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حلب و موصل ،مسئله بازترکیب خاور نزدیک

ــــــــــسرمقاله

آمادگی برای سالی دیگر
محمدرضا هویدا
افغانســتان یک سال حساس و سرنوشت ســاز را سپری کرد.
حوادث مهمی در این ســال برای افغانســتان را رخ داد که مهم
و سرنوشت ساز بودند .در این ســال ،جغرافیای جنگ به شمال
کشیده شد و با سقوط چندین ولسوالی و والیت به دست طالبان
به اوج خود رسید .طالبان همچنان به عنوان یک تهدید جدی در
مقابل دولت افغانستان باقی هستند و از قدرت بیشتری برخوردار
شــده اند .حمالت انتحاری بر امکان نظامی و ملکی با خصوصیت
تلفات وسیع نیز در دستور کار طالبان بوده است.
اما مهمترین بخش تحوالت امنیتی افغانســتان ،قدرت یابی گروه
تروریستی داعش در بخش هایی از کشور است .گروه تروریستی
داعش با به عهده گرفتن چندین حمله تروریستی بر اماکن مقدس
و مراســم های مذهبی ،حضور جدی خود را در افغانستان تثبیت
کرد .هر چند نهادهای امنیتی و دولتی افغانستان از عملیات هایی
علیه این گروه تروریستی خبر دادند و مدعی هستند که ضربات
جدی بر پیکر این گروه تروریستی وارد کرده اند ،ولی گزارش های
مختلف نشــان می دهد که داعش همچنان در افغانستان حضور
دارد و در حال سربازگیری و گسترش قدرت خود است.
سیاست خارجی افغانســتان در این سال فراز و فرودهای جدی
داشــته است .با آنکه در سال اول حکومت وحدت ملی ،سفرهای
رئیس جمهوری به کشــورهای مختلف از جمله چین ،عربستان،
پاکستان ،هند و ...صورت گرفت و دولتمردان بارها از این کشورها
خواستند تا برای صلح و ثبات کشور کمک کنند ،اما آنچه در پی
آن به وجود آمد ،خالف آن را ثابت کرد .هیچ یک از این کشورها
نخواســتند و یا نتوانســتند کمکی به صلح افغانستان بکنند ،و
جنگ با شدت و حدت تمام ادامه یافت .ناامیدی دولت افغانستان
از شماری از این کشــورها ،افغانستان را وادار کرد تا به اقدامات
جدی ای دست بزند ،از جمله اینکه افغانستان با کمک کشورهای
دیگر تالش جدی را برای تحت فشــار قرار دادن پاکستان روی
دســت گرفتند .افغانســتان ادعا کرد که در انزوای پاکستان در
جامعه بین المللی موفق بوده اســت .کشورهای دیگری نیز چون
روســیه و ایران نقش بیشتری یافتند .گزارش ها و اظهارات ضدو
نقیضی از ارتباط روســیه با طالبان نیز به نشر رسید .در آخرین
مورد نشست مسکو با حضور پاکستان ،ایران و روسیه افغانستان
را وادار نمود تا به این موضوع جدا واکنش نشــان دهد و ناراحتی
خود را به رسما اعالم نماید.
در عرصه سیاســت داخلی ،تقابل قوای مقننــه و مجریه پایان
ناگواری برای این ســال رقم زد .استیضاح گروهی اعضای کابینه
توسط پارلمان و رای عدم اعتماد به شماری از وزرا ،سبب واکنش
قوه مجریه شــد .حکومت موضوع به ستره محکمه محول نمود و
وزرای سلب صالحیت شــده را به عنوان سرپرست ،به ادامه کار
دستور داد .رد شدن طرح بودجه ملی سال  1396از سوی پارلمان
نیز به عنوان یک اهرم فشار و وسیله ای برای انتقام ولسی جرگه
از قوه مقننه تفسیر شد .ویژگی دیگری که در این سال در عرصه
سیاست داخلی کشور دیده می شد ،اختالفات میان دولتمردان،
نهادها و ارگان های دولتی بود .اختالفات میان ریاست جمهوری و
ریاست اجرائیه ،اختالفات میان شخصیت های سیاسی که بارها به
اوج خود رسید ،تبعات منفی زیادی را برای کشور داشت.
سال  2016میالدی یکی از سخت ترین سالهای حکومت های بعد
از طالبان در افغانستان بوده اســت .اما این سال در عین حال با
تحوالت بزرگی که در جهان به وجود آمده است ،برای افغانستان
مقدمه ای برای یک ســال مهم دیگراســت .پیروزی ترامپ در
امریکا ،تحوالت منطقه ای و جهانــی در ارتباط ایران ،ائتالف ها
و اختالف های منطقه ای و جهانی در مورد ســوریه ،شکست ها
و جابجایی های گروه تروریستی داعش همه از یک سال پرتنش
و سرنوشت ســاز دیگر خبر می دهد .افغانستان باید سال 2016
را خوب بررسی و تدقیق کند و برای سالی دیگر آمادگی بگیرد.

درپس انگیزه های «ضد تروریســتی»،
کم و بیش واقعی ،نیروهای آشتی ناپذیر
درگیر در نبردهای پیرامون حلب و موصل،
همگی مصمم به باز ترکیب منطقه هستند.
حلب و موصل به دو کانون عمده درگیری
های ویرانگر خاورنزدیک تبدیل شده اند.
دلیل این امر آنســت که در شرق و غرب
این منطقه در روندی مملو از خشــونت
 ،این دوشــهر آشــیانه نیرومند ترین
جهادگران منطقه شــده اند :جبهه «فتح
الشــام» و «ســازمان حکومت اسالمی»
(داعش) .این دو جریان بر بســتر شرائط
مساعدی رشــد یاقته اند که سرکوبگری
دو حکومت اقتدارگرای بشار اسد و نوری
المالکی ،هــردو نزدیک به تهران ،بوجود
آوردند.
نیروهای پرشمار متخاصم گرد این دوگره
گاه درگیری ،انگیزه و هدف هایی متفاوت
دارند« .داعــش» در موصل و جبهه «فتح
الشــام» در حلب راهبردهایی متفاوت را
دنبال می کنند .بــا آن که داعش درحال
تغییر راهبرد خویش اســت ،که از ماهها
پیش اعالم شده و شــامل عقب نشینی
و حمالت پراکنــده و گاه به گاه (کرکوک،
رتبه ،سنجار ،قطاع) است ،فعالیت هایش
همچنان در دیدگاهــی جهانی قراردارد.
جبهه «فتح الشام» ،جبهه «النصره» سابق
به نوبه خود در جهتی معکوس رسما القاعده
را ترک نموده و به حکومت در ســرزمین
های تســخیر شــده خویش در محدوده
سوریه اکتفا کرده است .تفاوت راهبردی
دیگر این دو این است که داعش از اتحاد با
نیروهای دیگر خودداری می کند ،درحالی
که جبهه فتح الشــام می کوشد نیروهای
شورشــی را گرد خود جمع کند و این امر
با توجه بــه این که گروه های معتدل تر از
حمایت بین المللی کمی برخوردارند ،کم و
بیش با توفیق قرین است.
برای هردو این جنبش ها ،حلب و موصل
نبردهایی تعیین کننده هســتند .جبهه
فتح الشــام مهم ترین کارت خود را در
شــرق حلب بازی می کند جائی که این
گروه نقش رهبر مقاومت ســنی ها علیه
نیروهای موتلف حامی رژیم ســوریه را
بازی می کند .داعش که در موصل سنگر
گرفته ،نیروهای محلــی و بین المللی را
متوقف کرده و در تدارک گام های بعدی
است.
«کلید» شمال سوریه
پیرامون حلب ،نیروهای خیلی ناهمگون
نزدیک به رژیم ســوریه (سوری ،لبنانی،
افغان و عراقی) که توسط ایران و روسیه
حمایت می شوند تاکنون به رغم بمباران
های گسترده سوری – روسی به نتایجی
نه چندان مهم دست یافته اند .هدف آنان
سقوط حلب است  ،شهری که کلید شمال
سوریه به حساب می آید و بدون آن قلمرو
تحت کنترل رژیم سوریه نمی تواند «امن»
شــود .با آن که به نظر می آید که مسکو
می خواهد روی غرب سوریه که منافعش
در آن قراردارد تمرکز کند ،دمشــق نگاه
به شــرق (رقه ،دیرالزور ،حسکه) دارد تا
بتواند کل قلمرو کشــور را ازنو در اختیار
بگیرد .تهران هم خواهان اتصال سرزمین
های لبنان ،ســوریه و عراق تحت کنترل
نیروهای مختلف تحت نظر نیروهای سپاه
پاسداران اســت که برایش چشم اندازی
فوق العاده است.
عربســتان ســعودی با این امر موافق
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نیســت و قصد ندارد دســت از حمایت از
گروه های شورشــی مانند «احرار الشام»
(«جنبش اســامی آزاد مردان شــام») یا
«جیش االسالم» («ارتش اسالم») بردارد.
با وخیم شدن وضعیت شورشیان در حلب
و اهمیت یافتن جبهه فتح الشــام ،ریاض
دربرابــر موانعی که آمریــکا برای کمک
نظامی به شورشــیان دربرابرش قرارداده
بی صبری نشان می دهد .در ادلب ،نزدیک
حلب برخورد بین «احرار الشــام» و «جند
االقصی» («سربازان االقصی») که یک گروه
سلفی اســت که اخیرا با فتح الشام بیعت
کرده،اگرچــه موجــب رواج گرایش میانه
روانه گروه های متحد ســعودی شده ولی
آمریکاییان همچنــان موضع خود را حفظ
کرده اند.
کردهای سوری «حزب اتحاد دموکراتیک»
( )PYDنیــز منافعی در حلــب دارند که
محل اســتقرار «واحدهای حمایت خلق»
( )YPGدر «شــیخ مقصود» است که در
شمال آن شــهر قرار دارد .این حضور برای
برنامه پیوســتن منطقه روژاوا و تل عفرین
در شمال شرق و شمال غرب حلب اهمیت
دارد تا منطقه ای گسترده از شرق تا غرب
را تحت کنترل آنان درآورد.
با آن که «واحدهای حمایت خلق» ()YPG
در هنگام شکل گرفتن با دسته های عرب
ســنی ،قبایل و ســوریه ای ها ،نیروهای
دموکراتیــک ســوریه ( )FDSاز حمایت
آمریکاییان برخوردار بودند ،مداخله ارتش
ترکیه در شــمال با واحدهای «ارتش آزاد
سوریه» ( )ASLســبب اختالل در برنامه
های آنان شــد .آنکارا با تشکیل یک واحد
کرد کــه نام «حزب اتحــاد دموکراتیک»
( )PYDرا یــدک می کشــد و به «حزب
کارگران کــرد ترکیــه» ( )PKKخیلی
نزدیک است درسراسر مرز خود با سوریه
مخالف است زیرا در خاک خود و آن سوی
مرز ترکیه از زمان قطع روند صلح در ژوئیه
 ٢٠١٥با آن درحال جنگ است.
عملیات «ســپر فرات» ترکیه که درعین
حال علیه داعش و «نیروهای دموکراتیک
ســوریه» ()FDSانجام می شــود بیش از
پیش به سوی جنوب یعنی حلب ،یا در نبود
پیش روی به سوی رقه پیش می رود .ترکیه
نیروی خــود را روی الباب تمرکز داده ولی
بعید نیســت که با نیروهای هوادار دولت
ســوریه که در شــمال حلب حضوردارند
برخورد کند که این امــر واقعیت راهبرد
خاور نزدیکی آنکارا را برمال می کند :خنثی

ســازی عملیات روس ها در حلب و دادن
اولویت به محور حلب – موصل و یا مقابله
با آمریکائیان در رقــه (محور متقاطع در
طول رودخانه فرات با استان سنی نشین
االنبار مرز آن) .
حلب و موصل ازنظــر تاریخی و نمادین
برای آنکارا مهم هســتند .این دوشهر در
زمان امضای متارکــه جنگ [جهانی اول]
در مودروس ( )١و اشــغال موصل توسط
انگلستان در ســال  ١٩١٨و سپس حلب
هم در عهدنامه لوزان درســال  ١٩٢٣از
قلمرو عثمانی جدا شدند .مسئله حاکمیت
موصل به بعد موکول شــد (و سرانجام به
خاک عراق پیوســت) ،درعین حال حلب
از آناتولی و میانرودان (بین النهرین) جدا
شد .امروزه پیام های آنکارا مهم است؛ از
یک ســو اعالم می کند که چشمداشتی
به حلب ندارد و ازســوی دیگر رفتارهایی
درمورد «تجدید امپراتوری عثمانی» برای
مشــارکت دربازســازی منطقه برمبنای
تاریخی بروز می دهد.
آزمونی برای آینده عراق
برای آنکارا ،وضعیت در موصل بهتر از حلب
نیســت .دولت عراق سرسختانه با شرکت
ترکیه در بازپس گیــری موصل ،حتی به
صورت حمایت ساده در چهارچوب عملیات
بین المللی «راه حــل ذاتی» ( )٢یا تجهیز
یک واحد کوچــک نظامی ترکیه که بدون
مجوز بغداد به بعشــیقه در شمال شرقی
موصل فرستاده شده یا حتی ازطریق شبه
نظامیان عرب ســنی «الوطنی» فرماندار
ســابق شــهر آیتل النجیفی که به ترکیه
نزدیک اســت مخالفت می کند .مذاکرات
ترکیه – ایران درمورد این موضوع به نتیجه
نمی رســد ،دولت ترکیه می کوشد به زور
با انجام بمبــاران های خاص یا با تهدید به
فرستادن نیروهای نظامی بیشتر به بعشیقه
برای خود جای پایی در عملیات بازکند.
تشکیل «نیروهای بسیج مردمی» ()FMP
از شــبه نظامیان شیعه که با فتوای مرجع
دینی آیت اهلل علی سیســتانی انجام شد
به راســتی راه را بر داعش که می کوشید
خود را به بغداد برســاند سد کرد .با این
حال ،قدرت گرفتن آنهــا بیش از آن که
به برقراری حاکمیت مشــارکتی و متعادل
بیانجامد ،در مســیر هدف های راهبردی
– سرزمینی سپاه پاسداران اسالمی ایران
است.
کاربرد «نیروهای بسیج مردمی» ()FMP
در سوریه همانند عراق درشرف این است

که به تهران امکان دهــد به یک منطقه
تیول به هم پیوســته از حزب اهلل لبنان تا
راهرویی که از موصــل و حلب می گذرد
دســت یابد .چنین برنامه ای به چیرگی
قدرت علوی های سوریه و شیعیان عراق
در سراسر منطقه منجر و با مخالفت های
شدید سنی ها مواجه شــده و در نتیجه
تنــدروی ها را افزایش مــی دهد .ترکیه
و عربستان سعودی ســخت با این برنامه
مخالفــت می کنند و به ویژه به شــرکت
«نیروهای بسیج مردمی» ( )FMPدر نبرد
موصل اعتراض دارند.
این حرکت توسعه طلبانه از دید کردهای
عراق که خواهان بازتوزیع نحوه حاکمیت
پــس از بازپس گیری موصــل از داعش
هســتند نیز خوشایند نیست .درحالی که
دولت اقلیم خودمختار کردســتان عراق ،
که موضعش براثر پیشرفت به سوی موصل
از سوی شمال تقویت شده ،امیدوار است
که به توافقی کلی با بغداد درمورد فروش
مستقیم نفت ،شناسایی استقالل پیشمرگه
ها ،بازتوزیع بهینه قدرت مرکزی و گذار از
فدراسیون به کنفدراســیون دست یابد،
در بغداد گرایش کامال چیز دیگری است.
ازاین رو ،اربیل و بغداد به ســوی اختالف
نظر درمورد حکمرانی بر موصل پیش می
روند و دولت اقلیم خود مختار کردســتان
عراق خواهان این است که موصل در برنامه
ملی مستقل شناخته شود.
بنابرایــن ،موصل به عنــوان محل تالقی
نیروهای کرد و شیعه عراقی آزمونی برای
آینده کشــور اســت .خاصه آن که هیچ
توافق سیاسی پیش از آغاز عملیات نظامی
درمورد آینده شهر انجام نشده است .اگر
عدم توافق وجود داشته باشد ،دولت اقلیم
خودمختار کردســتان خــود را ناگزیر به
برگزاری یک همه پرسی برای استقالل می
بیند که ظاهرا بــه جدایی از عراق خواهد
انجامید و بغداد و تهران با آن کامال مخالف
هستند.
مسئله عمده ،حکمرانی منطقه ای
مقامــات عراقــی و ایرانــی یقینا اعالم
استقالل کردســتان عراق را ،به ویژه اگر
در نبرد موصل پیروز شوند ،بدون واکنش
نخواهند پذیرفت .در این صورت فشارهای
بین المللی بســتگی به واکنش تهران و
بغداد خواهد داشــت که می باید به رغم
رقابت های داخلی شیعیان بین هواداران
نوری المالکــی و حیدر العبادی در ائتالف
حکومت قانــون ،بلوک آزاد مقتدی صدر،
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حزب فضیلت اسالمی و اتحاد شهروندان
به رهبری مجلس اعالی اســامی عراق
موضع مشــترکی اتخاذ کنند .روابط بین
این جنبش های سیاســی تعیین کننده
پیوندهــای راهبردی قــدرت مرکزی با
جمهوری اســامی خواهد بود که با آن
روابطی پیچیده دارند.
درفاصله نه چندان دور از موصل نیروهای
کم اهمیت تری نیز وجود دارند که رفتار
آنها هم برروی رویدادهای آتی تاثیر دارد.
«حزب کارگران کرد ترکیه» ( )PKKدر
رقابت با دو تشکل دیگر ،یکی نزدیک به
«حزب دموکراتیک کردستان» ()PDK
و دیگری «اتحادیه میهنی کردســتان»
( ،)UPKیــک نیروی شــبه نظامی در
سنجار تشکیل داده اســت .با این حال،
حزب کارگران کرد ترکیه قصد خود برای
شــرکت در عملیات موصل را اعالم کرده
که واشــنگتن و آنکارا با آن مخالفت می
کنند .حتی بدون مشــارکت مستقیم در
بازپس گیری موصــل ،رفتار آینده حزب
کارگران کــرد ترکیــه در منطقه ،و در
سطح گسترده تر روابط بین کردها نقشی
اساسی در آینده کردســتان عراق بازی
خواهد کرد.
رفتار گروه های مســلح مسیحی دشت
نینوا نیز می تواند موثر باشــد .اثر کمتر
آن بر توانایی نظامی و اثر بیشتر در زمینه
سیاسی ،از یک سو با «واحدهای حفاظت
از دشــت نینوا» ( ،)NPUتحت حمایت
بغداد ،و از سوی دیگر «نیروهای حفاظت
از دشت نینوا» ( )NPFاست که اربیل از
آن حمایت می کند.
سرانجام ،مســئله ترکمن ها نیز مطرح
اســت :نخســت در منطقه حلب ،برخی
عوامل مســلح ترکمن در کنــار ترکیه
قرارگرفتــه اند و برخی دیگــر در کنار
«نیروهای دموکراتیک سوریه» ()FDS؛
در موصل هم ،جبهــه ترکمن عراق زیر
نظر مســاعد آنکارا گرایش اســتقالل
طلبانه دارد درحالی که« ،نیروهای بسیج
مردمی» ( )FMPدر جامعه ای دو مذهبی
با کارت شیعه بازی می کند.
بنابراین ،نیروهای پرشمار حاضر در صحنه
انگیزه هایی دارند که در حد گســترده از
مســئله جهادگری که در وضعیت هرج و
مرج و شــکنجه و آزار به میان معرکه می
آید و رشد می کند فراتر می رود .نبردهای
حلب و موصل به خوبی نشان دهنده نبود
راه حل سیاسی منطقه ای است .راه حلی
که جایگزین اقدامات زورمدارانه ای شود
که به هیچ وجه برای حل مشــکل کفایت
نمی کنند و فزون براین آشــتی ناپذیر
هســتند .بنابراین چالش هــای واقعی
درگیری ای که خــاور نزدیک در آن فرو
رفته مسئله حکمرانی سرزمینی در سطح
منطقه اســت .حلب و موصل نمونه کامل
و ایستگاه برانگیختن اشتهای کنشگران
منطقه ای است که تدارک رودررویی های
آینده را می بیند.
 -١در تــرک مخاصمــه «مــودروس»،
امپراتــوری عثمانــی در  30اکتبر 1918
دربرابر نیروهای متحد در بندر «مودروس»
جزیره لمونس تسلیم شد .عثمانی ها جز
درمورد بخــش کوچکــی از آناتولی ،از
امپراتوری خود چشم پوشیدند.
 : » Inherent resolve « -٢نام عملیات
نظامی آمریکا در چهارچوب ائتالف عربی
 -غربی در عراق و سوریه

نوسازی سیاسی ،ابزار توسعه پایدار

 کارتون روز

سینا آذرگشسب /قسمت اول
چکیده
رسیدن به توســعه بدون فرایند نوسازی
تحولی عقیم و نافرجام اســت .نوسازی در
کشورها با هدف تحول در سیستم اجتماعی
و سیاسی و اقتصادی آنان به منظور رسیدن
به یک جامعه مدرن  ،بــا ثبات و قدرتمند
خالی از چالش نیست .لذا رسیدن به توسعه
ای پایدار نیازمند بررسی چالش ها و بحران
های پیش روی این مســیر پر فراز و نشیب
است تا بهره گیری از مولفه های توسعه ای
ظرفیت های موجود در سیستم اقتصادی و
سیاسی -اجتماعی را افزایش داد.
مطلب پیش رو سعی کرده است تا با استفاده
از ارای برخی از اندیشمندان حوزه توسعه
 ،نوسازی سیاســی را به عنوان مولفه ای از
مولفه های توسعه ای برای رسیدن به توسعه
پایدار مورد بررسی قرار دهد.
مقدمه
امروزه روز کمتر اندیشــمندی است که به
مسئله توسعه به صورت تک بعدی نگاه کند
و ابعاد دیگر توسعه را در مناسبات تحوالت
سیاسی و اجتماعی کشورهای در حال گذار
نادیده انگارد  ،اگر چنین کســانی نیز هنوز
وجود دارند در محافل آکادمیک و مطالعاتی
جوامع به صورت جــدی به آرای آنها توجه
نخواهد شد چرا که امروزه همه اندیشمندان
بر این نظر به اجماع باور دارند که رسیدن به
یک توسعه پایدار در مسیر تحول سیاسی و
اجتماعی ناشی از یک نگاه متوازن به مولفه
های توســعه در فراگرد نوسازی جوامع در
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حال گذار یا جهان سوم است.
اصوال توسعه پدیده است چند بعدی که تا
مجموع شرایط آن برای به تحقق پیوستن
محقق نگردد نمی توان انتظار داشت میوه
های چنین پروسه ای به ثمر برسد .تالش
در جهت تحقــق چنین فرایندی به دور از
چالش و بحــران نخواهد بود  ،بحران هایی
که ناشــی از تحول در نظــام اجتماعی و
سیاسی رخ خواهد داد می تواند دستاورد
های توســعه ای را دستخوش دگرگونی و
انحراف از مسیر فرایند توسعه و نو سازی
جوامع کرده و حتی گاه دستاورد های این
فرایند را با بازگشت به عقب از میان برده و
یا دچار وقفه تاریخی نماید.
«ادوارد شیلز» و « ســاموئل هانتینگتن»
دو تــن از نظریه پردازان حوزه توســعه
ای هســتند که آرای انها در میان ســایر
اندیشمندان توســعه گرا مورر بررسی و
نقدهای بسیاری قرار گفته است لذا نگاهی
به ارای این دو انیشمند می تواند در واکاوی
عوامل پیروزی و شکســت هــای فراگرد
نوسازی در جوامع در حال گذار مورد توجه
قرار گیرد.
توسعه و نوسازی  ،تعاریف و شاخصه ها
گفتمان نوسازی به صورت جدی از دهه ۱۹۵۰
تا  ۱۹۶۰میالدی در میان اندیشمندان توسعه
گرا مطرح گردیــد چنین گفتمانی متعاقب
روند اســتعمار زدایی در دهه های پس از
جنگ جهانی دوم با عنــوان الگوی تجدد
گرایی و نوگرایی مطرح شــد و دانشمندان

این حوزه را بر آن داشت تا برای رسیدن به
آرمان های لیبرال دموکراسی خود و رسیدن
به جوامع توسعه یافته که نماد آن کشورهای
پیشرفته غربی محسوب می شدند نظریاتی
را تدوین نمایند.
ارائه نظریاتی با عنوان نوســازی در واقع
اشاره به وضعیت و شــرایط عینی جامعه
داشت  ،شرایطی که اشارت آن بر شاخصه
هایی چون میزان صنعتی شــدن جامعه ،
میزان رشد علم در میان اقشار طبقات مردم
 ،میزان شهری شدن زندگی های اجتماعی
 ،میزان بهبود در کیفیت زندگی شــهری ،
بوجود آمدن سیستم های حکومتی مدرن
و به طوری کلی تغییرات و مولفه های قابل
لمس و عینی در فضــای زندگی اجتماعی
می بود اما رویکرد توســعه گرا عملکردی
فراتر از مســائل عینی بود در واقع توسعه
گرایی به ایجاد ظرفیت های الزم در جهت
بهبود کارایی سیستم به منظور پاسخ گویی
هر چه بهتر و مناسب تر به در خواست های
غیر ثابت افراد تحت حاکمیت یک سیستم
بود  ،سیستمی که بتواند خواسته های روز
افزون افراد را به صــورت متمدنانه تر و با
کیفیتی بهتر پاسخ گوید.
بنابراین می توان وجوه تمایز میان نوسازی
و توســعه را در شکل گیری مفاهیم عینی
که از آن به عنوان نوســازی یاد می شود و
انعطاف پذیری سیستم و قابلیت های آن
در پاسخ به خواســته های منطقی و روز
افزون افراد تحت کنتــرل آن به صورت

متمدنانه عنوان کرد.
اما مشکل اصلی و اساســی بر سر اجرای
چنین برنامه ای در مورد کشورهایی که به
عنوان کشــور های هدف مورد توجه چنین
برنامه ای بودند این بــود که اجرای برنامه
مذکور متضمن نوســازی اقتصادی نیز بود
در حالی که کشورهای هدف الگوی نوسازی
عمدتا دارای منابــع کافی به منظور اجرای
اصالحات اقتصادی الزم در این کشــور ها
نبود .نوســازی اقتصادی اشکال گوناگونی
به خــود می گرفت بدیــن معنی که قبول
چندگانگی و تقســیم نیروهای اجتماعی
جامعه را مورد تاکید قرار می داد  ،نیروهای
اجتماعی شامل گروههای مختلف اقتصادی ،
مذهبی و نژادی می شد  ،به بیان دقیقتر و به
نظر «ساتون» تمایز جوامع مدرن با جوامع
ســنتی بر مبنای همین فقدان و یا وجود
چندگانگی و تفاوت هاست.
«ســاتون» در مقاله نظریــه اجتماعی و
سیاست تطبیقی جوامع ســنتی را دارای
مشخصات زیر می داند:
 .۱غلبــه الگوهــای پراکنده  ،نســبی ،
پارتیکوالریستی
 .۲گروههای ثابــت و غیر متحرک از لحاظ
مکانی
 .۳نظام طبقاتی مبتنی بر پرستیژ اجتماعی
در مقابل جوامع مدرن در نظر ساتون دارای
مشخصات زیر است:
 .۱غلبه گروههای عام  ،تخصصی و متکی بر
دستیابی به هدف
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