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چکیده
پس از جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی ،نظام بینالملل جدید با نوعی ابهام در تبیین سامانِ نظم جدید
روبرو شد .این ابهام موجد سناریوسازیهای متعددی در راه تبیین نظم آیندهی جهان و تشریح نظام
بینالملل شد که در این میان نظام چندقطبی از احتمال بیشتری برخوردار است .در این نظام ،بازیگران
مختلفی میتوانند بنا به ظرفیتهای خود به ایفاء نقش بپردازند و سهمی را در رهبری جهان بر عهده
بگیرند .سؤال اصلی آن است که جمهوری اسالمی برای ایفاء نقش مؤثر در نظام چندقطبی از چه
فرصتهایی برخوردار است و با چه چالشهایی روبرو میباشد؟ ایران از یک طرف به خاطر دارابودن
مؤلفههای جمعیت ،منابع طبیعی ،ایدئولوژی ،موقعیت استراتژیک و نظامی ،گسترده سرزمینی ،ژئوپلیتیک،
فرهنگ و ...از توانایی مهمی برای ایفای نقش در نظام بینالملل آینده برخوردار است و از طرف دیگر دارای
چالشهای مختلفی است .این چالشها در سه سطح داخلی ،منطقهای و بینالمللی قابل پیجویی است.
مصرف گرایی فزاینده و ناامیدی در حوزه فرهنگی ،تورم ،بیکاری ،رشد آهسته اقتصادی در حوزه اقتصاد از
مهمترین چالشهای داخلی است .حضور ناتو در اطراف ایران ،مسأله جزایر سهگانه و داعش در حوزه
منطقهای و تحریمها و اتهام نقض حقوق بشر در عرصه بینالمللی از جمله این چالشهاست .بر این اساس
تحلیلی از آینده نیز ارائه میگردد .در این تحقیق راهبرد پژوهش کیفی است و روش پژوهش تحلیلی
میباشد و شیوه گردآوری دادهها مبتنی بر منابع کتابخانهای و اینترنتی است.
کلید واژهها :نظام بینالملل آینده ،آمریکا ،جمهوری اسالمی ،چندقطبی ،فرصت ،چالش
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مقدمه
تحول در «ساختار نظام بینالملل» پس از فروپاشی شوروی و بیرقیب ماندن آمریکا در ابعاد اقتصادی-
نظامی ،پیشگامی در عرصه دانش و فناوری و فرهنگ جهانشمول ،سبب شد تا ایاالت متحده آمریکا با
طرح تئوری «نظم جدید جهانی» ،مدعی جهان تکقطبی گردد (مظفرپور .)593 :5939 ،پیروزی در جنگ
سرد و زمینههای قوی سیاسی ،اقتصادی ،نظامی و فرهنگی همچنین نفوذ در نهادهای مهم بینالمللی
مانند سازمان ملل ،گروه  ،3صندوق بینالملل پول ،بانک جهانی ،سازمان تجارت جهانی ،ناتو و ...از دالیل
عمدهی ادعای آمریکا بود؛ اما مجموعه تحوالت دههی  32شرایط مطلوب را در راستای اهداف این کشور
فراهم نیاورد و مسائل داخلی و بینالمللی ،آمریکا را مجبور به تعدیل خواستههای خود و نقش متصور این
کشور در سیستم بینالمللی کرد .هرچند در نظام بینالملل جدید آمریکا همچنان قدرت پیشرو در تمامی
ابعاد محسوب میشود ،لیکن پیشرفت سایر قدرتهای دیگر نیز باعث شده است تا یک کشور بهتنهایی از
عهده تنظیم و حمایت از نظم بینالملل برنیاید .ظهور قدرتهای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
جدید ،همهگیری و کنترل ناپذیری عوامل ضدثبات همچون تروریسم ،منطقهگرایی و منطقهای شدن
امنیت در سطح نظام بینالملل ،رشد سریع فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،پیدایش دنیای مجازی،
جهانیشدن و ...از جمله متغیرهایی هستند که موجد شکلگیری نظامی چندقطبی برای نظمبخشی به
جهان شده است.
جهان امروز ،جهانی جدید است که در آن جوامع ،فرهنگها ،حکومتها و اقتصادها به یکدیگر نزدیک
شدهاند؛ مناسبات اجتماعی تشدید و بازیگران غیردولتی چون سازمانهای بینالمللی و منطقهای و
شبکههای فراحکومتی اهمیت خاص یافتهاند .این موضوع همچنان که به قدرت هژمون امکانات خاصی
برای اعمال قدرت میبخشد ،برای آن محدودیتهای خاصی نیز ایجاد میکند (کرمی-527 :5939 ،
 .)521از جمله این محدودیتها میتوان به مواردی از قبیل محدودیت ناشی از افکار عمومی داخلی و
بینالمللی ،تکثر تهدیدات و بازیگران مؤثر در عرصهی تهدیدزایی ،ضرورت همکاری سایر دولتها برای
مقابله با تهدیدات جدید و ناتوانی نظامی آمریکا در برخورد ریشهای با تهدیدات نوین اشاره داشت.
روی دیگر چندقطبی ،نظام «چندبخشی» است که در آن ،در هر یک از حوزههای مختلف سیاسی،
امنیتی و اقتصادی چند قدرت بزرگ حرف نخست را میزنند و در نتیجه جهان فاقد یک یا چند هژمون در
همهی موضوعات خواهد بود؛ چنانچه هنری کسینجر با این پیشفرض ،نظم بینالمللی آینده متشکل از
حداقل شش قدرت اصلی آمریکا ،اروپا ،چین ،ژاپن ،روسیه و احتماالً هندوستان در کنار کشورهای متوسط
و کوچکتر خواهد بود (کرمی .)32 :5939 ،در ارتباط با اروپا ،روند نقشدهی این اتحادیهی جوان در
مسائل بینالمللی عمدتاً سیاسی -اقتصادی است .در واقع کاهش تمایل آمریکا در بر عهده گرفتن نقش
«حامی جهانی» نظام بینالملل ،مسبب ظهور اروپایی متحد و جوان است که احتماالً نوعی از جابجایی
قدرت [سیاسی] را در پی خواهد داشت (ایکنبری .)550-559 :5930 ،به عنوان نمونه ای دیگر ،رفتارهای
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چین مؤید نظامی است که میتواند در جایگاه یک قطب در نظام بینالملل ،در طول زمان مزیتهای
نظامی -سنتی آمریکا را جبران نماید (.)Boese, 2007: 4
روسیه نیز با نوسازی صنایع نظامی و به مدد ظرفیتهای ناشی از منابع ذخیرهای انرژی (نفت و گاز)،
ژئوپلیتیک ،سرزمین پهناور و میراث داری بلوک شرق نیز قطب دیگری است که از جایگاه مسائل نظامی
و استراتژیک در نظم نوین جهانی صاحب نقش خواهد بود.
رشد روزافزون قدرتهای نوظهور ،بازیابی تمدنیِ فرهنگهای منقبضشده و تحوالت سیاسی-
اقتصادی دنیای جدید به همراه تقویت جنبشهای گریز از مرکز در دنیای اسالم ،تحوالت جمعیتی،
بحرانهای سوریه ،اوکراین ،اپیدمی ویرانگر تروریسم بینالملل از جمله موارد ضد ادعای تکقطبی است
که برخالف نظم مورد ادعاست .این دست موارد حکایت از تحول سیستمیک در نظام بینالمللی است که
قرنهاست در دستان قدرتهای مغرب زمین و رژیمهای آنگلوساکسونی چسبیده است .سناریو پردازی
متفکران و تمرکز نیروهای نوظهور بر تحوالت حال و چشماندازهای آینده؛ نشاندهندهی وضعیتِ در حالِ
گذاری است که پس از جنگ سرد و در فضایی آشفته و بیثبات به قرن بیست و یکم ورود کرده است.
پرسش اصلی این است که چه فرصتها و چالشهایی پیش روی جمهوری اسالمی در آتیهی نظام
بینالملل وجود دارد؟ در این پژوهش ،روش تحقیق توصیفی -تحلیلی است و تحقیق از نوع بنیادی
محسوب میشود .جمعآوری اطالعات و دادهها نیز به روش کتابخانهای و اینترنتی صورت گرفته است.
چارچوب نظری
نظام بینالملل جدید وضعیت پیچیده و درهمتنیدهای از عوامل متعدد است که تداخالت نظامی ،اقتصادی،
فرهنگی ،دانش و فناوری بر پویایی آن تأثیر بهسزایی دارد .در چنین فضای پر ابهامی که نظامی
«چندقطبی» در حال شکلگیری است ،جمهوری اسالمی تأثیرات مهمی در معادالت منطقهای و جهانی
گذاشته است .بر این اساس در نظم در حالگذار موجود که رویکرد آینده آن متمایل به رویکرد چندقطبی
است ،جمهوری اسالمی ،دارای فرصتهای مهم و هم چالشهای اساسی است که الزم است با تشریح
آنها ،نقش آتی آن در نظام بینالملل آینده تبیین گردد .در این مقاله نظریه توازن دوکفهای بهعنوان
چارچوب نظری مطرح میگردد .سازمان بهعنوان منبع قدرت ،دارای سه ویژگی هست .مهمترین و
نخستین ویژگی ،توازن دوکفهای 5آن است .سازمان فقط در صورتی موفق به کسب اطاعت بیرونی
میشود که اطاعت درونی را بهدست آورده باشد .ثبات و اعتبار و قوت و استحکام بیرونیاش منوط به
قوت و استحکام اطاعت درونی آن است.
این نظریه در آناتومی قدرت قابل تحلیل است که به زبان ساده میگوید که وقتی یک حاکمیت در
ساختار داخلی قدرت خود از انسجام برخوردار نیست ،نخواهد توانست آن طور که باید به اعمال قدرت در
1. bimodal symmetry
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بیرون از این ساختار بپردازد .بارزترین و مهمترین خصیصهی سازمان ،توازن دوکفهای آن است و شگفتا
که اغلب هم همین خصیصه بیش از همه نادیده گرفته میشود .گفتیم که فرد تسلیم هدفهای مشترک
سازمان میشود و از همین اعمال قدرت درونی است که قدرت سازمان برای تحمیل ارادهاش به خارج
پدید میآید .هر یک از این دو کفه وابسته به دیگری است .خصیصهی ثابت هر نوع اعمال قدرت
سازمانیافته همین است (رک :جان کنت.)5932،
پس از تبیین این چارچوب نظری ،به تبیین فرصتها و چالشها برای ایفاء نقش مؤثر در نظام
بینالملل چند قطبی میپردازیم.
فرصتهای جمهوری اسالمي در نظام بینالملل
در بیان اهم فرصتها و زمینههای نقش آفرینی ایران در جهان چند قطبی آینده میتوان به موارد زیر
اشاره کرد.
جمعیت

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه با  51۱3531کیلومتر مربع وسعت (53ام در
جهان) و بر پایه سرشماری سال  5931دارای جمعیتی باالی  32222222تن است (سایت فردانیوز ،به
نقل از رئیس مرکز آمار ایران ،کدخبر)127۱09 :
منابع طبیعي و انرژی

نفت و گاز طبیعی ،مهمترین منابع تأمین انرژی بشر امروزی هستند؛ بهطوریکه نفت خام  ۱1درصد و گاز
طبیعی  01درصد انرژی دنیا را تأمین میکنند؛ از این رو نفت و گاز در معادالت اقتصادی -سیاسی جهان
اهمیت راهبردی دارند و در فرآیند روابط بینالملل نقش مهمی میتوانند ایفا کنند .مصرف جهانی نفت و
گاز ،همچنان رو به افزایش است ،بر اساس پیشبینیهای صورت گرفته ،مصرف جهانی نفت تا سال
 0202روزانه به  555/1میلیون بشکه در روز خواهد رسید که در آن صورت ،سهم منطقه خلیجفارس در
تولید جهانی ،حدود  ۱1درصد یا  ۱3/3میلیون بشکه در روز خواهد بود (.)Cordsman,1999: 47
کشورهای جهان ،به لحاظ برخورداری از ذخایر انرژی به دو گروه تقسیم میشوند :گروه اول که
بیشترین انرژی را در جهان مصرف میکنند ،سهم ناچیزی از ذخایر نفت و گاز دنیا دارند .برای مثال ،گروه
کشورهای صنعتی  OECDکه حدود  10درصد نفت جهان را میسوزانند ،تنها  7درصد ذخایر نفتی را در
اختیار دارند .این کشورها  9۱درصد نیاز خود را از کشورهای نفتخیز تأمین میکنند و برای تأمین انرژی
خود ،به شدت نیازمند گروه دوم یا کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز هستند .حوزه خلیج فارس که بخش
اساسی خاورمیانه را تشکیل میدهد دارای  173میلیارد بشکه ذخیره اثبات شده نفت (نزدیک به  11درصد
از کل ذخایر جهان) و  5353تریلیون فوت مکعب ،ذخیره گازی ( 92درصد کل ذخایر گازی جهان) است
(عسکری.)0۱ :5939 ،
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بر این اساس در عرصه تولید انرژی و نفت که بهمثابه خون در رگهای جهان کنونی است؛ جمهوری
اسالمی نقش بسیار مهمی را داراست و قطعاً این نقش مهم قابلاغماض نیست .ایران دارای  %52از منابع
کشف شده نفت جهان است .ایران بهجز منابع متمرکز نفت در سواحل خلیج فارس دارای منابعی نیز در
شمال کشور است (ویکی پدیا ،مدخل میدان های نفتی ایران) میدانهای گازی ایران نیز با میزان ذخیره
 07تریلیون متر مکعب ،رتبه دوم میدانهای گازی جهان از لحاظ حجم گاز طبیعی جای داده شده در
خود ،دارا هستند (همان ،مدخل میدان های گازی ایران).
ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی آن ،وضعیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی را داراست .این موقعیت،
ایران را تبدیل به کشوری بینالمللی کرده است که همواره در معادالت جهانی نقش برجستهای به آن
میدهد .نظریهپردازان معروف در اندیشههای خود موقعیت ایران را نادیده نگرفتهاند و نقش بینظیر این
کشور را در تأثیرگذاری بر مسائل مختلف جهانی مطرح کردهاند .مکیندر ،ایران را به دو بخش تقسیم
میکند .از ارتفاعات البرز به سمت شمال را جزء هارتلند یا قلب زمین و از البرز به سمت جنوب را جزء
هالل داخلی میداند .ماهان در نظریهی قدرت دریایی ،برای ایران موقعیت گذرگاهی قائل بود که در
مسیر دسترسی قدرت بّری (زمینی) روسیه به اقیانوسهای جهان قرار دارد .ایران در نظریه اسپایکمن،
بخش مهمی از ریملند است و به همین دلیل ،موضوع رقابت دو قدرت بّری (زمینی) و بحری قرار گرفته
است .کوهن ،هر چند در نظریهی سیستمی خود از ایران بهعنوان عنصری بیقرینه و کشوری بنیادگرا یاد
میکند ولی در نظریهی ساختار ژئوپلیتیک جهان ،ایران را بخش مهم منطقهی خرد شده خاورمیانه
میداند که میتواند منشأ تحول باشد .از نظر هانتینگتن ،ایران مرکز تمدن اسالمی است که اتحاد آن با
تمدن کنفوسیوسی میتواند پایههای تمدن غرب را متزلزل سازد .مجتهدزاده ،ایران را هارتلند جدیدی در
ژئوپلیتیک پست مدرن تصور میکند و فولر از آن بهعنوان قبله عالم یاد میکند .ایران در دیدگاه توال،
سرچشمهی تحرک و پویایی جهان تشیع و جهان اسالم است .برژینسکی نیز با توجه دادن دولتمردان
امریکا به واقعیتهای ایران ،راهکارهای منطقی را به آنها پیشنهاد میدهد( .احمدی و پارسایی:593۱ ،
.)031
قانون اساسي پیشرو و منسجم

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آن چنانکه بر ابتناء کلیه قوانین بر دین اسالم تأکید میورزد (قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل  )۱به همان نسبت بر نقش مردم در تعیین سرنوشت خود (همان،
اصل  )1تأکید دارد و والیت فقیه ضامن حفظ اسالمیت و جمهوریت نظام است .قانون اساسی همچنان
چه بر استقالل تأکید میورزد به همان نسبت بر آزادیهای مشروع (همان ،اصل )3تأکید دارد .در نظام
جمهوری اسالمی از نوع حکومت تا تصویب قانون اساسی تا انتخاب رهبری ،رئیس جمهور ،نمایندگان،
شورای شهر و روستا همه و همه توسط مردم انتخاب میشوند .مقام معظم رهبری درباره اهمیت قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران می گویند:
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«من یک جملهاى را از یک مقام غربى نقل کنم .بنده دأبم نیست از قول این سیاستمدارها و معاریف
غربى چیزى بگویم؛ اما این جملهى جالبى است .او میگوید 0 :چیز است که اگر در میان مسلمانها
دست به دست بگردد و ملتهاى مختلف مسلمان از این  0چیز آگاه شوند ،دیگر همهى تابوهاى غرب
 یعنى اصول جزمى غرب  -در هم خواهد شکست و باطل خواهد شد .این  0چیز چیست؟ این متفکرغربى می گوید :یکى قانون اساسى جمهورى اسالمى است؛ که این قانون اساسى ،یک حکومت مردمى
و پیشرفته امروزى و در عین حال دینى را در چشم مسلمانان جهان ممکن می سازد .این قانون اساسى
نشان می دهد که می توان یک حکومتى داشت که هم متجدد باشد ،امروزى باشد ،پیشرفته باشد و هم
کامالً دینى باشد .قانون اساسى این را تصویر می کند .می گوید چنین چیزى ممکن است .این یک.
دوم ،کارنامه موفقیت هاى علمى و اقتصادى و سیاسى و نظامى جمهورى اسالمى است؛ که اگر این
دست مسلمان ها برسد ،مىبینند که آن امرِ ممکن اتفاق افتاده است ،واقع شده است» (مقام معظم
رهبری ،نمازجمعه 51 ،بهمن )5933
نفي سکوالریزم

در زمانیکه دین ،محصول توهم بشر و یا عقدههای جنسی قلمداد میشد و از پایان ایدئولوژی سخن
گفته میشد انقالبی به نام خدا شکل گرفت .به نام خدا ابر قدرتها را در هم شکست و فتح الفتوحی
همچون فتح خرمشهر را رقم زد .امروزه میبینیم که کتاب «فرهنگ بیایمانی» 5تألیف استیفن کارتر به
پرفروشترین کتاب سال آمریکا در سال  0225تبدیل میشود (عاملی ،سعیدرضا ،سایت مقام معظم
رهبری ،پایان آمریکامرکزی) .در این کتاب ،کارتر از لزوم آغاز روند غیرسکوالرسازی سخن میگوید و
کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا نیز با استناد به همین کتاب بیان میدارد ما باید به سمت دخالت دین
در حوزههای مختلف اقتصاد و سیاست و ...برویم .مطالعه در تاریخ غرب و شرق در محدوده ربع پایانی
قرن  53تا ربع پایانی قرن  ،02به وضوح نشان میدهد ،که جایگاه دین در این مقطع تاریخی و سهم تأثیر
آن ،بهویژه در ساحت اجتماع ،سیر نزولی دایم التزایدی داشته است .بهگونهای که در شرایط پایانی مقطع
مورد بحث ،دین در نهایت الغری و نحیفی در برابر رقیبِ به نهایت فربه و چاقی قرار گرفت ،که راهی جز
انفعال در برابر مقتضیات دایم التزاید آن نداشت .با پیروزی انقالب اسالمی و طرح مسأله توانمندی دین
در مدیریت اجتماع ،تردیدهای جدی در ارتباط با نفی نقش دین در دو عرصه نظر و عمل ایجاد شد
(رهدار ،اسفند  - 59333شماره .)07۱
جهاني شدن

جهانیشدن علیرغم وجود تهدیدها ،ظرفیتها و فرصتهای جدیدی را با خود به همراه دارد .با شناخت
این فرصتها و بهرهگیری مناسب از آنها ،میتوان به دلیل غنای فکری -فرهنگی ،ظرفیتهای جدیدی
را فراروی ایران اسالمی قرار داد .جهانی شدن ،شرایط و قابلیتهایی را در حوزه رسانه ،پدید آورده است
که در کمترین زمان ممکن ،پیام و خبر هر نوع فرهنگی به سراسر عالم منتشر و پخش شود .اندیشمندان
1. Cultural Disbelief
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فرهنگی -دینی کشور اسالمی ایران فرصت عالی و استثنایی دارند تا با بهرهگیری از توانمندی باال ،به
لحاظ قوت محتوایی و استفاده از فناوری حاصل از جهانی شدن ،غنا ،توانمندی و رسایی پیام عالم گستر و
جهان شمول اسالم را در ظرف و قالب مناسب انتشار دهند .براین اساس ،انقالب ارتباطات عصر حاضر
یکی از جنبه های مهم فرآیند جهانی شدن است که برای ارباب اندیشه دینی و فرهنگ ملی ایران
فرصتهای بسیار استثنایی فراهم کرده است.
ارتقاء جایگاه فرهنگ در تحوالت آینده
قدرت ،کلیدیترین مؤلفه تعیینکننده مناسبات و جایگاه کشورها در عرصه روابط بینالملل میباشد .البته
منظور از قدرت ،قدرت همه جانبه است که شامل ابعاد سختافزاری و نرمافزاری میباشد .واقعیتهای
جهانی مبین آن است که اغلب کشورها در صددند قدرت سخت را به قدرت نرم ،زور را به قانون و قدرت
را به اقتدار مشروع تبدیل نمایند .بنابراین اکثر کشورها طی سالهای اخیر حرکت به سمت بعد نرمافزاری
قدرت را در دستور کار خود قرار دادهاند .در جهان امروز به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تأکید صرف بر
قدرت سخت ،موفقیت پایداری را در پی نداشته و نخواهد داشت .بر این اساس قویترین کشورها همواره
قویترین باقی نخواهند ماند مگر آنکه قدرت خود را به حق تبدیل نمایند .جهانشمولی فرهنگی یک کشور
و تواناییاش برای تعیین هنجارها ،قواعد و رژیمها از منابع کلیدی قدرت آن کشور بهشمار میآید .قدرت
نرم به مثابه گزینه نخست دولتمردان در پرداختن به امور مختلف بینالمللی ،میتواند به کشور جهت
امکانپذیرشدن استراتژی ملی ،هدایت اشتیاق ملی ،شکلگیری اراده واحد و تقویت قدرت فرهنگی کمک
کند که نتیجه آن توسعه قدرت ملی فراگیر ،بهبود وضعیت بینالمللی و افزایش نفوذ بینالمللی آن کشور
است (نای ،فصلنامه راهبرد دفاعی ،زمستان  .)05-00 :5931در عصر اطالعات قدرت نرم بیش از قدرت
سخت ،متقاعد کننده میباشد ،به نظر جوزف نای در چنین شرایطی بهره گیری از جریانهای اطالعاتی
به منظور انتقال ارزشها و فرهنگ آمریکایی و در نتیجه تأمین منافع ملی این کشور ضروری به نظر
میرسد .بر همین اساس اقدامات و مداخالت بشر دوستانه ،اتخاذ مواضع شفاف در برابر نسلکشی ،مداخله
در جنگهای داخلی جهت احقاق حق تعیین سرنوشت ملتها میبایست در رفتار سیاست خارجی آمریکا
آشکار باشد .قدرت نرم در عصر اطالعات از ویژگی مهم دیگری نیز برخوردار است ،به این معنا که
محصولی اجتماعی و اقتصادی است و صرفاً نتیجه عملکرد رسمی دولت نمیباشد .به عبارت دیگر ،فعاالن
فرهنگی میتوانند آثار مثبت یا منفی بر فعالیت دولت جهت نیل به اهداف خود بر جای گذارند (کلگ،
.)50۱-501 :5973
ظرفیت فرهنگي -تمدني جمهوری اسالمي در نظام بینالملل چندقطبي

ماهیت مستقل و ضد امپریالیستى انقالب اسالمى و تالش آن براى ایجاد نظام بینالملل فارغ از سلطه
قدرتهاى استکبارى ،موجب به هم زدن تعادل بلوکهاى قدرت جهانى و به چالش کشیدن نظم
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بینالمللى ساخته دنیاى شرق و غرب گردید .انقالب اسالمى با بیان نظریه «نه شرقى نه غربى» توانست
ابَر نظمى جمعى مبتنى بر برابرى دولتها و حاکمیتها و تحقق حقوق الهى و انسانى ملتها در نظام
بینالملل را رقم زند و با احیاى ظرفیتها و امکانات فراموش شده ملتهاى غیرمتعهد و نفى انفعال و
مرعوبیت در برابر استکبار ،درصدد قطع ریشههاى وابستگى ملتها به قدرتهاى بزرگ بینالملل برآید.
انقالب اسالمى با افشاى ماهیت سلطهگرانه و سیاستهاى یک جانبه گرایانه قدرتهاى بزرگ توانست
خط بطالنى بر اسطوره شکست ناپذیرى آنان بکشد و بسترى مناسب را براى حرکتهاى مستقل و
آزادىبخش براساس خودآگاهى محرومان و مستضعفان فراهم سازد .انقالب اسالمى همزمان به مبارزه در
دو جبهه استبداد ستیزى و استعمار ستیزى و نفى وابستگى پرداخت و همین امر موجب شد که فرهنگ
استقالل خواهى و آزادیخواهى در سطوح مختلف مردم ،دولتها و جنبشهاى آزادىبخش رسوخ یابد؛ چرا
که الگوى نظام سیاسى جمهورى اسالمى با دو الگوى رایج لیبرالیستى و سوسیالیستى مقابله مىکرد و
مبانى سکوالریستى ،اومانیستى و ماتریالیستى را به چالش مىکشید و همین امر موجب شد که از جذابیت
ایدئولوژیهاى مارکسیستى و ناسیونالیستى بهعنوان ایدئولوژى مبارزاتى ملتهاى آزادیخواه کاسته شود .از
این رو ،انقالب اسالمى با گشودن جبههاى ثالث در نظام بینالملل یا راهحلى سوم در جهان آزادیخواه
توانست با نظم بینالملل مادى گرایانه به مقابله برخیزد و به فرهنگ سازى در زمینههاى استقاللطلبى و
استعمار ستیزى در میان ملتهاى جهان سوم مبادرت نماید (دهشیری.)53 – 1 :5930 ،
بررسی نگرش بازگشت مجدد دین به عرصه فرهنگ عمومی و ظهور آن بهعنوان یک قطب تمدنی در
جغرافیای انسانی و بلکه سیاسی جدید ،وضعیت تاریخی نوینی را برای قرن بیست و یکم رقم میزند .این
امر فرصت تاریخی نوینی برای حرکت فرهنگی و تمدنی معنویت و بخصوص دین اسالم پدید آورده
است .جهان ،هم از جنبه روحی و عاطفی برای پرکردن خالء معنوی و اخالقی خود به دین روی آورده
است و هم از جنبه فکری و معرفتی ،و با اذعان به ناکارآمدیهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی ،سامان
زندگی را در نظریههایی با رویکرد فرهنگی ،اخالقی و معنوی جستجو میکند و ظرفیتی نوین برای پیام
دین ،بهویژه دین اسالم ،پدید آورده است که در سایه آن هم تودههای مردم و هم نخبگان جامعه
میتوانند با آموزههای دینی آشنا شوند .اسالم ،در حکم کاملترین دین ،توانایی ساماندهی و مخاطب قرار
دادن همه ملل و فرهنگهای مورد هجمه جهانیشدن مصطلح را دارد .در بررسی اسالم ،به وضوح می
توان یافت که این آئین الهی و آخرین فروفرستاده خداوند متعال به دلیل برخورداری از یک نظام صحیح
اجتماعی ،توانایی الزم برای سامان بخشی جوامع را دارد .چرا که دین هم در خلق ارزشهایی نقش دارد
که رفتار اجتماعی مردم را در سرزمینی مشخص رقم میزند و هم در سلسله مراتب ارزشهای اجتماعی
ایفای نقش میکند و دین است که ارزشهای غایی را تعیین میکند (جاللی مقدم.)93 :5973 ،
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وجهه و جایگاه عزتمندانه بینالمللي جمهوری اسالمي

نظام جمهوری اسالمی ایران امروز کشوری محترم ،اثرگذار ،متنفذ و دارای عزت بینالمللی است .در
مقابل ،نفرت از امریکا در منطقه و جهان ،در حال افزایش است و امریکا اکنون بیاعتبارترین و منفورترین
کشور در منطقه و دنیای اسالم است (مقام معظم رهبری ،بیانات در دیدار مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی ایران .)5932/21/51 ،امروز ایران به یک الگو در مبارزه با استکبار تبدیل شده است .برژینسکی از
نظریهپردازان مطرح آمریکائی در این باره میگوید:
«تجدید حیات اسال م بنیادگرا در سراسر منطقه با سقوط شاه و تشنجات ناشی از ایران یک مخاطره
مستمرّ برای منافع ما در منطقهای که حیات جهان غرب کامالً به آن وابسته است ایجاد کرده است
بنیادگرایی اسالمی پدیدهای که به طور عمده در گزارشها و بررسیها اطالعاتی ما به آن بیتوجهی شده
است ،امروزه آشکارا نظم و ثبات موجود را تهدید میکند» (داودی .)72 :5913 ،نوام چامسگی نویسنده
مشهور آمریکایی« :تا زمانی که ایران مستقل باقی بماند و در برابر سلطه آمریکا سر تسلیم فرود نیاورد
دشمنیها و مخالفتهای آمریکا ادامه خواهد داشت جمهوری اسالمی ایران از نظر آمریکا غیر قابل
پذیرش است چون از استقالل خود چشمپوشی نمیکند» (روزنامه رسالت.)5932/0/07 ،
رشد شتابان علمي

رتبهی علمی ایران در پانزده سال گذشته در سطح جهانی بهسرعت افزایش یافته است .نمودار ( )5این
واقعیت را بهخوبی نشان میدهد .ایران در سال  - 5333پانزده سال پیش -در رتبهی  10تولید علم جهان
قرار داشت .در پانزده سال گذشته اما شاهد افزایش چشمگیر تعداد مقاالت دانشمندان ایرانی در مجالت
معتبر بینالمللی بودهایم .در همین فاصله ،تولید علم ایران به رتبهی  53ارتقا یافته است .این یعنی رتبهی
ایران در پانزده سال گذشته  99رتبه بهتر شده است.

نمودار  :1رتبهی تولید علم ایران در سطح بین المللي بر حسب سال
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در سال  5333در بین کشورهای اسالمی ،ایران پس از سه کشور ترکیه ،مصر و عربستان در رتبهی
چهارم قرار داشت .حال آنکه در سال  0250ایران پس از ترکیه در رتبهی دوم تولید علم در بین
کشورهای اسالمی قرار دارد .به همین ترتیب ،در سال  5333در میان کشورهای غرب آسیا ،سه کشور
فلسطین اشغالی ،ترکیه و عربستان قبل از ایران دارای رتبهی برتر در تولید علم بودند ،حال آنکه در سال
 0250فقط کشور ترکیه رتبهای برتر از ایران در حوزهی تولید علم دارد .در کشورهای خاورمیانه نیز ایران
در سال  5333دارای رتبه ی پنج تولید علم بود و قبل از ایران ،کشورهای فلسطین اشغالی ،ترکیه ،مصر و
عربستان سعودی قرار داشتند .در سال  0250شاهد هستیم که ایران حائز رتبهی دوم در بین کشورهای
خاورمیانه است .ایران از سال  0223به بعد ،در خاورمیانه از لحاظ تولید علم بهعنوان کشور دوم پس از
ترکیه است .رشد تولید علم جهان در  51سال گذشته  %۱3بوده است .در حالیکه رشد تولید علم ایران در
همین مدت  %0551بوده است (نمودار .)0
در این نمودار و به تفکیک ،رشد کشور با رشد تولید علم جهان ،خاورمیانه ،کشورهای اسالمی و ترکیه
مقایسه شده است .در سال  5333تعداد  5195۱17۱5مدرک در سطح بینالمللی در پایگاه استنادی
آی.اس.آی نمایه شده که بیانگر مؤثرترین کشورهای تولیدکنندهی علم در سطح بینالمللی است .ایران در
همین سال تنها  51001مدرک در این پایگاه نمایه کرده بود .در سال  0255اما تعداد مدارک نمایهشده در
این پایگاه در سطح بینالمللی  51311173۱مدرک بود و در همین سال ،تعداد مدارکی که از ایرانیان در
این پایگاه نمایه شد 071519 ،مدرک بوده است .تعداد مدارکی که از ایران در  51سال گذشته در این
پایگاه نمایه شد ،در نمودار ( )9قابل مشاهده است.

نمودار  :2مقایسهی رشد تولید علم ایران و جهان به تفکیک سال
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نمودار  :3میزان تولید علم ایران به تفکیک سال

همانگونه که در نمودار ( )۱مشاهده میشود ،تولیدات علمی ایران در  51سال گذشته روندی رو به
رشد داشته و میزان تولید علم در بازهی زمانی  0250-0252نسبت به دورهی نخست (،)0222-5333
رشدی  5122درصدی را تجربه کرده است (نمودار ( )1سایت مقام معظم رهبری ،بررسی رشد رشد تولید
علم ایران در سال )0253

نمودار  :4مقایسهی میزان علم ایران در دوره های سه ساله از سال 1991
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نمودار  :5رشد تولید علم ایران در دوره های سه ساله از سال 1991

حفظ جهتگیری کالن تحوالت سیاسي در سي سال گذشته در مسیر ارزشهای انقالب

بعد از حوادث اول انقالب و روی کار آمدن دولت موقت و نیز ریاست جمهوری بنیصدر در سالهای اولیه
انقالب و ایجاد چالش در مسیر اهداف انقالب اسالمی شاهد استقرار اولین دولت اسالمگرا در سال 15
هستیم .در دوران جنگ ،نظام جمهوری اسالمی به پشتوانه مردم توانست در مقابل تمام تهاجمات ایستاده
و نه تنها بخشی از خاک خود را از دست نداد بلکه موفق شد عراق را بهعنوان متجاوز به دنیا اعالم نماید.
پس از جنگ و به دنبال ویرانیهای ناشی از جنگ ضرورت بازسازی کشور و رفع مشکالت موجود
اقتصادی و اجتماعی موجود مشهود بود و از همین روی دولت سازندگی روی کار آمد .و چنانچه گفته شد
پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن
هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه ،مسکن ،کار ،بهداشت و تعمیم بیمه و ریشهکن کردن فقر و
محرومیت از جمله اهداف واسط و مهم انقالب اسالمی است که در قانون اساسی نیز مندرج است .اما
تأکید بیش از حد بر مسائل اقتصادی و عدم توجه به ابعاد دیگر و از آن جمله مسائل سیاسی و ایجاد نوعی
فضای بسته در کشور علیرغم گسترش طبقه متوسط و افزایش توقعات برای حضور در عرصه سیاسی
منجر گردید که در رقابت میان این دو جریان ،دولت اصالحات روی کار آید .آقای خاتمی با شعار نهادینه
کردن قانون اساسی و استفاده از ظرفیت قانون اساسی در واقع از یکسو مایه دلگرمی اصولگرایی بود که
دغدغه دور شدن از آرمانهای انقالب را داشتند و از سوی دیگر باعث جذب نیروهایی بود که خواستار
قانونگرایی و امنیت اجتماعی و مشارکت سیاسی بودند و تودههای واخورده از سیاستهای اقتصادی
دوران گذشته را نیز به امید وضعیت بهتر جذب کرد و ارزشهای قانون اساسی در قالبی نو و با زبانی
مدرن همچون قانونگرایی ،آزادی ،آشتی بین دین و دموکراسی و دفاع از حقوق و حرمت و کرامت انسانی
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با قوت مطرح شد و تالش شد تا با تعمیق ارزشهای جدید ،نوعی وحدت ملی و وفاق اجتماعی بوجود آید
(یحیی فوزی ،تحوالت سیاسی اجتماعی در ایران بعد از انقالب ،تهران ،نشر عروج  .)5931اما تأکید تک
بُعدی بر روی مسأله توسعه سیاسی و عدم توجه جدی به سایر حوزهها و از آن جمله اقتصاد و ارزشهایی
چون عدالت و رفع محرومیت و پرهیز از اشرافیتزدگی مسئوالن و ارزشهایی از این دست موجب گردید
که در رقابتی سنگین و نفسگیر و در حالیکه بسیاری گمان بدان نمیبردند؛ محمود احمدی نژاد با
گفتمان اصولگرایی به ریاست جمهوری دور نهم نائل شود .بر این اساس مردم در انتخاباتهای گوناگون
تالش کردهاند تا ظرفیتهای مغفول از ارزشهای انقالب اسالمی را مورد توجه قرار دهند.
چالشهای فراروی جمهوری اسالمي برای ایفای نقش در نظام بینالملل
جامعهای در جهان امروز وجود ندارد که چالشی بر آن مترتب نباشد .اما جامعهای که بتواند این چالشها را
حل و خود را بازسازی کند ،جامعه امن محسوب میشود .وضعیت جامعهای که بتواند چالشها را مدیریت
و تهدیدها را به فرصتها تبدیل کند ،از شرایط مطلوبی برخوردار است .امروزه بهطور معمول چالشها به
پنج دسته تقسیم میشوند :فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و نظامی که این عوامل برای هر
کشوری بسته به نوع حکومت و جایگاه ژئوپولتیکی هر کشور ،ابعاد چالش استراتژیک آن کشور را
مشخص میکند .جمهوری اسالمی نیز با وجود فرصتها و پتانسیلها ،جهت ایفای نقش در نظام
بینالملل با چالشهایی روبرو است که در سه حوزه داخل و منطقه ای و بین المللی قابل تقسیمبندی
است .در چالشهای داخلی به نظر میرسد مهمترین این چالشها در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی باشد که
بدان اشاره می گردد.
چالشهای فرهنگي
الف -گسترش رفاه طلبي و مصرفگرایي

ایفاء نقش در نظام بینالملل و داشتن نگاه پیشروانه مستلزم تحمل سختیهاست .طبیعی است اگر این
مؤلفه دچار آسیب شود نقش آفرینی میتواند دچار چالش شود .در طول سالهای پس از انقالب دسترسی
مردم به امکانات زندگی بسیار افزایش یافته است .این امر هر چند خود موجبات راحتی در زندگی را فراهم
مینماید اما از طرفی دیگر میتواند زمینههای رفاه طلبی را فراهم نماید .بهعنوان نمونه در حالیکه در
سال  53/9 ،5911درصد از خانوارها در مجموع مناطق روستایی و شهری از اتومبیل برخوردار بودهاند ،این
میزان در سال  5931به  1792931خانوار (دارای خودرو سبک) میباشند ،رسید در سال  5911در روستاها
تنها  7/1درصد از خانوارها از یخچال و  53/3درصد از اجاق گاز برخوردار بودند ،این نسبتها در سال
 5913به  0/11 ،۱3/9درصد رسید؛ یعنی استفاده از یخچال  1/1برابر و اجاق گاز  9برابر شد .در شهرها
نیز استفاده از یخچال از  79درصد خانوارها به  32درصد ،اجاق گاز از  72به  37درصد رسید .در مورد
میزان برخورداری خانوارها از تلویزیون نیز میتوان گفت در حالیکه در سال  5911حدود  9/0درصد در
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مناطق روستایی و  10درصد در نقاط شهری از تلویزیون برخوردار بودند ،این میزان در سال  5913به ۱5
درصد در نقاط روستایی و  37درصد و در سال  5971به  52۱51339در کل کشور رسید (مرکز آمار ایران،
نتایج سرشماری سالهای  .)5931 ،5971 ،5911در کنار این مسأله ،در سال  95/1 ،5973درصد مردم
رفاه را دومین مسأله کشور بعد از امنیت دانستهاند .در سال  5930با یک جابجایی  91/5درصد مردم رفاه
را مسأله اول کشور دانسته و  03/1درصد امنیت را دومین مسأله کشور قلمداد کردهاند .حفظ ارزشهای
دینی در این بین با  05/1درصد جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است .در تحلیلی دیگر در سال
 ۱7/1 ،597۱درصد به کم بودن رواج گذشت در بین مردم اعتقاد داشتهاند .در سال  11/7 ،5930درصد
معتقد به کم بودن رواج گذشت در بین مردمند .در همین سال ۱3/7 ،درصد مردم موافقند که بیشتر مردم
اگر موقعیتی گیرشان بیاید سر همدیگر را کاله میگذارند و  52/7درصد مردد و  ۱2/1درصد مخالفند .در
بخش رواج ارزشها در بین مردم (موج اول)  ۱7/1درصد معتقد به کم رواج بودن گذشت 01/1 ،درصد
متوسط و  00/3درصد زیاد هستند .در بخش رواج ارزشها در بین مردم (موج دوم)  11/7درصد معتقد به
کم رواج بودن گذشت 95/9 ،درصد متوسط و  59/3درصد زیاد هستند .مشاهده آمارهای فوق نشان
میدهد که در مجموع در طول سالیان گذشته میل به تقدم منافع خود بر منافع دیگران افزایش یافته
است.
ب -وجود ناامیدی در بخشي از مردم

امید به آینده از مهمترین پیشرانها در شکلدهی به تحوالت آینده است .فرد و جامعهای که یاس آنان را
فراگرفته باشد انگیزه هیچ اقدامی سازنده در آنان شکل نخواهد گرفت .مقام معظم رهبری نیز در این
خصوص میفرمایند:
«امید بزرگترین قوه محرکه انسان است .امید به پیروزی ،امید به پیشرفت و امید به موفقیت ،هرانسانی
را به حرکت وادار میکند .اگر شما بخواهید هر انسان فعال و سرزنده و شادابی از حرکت بیفتد کافی
است او را ناامید کنید» (مقام معظم رهبری.)5971/27/0۱ ،

در موج دوم پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان ( 31/3 ،)5930درصد اعالم کردهاند که فاصله
فقیر و غنی در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد ۱۱/۱ .اعالم کردهاند که اوضاع سیاسی کشور در پنج سال
آینده بدتر خواهد شد .در پیمایش سنجش و تبیین سرمایه اجتماعی در ایران که توسط غالمرضا غفاری
در سال  593۱انجام شده است ۱1 .درصد اعالم کردهاند که وضعیت رفاهی در آینده بهتر خواهد شد.
 09/۱درصد اعالم کردهاند که وضعیت رفاهی در آینده بدتر خواهد شد 92/9 .درصد اعالم کردهاند که
وضعیت فقر و نابرابری در آینده بهتر خواهد شد و  93/1درصد اعالم کردهاند که بدتر خواهد شد .در
خصوص پایبندی به ارزشهای اخالقی و دینی 07/1 ،اعالم کردهاند که وضعیت در آینده بهتر میشود و
 9۱/۱درصد اعالم کردهاند که بدتر خواهد شد .در خصوص جرم و جنایت  09/9درصد اعالم کردهاند که
وضعیت در آینده بهتر میشود و  ۱9/0درصد اعالم کردهاند که وضعیت بدتر خواهد شد .در پیمایش
فرهنگ سیاسی مردم ایران ( )593۱پرسیده شده است که «بعضی افراد معتقدند که در کل ،وضعیت کشور
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رو به بهبود است .عدهای هم نظر مخالف این موضوع را دارند و معتقدند وضعیت کشور روز به روز بدتر
میشود شما چه فکر میکنید؟» .در پاسخ  ۱2/1درصد اعالم کردهاند که وضعیت روز به روز بدتر میشود.
در سؤال دیگری پرسیده شده است که «اگر وضع به همین صورت پیش برود ،در آینده ایران
پیشرفتهترین کشور خاورمیانه خواهد شد .شما بیشتر با این نظر موافقید یا مخالف؟» ،در پاسخ5۱/1 ،
درصد با این نظر کامالً مخالف بودهاند 03/9 ،درصد با این نظر مخالفت کردهاند 51/9 ،درصد در مقام
پاسخدهی مردد بودهاند 01 ،درصد با این نظر موافقت کردهاند 9/9 ،درصد کامالً موافق بودهاند .هر چند در
خصوص فاصله فقیر و غنی در آینده ،روندها نشان میدهد که مردم در فاصله سالهای  30تا  3۱درصد
امیدواریشان به طرز قابل توجهی افزایش یافته است .اما در حوزههای دیگر شاهد وجود ناامیدی در بخش
قابل توجهی از مردم هستیم که آمارهایی که در باال بدانها اشاره شد ،حاکی از همین نکتهاند.
ج -ضعف در فرهنگ کار

بیشک الزمه دستیابی انقالب اسالمی ایران به اهداف بلند خود و رفع عقبماندگی تاریخی ناشی از روی
کاربودن حکام وابسته و تالش در جهت سازندگی همه جانبه جز با کار و تالش بی وقفه میسر نخواهد
شد .براساس تحقیقات صورت گرفته نرخ بهرهوری کار در ایران  02الی  01دقیقه در روز میباشد .در
حالیکه متوسط جهانی  1/1ساعت است .این زمان در هفته به  1تا هفت ساعت میرسد (رییس کانون
دانش آموختگان اقتصاد ایران به نقل از سایت فارس ،کدخبر )3120532039 :طبق آماری دیگر ،نرخ کار
روزانه در بخش دولتی در ایران  51۱ساعت و در بخش خصوصی  011ساعت است .همچنین سرانه مفید
کار در ایران ساالنه  322ساعت است در حالیکه این میزان در ژاپن  0۱02ساعت و کره جنوبی 5322
ساعت است .این میزان در چین  5۱02ساعت ،آمریکا  5912ساعت ،ترکیه  5992ساعت ،پاکستان
یکهزار و  522ساعت ،افغانستان  312ساعت ،آلمان  5722ساعت است .بر اساس اعالم جامعه جهانی
کار در ایران زمان کار مفید پرسنل فقط  00دقیقه است که در آلمان این میزان  7ساعت و  02دقیقه و در
ژاپن در حدود  3ساعت است (کامران صداقت ،عضو پژوهشکده اقتصاد به نقل از سایت ایرنا ،کدخبر:
.)591730
در تحقیقی که دکتر منوچهر محسنی در سال  7۱انجام داده است حدود  10درصد مردم شانس را
عامل مهمی در نیل به موفقیتهای اجتماعی دانستهاند 53/0 .درصد با آن تا حدودی موافقند و تنها 57/3
درصد با آن مخالفت کردهاند .شاید از این نتیجه بتوان بهدست آورد که در نگاه اجتماعی در مقایسه با اثر
کار ،عامل شانس برای رسیدن به موفقیت اجتماعی اهمیت بیشتری دارد .در تحقیقی که غالمرضا غفاری
در سال  593۱با عنوان «سنجش و تبیین سرمایه اجتماعی در ایران» از طرف دفتر امور اجتماعی وزارت
کشور انجام داده است  15/3درصد مردم معتقدند که وجدان کاری در بین مردم بسیار کم و کم رواج دارد.
 91/3درصد به رواج تا حدودی معتقدند و تنها  50/5درصد از مردم معتقدند که وجدان کاری به صورت
زیاد و خیلی زیاد در مردم رواج دارد .در خصوص احساس مسئولیت نیز  ۱1/3درصد به رواج کم و خیلی
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کم 93/3 ،درصد به رواج تا حدودی و  50/5درصد به رواج زیاد و خیلی زیاد معتقدند .در خصوص رواج
ارزش های مثبت ،وجدان کاری کمترین جایگاه را در جامعه از نظر پرسش شوندگان به خود اختصاص
میدهد .در پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی در ایران که از جامعه آماری مجموع افراد  51سال به
باال در خانوارهای معمولی شهری ساکن در مراکز  92استان کشور در تابستان  5931توسط سازمان
بهزیستی انجام شده است در زمینه طرز تلقی از مؤثرترین راه حل مشکالت در اولویت اول اکثریت نمونه
 ۱1/7درصد بر شیوههای فرهنگی در قالب گفتگو و استدالل تأکید کردند .اولویت دوم با  ۱1درصد به
برقراری رابطه دوستانه و خویشاوندی یعنی شیوههای اجتماعی تأکید داشتهاند .نفوذ اداری و پارتی بازی با
 91/3درصد در اولویت سوم باالترین رقم را داشته و شیوههای اقتصادی مثل پرداخت پول هم آخرین راه
حل برای رفع مشکالت بوده است.
چالشهای اقتصادی

چالشهای اقتصادی از جمله مهمترین چالشهایی است که نظام جمهوری اسالمی از ابتدا با آن روبرو
بوده است .اهم مسائل اقتصادی عبارتند از:
چالشهای اقتصادی از جمله مهمترین چالشهایی است که نظام جمهوری اسالمی از ابتدا با آن روبرو
بوده است .یکی از مهمترین رویکردهای هر نظام اقتصادی ،استقرار تورم ناچیز و کنترل شده ،به منظور
تأمین رشد و توسعه اقتصادی پایدار است .دستیابی به چنین هدفی ،زمینههای بهبود استانداردهای زندگی
را فراهم میآورد .تورم بهویژه از نوع افسار گسیخته و فزاینده آن -اختاللها و ناهماهنگیهایی در سیستم
اقتصادی کشور پدید میآورد ،بهگونهای که درآمدها را به صورتهای ناهنجار باز توزیع میکند و غنی را
غنیتر و فقیر را فقیرتر میسازد ،میانگین هزینه معامالت را افزایش میدهد و به بدترشدن و ناهماهنگتر
شدن قمیتهای نسبی میانجامد .بنابراین همواره دولتها تالش دارند تا افزایش تورم و تبعات ناشی از
آن را بر ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه کنترل نمایند (احمد.)052 :5931 ،
جمهوری اسالمی ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه نیازمند کاستن از اتکای بیش از حد به صادرات
نفت خام ،تولید محصوالت اساسی مورد نیاز جامعه و توازن بین صادرات و واردات است .آنچه در
سالهای اخیر شاهد آن بودهایم جریان روبه رشد تورم بوده است .اگر چه بحرانهای غذایی و مالی دنیا
روی این مسأله تأثیر چشمگیری داشته است .اما بخش عمدهای از این موضوع برمیگردد به نحوه هدایت
جریان اقتصادی کشور و مدیریت اقتصادی که باید جهتگیری مناسبتری داشته باشد .نگاهی بر روند
آمار تورم نشان میدهد که متوسط این شاخص مهم اقتصادی در طی سالهای  0222تا  0252بیش از
دو برابر متوسط کشورهای منطقه بوده است .با آغاز دهه دوم قرن جدید ،روند افزایش سطح عمومی
قیمتها تشدید و نرخ تورم به  9۱17درصد در سال  0259رسید که  911برابر میانگین کشورهای منطقه
بوده است .با تغییر دولت و سیاستهای اقتصادی آن ،بازگرداندن آرامش به فضای اقتصاد کشور در صدر
برنامههای آن قرار گرفته و روند افزایشی نرخ تورم متوقف گردید (همان).
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به نظر میرسد اگر کارشناسان اقتصادی کشور برای مسأله تورم ،راهکاری جدی پیدا نکنند وضعیت
آینده اقتصاد کشور با مشکل جدی روبرو خواهد شد بهویژه رسیدن به اهداف چشم انداز  5۱2۱در هالهای
از ابهام قرار خواهد گرفت .در خصوص اشتغال هم باید به این مسأله توجه کرد که میزان بیکاری در
ایران نزدیک به یک چهارم است .حدود  72درصد جمعیت ایران زیر  91سال سن دارند .مرکز آمار ایران
میزان بیکاری جوانان را  05/3درصد اعالم کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است .به
گزارش بانک مرکزی ایران ،در سال  00/1 ،5933درصد از خانوادههای ایران بدون فرد شاغل11/۱ ،
درصد دارای  5فرد شاغل 57/0 ،درصد دو فرد شاغل و  3/۱درصد دارای  0و بیشتر فرد شاغل بودهاند .در
عین حال در سال  322222 ،5932فرصت شغلی از دست رفته که معادل  53میلیارد دالر تولید بوده است.
در سال  5939درصد خانوادههای بدون فرد شاغل به  %0۱رسید که از این میان  17درصد یک نفر
شاغل %51/1 ،دو نفر شاغل و  9/1دارای سه نفر شاغل و بیشتر بودهاند (ویکی پدیا/بیکاری در ایران).
چالشهای منطقهای

از مهمترین چالشهای منطقهای پیش روی ایران میتوان به دو مسأله اشاره کرد که عبارتند از:
الف -اختالفات با امارات

اختالفات سرزمینی در میان هشت کشور حاشیه خلیج فارس وجود دارد .اما موضوع دعاوی کشور امارات
عربی متحده در قبال جزایر سهگانه ایرانی تنب بزرگ ،تنب کوچک و ابوموسی به یکی از جنجال
برانگیزترین این اختالفات تبدیل شده است .دلیل آن نیز اوالً پیگیریهای بسیار جدی و مستمر امارات در
این دعاوی و ثانیاً حمایتهای غیرمسئوالنه کشورهای عربی بهویژه اعضای شورای همکاری خلیج فارس
و ثالثاً حمایتهای قدرتهای بزرگ فرامنطقهای است .امارات عربی متحده در سالهای پس از انقالب
اسالمی هر از چندگاهی مسأله جزایر را در سطح منطقهای و بینالمللی مطرح نموده است .این کشور
سعی نموده با اقدامات خزنده و گام به گام مسأله را از سطح دوجانبه میان دو کشور خارج نموده و آن را به
سطح منطقهای و بینالمللی بکشاند .امارات بیش از آنکه به دنبال حل مسأله باشد ،به دنبال اهداف
دیگری است .مسال جزایر بارها از سوی امارات در کنفرانس اسالمی ،اتحادیه عرب و شورای همکاری
خلیج فارس و حتی در گفتگوهای بین شورای همکاری و اتحادیه عرب با اتحادیه اروپایی مطرح شده و
همچنین امارات تالش زیادی نموده که این بحث را به مجامع بین المللی مثل سازمان ملل و دیوان بین
المللی دادگستری بکشاند (روند شکلگیری دعاوی امارات متحده در قبال جزایر سه گانه ،نشریه راهبرد،
مرکز تحقیقات استراتژیک ،شماره  ،۱7تابستان .)5۱2-5۱3 :5937به نظر میرسد با توجه به چالش بین
جمهوری اسالمی و غرب در سالهای آتی و همچنین روابط نه چندان مطلوب با کشورهای حاشیه خلیج
فارس امارات همچنان در سالهای آتی این رویه را در پیش خواهد گرفت.
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ب -افراط گرایي در منطقه

تحوالت عراق و سوریه و به خصوص حضور داعش در عراق از دو جهت امنیت ملی ایران را تحت
تأثیر قرار میدهد .اول ،حضور نظامی داعش و دوم ،حضور مجدد نیروهای غربی در کشور عراق به بهانه
مبارزه با گروه تروریستی داعش .مسلماً حضور نظامی گروهی همانند داعش در دو کشور همسایه و متحد
ما و در پی آن بیثباتی شدید این کشورها بر امنیت ملی ما تأثیرات مخربی بر جای میگذارد .گرچه گروه
داعش توانایی مقابله نظامی با ایران را ندارد ،اما تهدیدی که در این زمینه وجود دارد آن است که آنها با
بهرهگیری از برخی نارضایتیهای اجتماعی ،قومی و اقتصادی در مناطق غرب ایران ،زمینه را برای
فعالیتهای خود فراهم کنند .در دنیای مدرن امروز تحوالت سایر کشورها حتی در فواصل بسیار دور
تأثیرات پایداری بر سایر کشورهای جهان باقی میگذارد ،حال آنکه بینظمی و بیثباتی در کشورهای
همسایه و منطقهای به مراتب تأثیرات مخربتری را بر جای میگذارد .هرج ومرج و بیثباتی کشورهای
عراق و سوریه میتواند معضالت و مشکالتی همچون هجوم پناهندگان ،اختالل در تجارت اقتصادی و
معضالت زیست محیطی ،گسترش ناامنی و تروریسم و  ...را بر جای گذارد (صبوری نژاد .)5939 ،در
صورت تحقق تسلط داعش ،احتمال اینکه یک جنگ تمام عیار منطقهای در خاورمیانه شکل بگیرد بسیار
زیاد است که در این صورت بیشک ایران یک پایِ این جنگ خواهد بود .داعش جزو یکی از
ثروتمندترین سازمانهای تروریستی جهان است که با فروش نفت ،مالیات و غنیمتهای بانکی و محلی
ارتزاق کرده و بهصورت تصاعدی تبدیل به ثروتمندترین سازمان تروریستی شده است؛ از این رو این
ثروت بادآورده توان مالی کافی به داعش میدهد تا بتواند از طریق غیرقانونی به تسلیحات متعارف و حتی
غیر متعارف دست پیدا کند .در واقع ،داعش بازیگری بیمنطق ،ساختارشکن و فرابنیادگرا است که اگر به
صورت غیرقانونی به سالحهای کشتارجمعی دسترسی پیدا کند از آن برای نابودسازی دشمن شیعی خود
استفاده خواهد کرد .به این دلیل که ایدئولوژی داعش بیشتر آنتی شیعیسم است تا آنتی غربیسم .دوم،
ظهور داعش موجب امکان یا گسترش حضور نیروهای آمریکایی در عراق و سایر کشورهای منطقه خلیج
فارس میگردد .این امر میتواند به افزایش شمار پایگاههای نظامی قدرتهای فرامنطقهای در همسایگی
ایران بینجامد که طبیعتاً این امر هزینههای امنیتی ایران را در بلندمدت باال خواهد برد .از سوی دیگر آنان
میتوانند از این پایگاهها و حضورنظامی برای حمایت از مخالفین جمهوری اسالمی ایران استفاد نمایند.
دیر زمانی نیست که آمریکا نیروهای خود را از عراق خارج کرد و در طرح یک عملیات نظامی علیه سوریه
نیز شکست خورد .با توجه به چالش و تنش سیاسی زیادی که بین ایران و غرب در سی و پنج سال
گذشته وجود داشته و دارد ،حضور نظامی این کشورها به خصوص آمریکا در منطقه و همسایگی ما یک
چالش امنیتی محسوب میشود.
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چالشهای بینالمللي
الف -تحریمهای بینالمللي
نظام بینالملل همواره از اعمال تحریم بر علیه کشورهایی که رویهای موازی با هنجارهای آن در پیش
میگیرد ،امتناع نموده است و برعکس کشوری که به خاطر اعتقاد به یکسری ارزشها هنجارهای متفاوت
از خواستههای نظام بینالملل عمل نماید ،همواره مورد غضب نظام بینالملل بوده است .از جمله این
کشورها جمهوری اسالمی ایران است که بهویژه بعد از وقوع انقالب اسالمی و به چالش طلبیدن
هنجارهای موجود در عرصه نظام بینالملل ،در معرض تحریمهای متفاوتی قرار داشته است .نخستین
تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر ،تحریم بریتانیا علیه ایران بهمنظور واکنش در برابر
انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملیسازی صنعت نفت را دنبال میکرد .اولین قطعنامه
شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست وزیری محمد مصدق و بهمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت
نفت ایران صادر شد .بعد از انقالب همانطور که اشاره شد ،بر شدت این تحریمها افزوده شد .از جمله اوج
شروع تحریمها از زمان گروگانگیری و تسخیر النه جاسوسی در آبان سال  5913از سوی آمریکا آغاز
گردید .آمریکا در سالهای بعد هم به منظور مهار ایران هم خود اقدام به اتخاذ تحریمهای جدیدتری علیه
ایران نمود و هم سایر کشورها و نهادهای بینالملل را ترغیب به انجام این کار نمود .فشار آمریکا و سایر
قدرتهای سلطهگر نسبت به اجبار شورای امنیت در خصوص صدور قطعنامههای  57۱7 ،5797و 5329
از جمله این اقدامات بهشمار میآید .از آنجا که اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد جهانی ندارد ،وجود
تحریمها تاکنون نتوانسته اهداف خود را محقق سازد .اما به هر حال کسی نمیتواند منکر اثرات منفی این
تحریمها بر اقتصاد کشور در بلندمدت و آینده اقتصادی کشور بهویژه در صورت افزایش شدت آنها ،باشد
(عیوضی.)595 :5939 ،
ب -اتهام نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم بین المللي:

اتهامات نقض حقوق بشر ،حمایت از تروریسم و ...همواره از زمان وقوع انقالب تاکنون دستاویزی بوده
برای فشار غرب علیه نظام جمهوری اسالمی .این اتهامات زمانی قابل توجه خواهد بود که خود امریکا با
حمالت نظامی پی در پی به مناطق مختلف جهان اساسیترین حقوق کودکان و زنان و مردان را زیر پا
گذاشتهاند .زندان گوانتانامو هنوز هم از سوی مجامع بینالمللی و حتی اتحادیه اروپایی که همواره همراه و
شریک آمریکا بوده است ،بهعنوان نقض فاحش حقوق بشر قلمداد میگردد (همان .)591 :شایان ذکر
است در کنار مسأله حقوق بشر ،بحث اتهام حمایت از تروریسم بینالمل هم در آینده برای انقالب اسالمی
چالش جدی ایجاد خواهد کرد .هر چند جمهوری اسالمی ایران هم ثابت کرده که یکی از قربانیان اصلی
تروریسم است و هم اینکه هزینه باالیی برای مقابله با تروریسم بینالملل پرداخته است ولی میتواند برای
مقابله با جدیتر شدن این چالش در آینده از دیپلماسی کارآمدتری استفاده نماید (همان).
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نتیجهگیری
در حالیکه پس از جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق ،سامان نظام بینالملل با احساس خأل عظیم قدرت
و نوعی ابهام روبرو شد ،آمریکا با طرح نظم نوین جهانی و نظام تکقطبی با هژمونی ایاالتمتحده
آمریکا ،سخن راندهاند؛ اما روند پس از تحوالت دهه  32در قرن بیستم و اوایل هزاره سوم ،حکایت از
نقض این قضیه دارد .مجموع بینظمیهای فراگیر ،رشد تروریسم بینالملل ،روند پرشتاب تحوالت
جهانی ،ظهور نسلهای جدید و همهگیر فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،جهانیشدن اقتصاد ،فرهنگ و
سیاست؛ در کنار بازیابی تمدنی برخی از تمدنهای منقبضشده و ظهور قدرتهای نوظهور اقتصادی،
نظامی و فرهنگی سبب شد تا تجزیهوتحلیل جهان آینده از مهمترین مباحث آیندهپژوهانه شود .در تفسیر
نظم جدید بینالملل سناریوهای مختلفی از تکقطبی ،تک -چندقطبی ،سلسله مراتبی غیردستوری و
چندقطبی ارائه شد که هرکدام طرفدارانی نیز دارد .با تفسیر هر سناریو که در این پژوهش نشان دادیم،
روند پیشرو ،بیشتر حکایت از پذیرش نظام بینالملل چندقطبی در جهان آینده است.
قطبهای مختلف در سراسر جهان ،به جهات تواناییهای مختلف ،همسطحتر شدهاند و از تأثیری
کمابیش نزدیک به هم در سامان بخشی به نظام بینالملل برخوردارند .یکی از این قطبها که در نظام
بینالملل آینده صاحب نقش است مجموعهی فرهنگی -تمدنی جمهوری اسالمی است که به اتکای
توانمندیهای فرهنگی ،اقتصادی ،استراتژیک و ژئوپلیتیک ،از ظرفیت کسب یک قطب مستقل در نظام
آینده برخوردار است.
تفاوت فرهنگی -تمدنی جمهوری اسالمی با نظمهای پیشین ،همواره مسبب رویکرد انتقادی این
مجموعه نسبت به نظام بینالملل بوده است؛ لذا فرض بر این است که جمهوری اسالمی با رویهای
انتقادی در مواجهه با نظامهای کنونی و گذشته ،بهعنوان یک قطب مهم فرهنگی -تمدنی به نقش مهمی
دست یابد .مؤلفههای جمعیت ،منابع طبیعی ،ایدئولوژی ،موقعیت استراتژیک و نظامی ،گسترده سرزمینی،
ژئوپلیتیک ،فرهنگ و ...نیز از جمله پتانسیل و ابزارهایی است که جمهوری اسالمی برای کسب جایگاه
بینالمللی برای ایفای نقش یک قطب جهانی در نظم بینالملل آینده ،از آن برخوردار است .برآیند
نیروهای مختلف در درون جمهوری اسالمی نشاندهندهی این وضعیت است که اراده موجود درون تمدنی
به سمت ایفای نقشی جهانی روزبهروز افزونتر میشود .اما بیشک بر اساس نظریه توازن دوکفهای،
بالفعل شدن این جایگاه مستلزم حل چالشها باالخص در داخل است.
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