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 : مقدمه
های پایـانی قـرن مزبـور         ترین مسایل قرن بیستم که به موازات حرکت به سمت سال            یکی از مهم  

العـاده عملـی و فنـی و          های خارق   تری برخوردار شده است، مسأله پیشرفت       همواره از اهمیت فزاینده   
روند پرشتاب این تحوالت از یکسو مسأله انطباق و تطبیـق           . ذیر ناشی از آن است    ناپ  تغییرات اجتناب 

شود، مبنی بـر اینکـه در     تری می   سازد، و از سوی دیگر منشاء برانگیختن تأمالت بنیادی          را مطرح می  
 رویم و به کدام سو باید برویم؟  کجا قرار داریم، به کدام سو می

عالمانه با این تحوالت در عـین حـال کـه بسـیار دشـوارتر               برای کشورهای توسعه نیافته مواجهه      
. هـای خـاص خـود را هـم دارد           است، از درجه اضطرار بیشتری نیز برخوردار بوده و البته محـدودیت           

دشوارتر بودن این مواجهه به واسطه آن است که کشورهای مزبـور سـهم بسـیار نـاچیزی در تحقـق                  
شـوند، بـدون آنکـه در         رو مـی    ها و ثمرات آنها روبـه       میوه فنی دارند و معموال با       -دستاوردهای علمی 

ه همین خاطر همواره در معـرض خطـر          و ب  جریان فرایندهای منتهی به ظهور آنها قرار داشته باشند        
های بسیار پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بـه عناصـر و     مجموعهReduction  تحویل

اندیشـی در     نگری و ساده    ر دارند، که به بسط نوعی سطحی      محصوالت نهایی و ثمرات حاصل شده قرا      
مانـدگی را بـه       همـین امـر در مرحلـه بعـد اسـتمرار عقـب            .  کند  قالب یک فرهنگ مسلط کمک می     

 .های گوناگون باز تولید خواهدکرد صورت
پذیری بسیار شدید این کشورها از روندهای         اما برخورداری از درجه اضطرار بیشتر ناشی از آسیب        

زیرا قدرت انعطـاف و     . والت مزبور در کنار قدرت انعطاف و تطابق بسیار محدود و ناچیز آنها است             تح
های بسیار باالی نهادی و سازمانی برای بسـیج           هضم تحوالت بزرگ منوط و موکول به وجود ظرفیت        

بــا همــه » خــود«هــای فکــری اســت و هرگونــه تطــابق عالمانــه مســتلزم شــناخت عمیــق  توانــایی
هـایش و شـناخت       ای و بـا همـه پیچیـدگی         هایش، شناخت عمیق هر تحول در هر عرصـه         پیچیدگی

 .نیازها و ابزارها و تجهیزات آن است سازوکارهای انطباق با همه پیش
هایی را نسبت به هرگونه دستاورد فکـری،          های مزبور، واکنش    ها و توانایی    فقدان مجموعه ظرفیت  

کنـد و     توقف شده و به شناخت صورت و شکل بسنده می         آورد که در سطح م      علمی یا فنی بوجود می    
 .گیرد ضابطه و منطق یا مدگرایی مورد خطاب قرار می با عناوینی همچون تقلید بی

تا آنجا که به مصلحت جمعی و موضوعیت یافتن و جدی شدن آن به عنوان یک مسأله اجتماعی                  
»  فلسـفی  –فکری  «های    ت بنیان بایس  شود، بدون کمترین تردیدی می      های اخیر مربوط می     طی سال 

زیـرا مطـرح شـدن یـک     . های مدیریت توسعه کشور را مورد توجه قـرار داد      حاکم بر رفتار و سیاست    
ریزی توسعه؛ خواه نـاخواه       مسأله یا نیاز، در یک ساخت توسعه نیافته آن هم با تجربه نیم قرن برنامه              

 .هد بودناشی از نادیده گرفتن یا انتخاب نادرست در آن عرصه خوا
های بسیار، آنچه کـه در   با  فراز و نشیب    البته به صورت جسته و گریخته و         سال گذشته،    10طی  

ای  مرکز اندیشه و عمل مدیریت توسعه کشور قرار داشته، برنامه تعدیل ساختاری است، یعنی برنامـه               
سـود  «ی و حداکثرسـاز » اصـالت فـرد  « اجتماعی بـر فلسـفه   –که در آن سازماندهی نظام اقتصادی   
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هیچگونه اصالتی ندارد و چیزی جز      » جامعه«یا  » کل«در چارچوب این نگرش،      . استوار است   »فردی
شود،  بنابراین تا آنجا که به علم اقتصاد مربوط می  . بایست به حساب آید     نمی» افراد«مجموع تک تک    

 از جمـع    به صورت مستقل موضوعیت و اصالت ندارند و چیزی بـیش          » عرضه کل «یا  » تقاضای کل «
و تـک تـک افـراد بـه       » فـرد «فقط و فقـط      .ها و تقاضاهای انفرادی نخواهند بود       افقی تک تک عرضه   

بایسـت    صورت کامالً مجزا و مستقل از یکدیگر و بدون هیچگونه تعاملی باهم موضوعیت دارند و مـی                
جلـی اراده  قبـل از هـر چیـز ت   ) ملـت (جامعه . به عنوان یک واقعیت قائم به ذات در نظر گرفته شوند      

طبیعـی اسـت کـه در        .خواهند در چنین ساختی زندگی کننـد        دار یکایک افرادی است که می       معنی
چارچوب چنین رویکردی، مصلحت جمعی یا هر چیزی که بر هویت جمعی منطبق باشد چیزی جز                

ت و  های فردگرایانه است که مستقالً واقعی       این نفع شخصی و انگیزه    .  یک پندار یا اعتبارسازی نیست    
 سـال مسـأله     10اگـر اکنـون پـس از قریـب بـه            .  موضوعیت داشته و یک موجود قائم به ذات است        

بایست آن را واکنشی در برابر        شود، در واقع می     مصلحت جمعی و نسبت آن با نفع شخصی مطرح می         
همانطور کـه بـا تغییـر دولـت و انتخـاب ریـیس              . رویکرد فردگرایانه برنامه تعدیل ساختاری دانست     

خوانـده شـده صـراحتاً      » طرح ساماندهی اقتصاد کشور   «هور جدید و در چارچوب آنچه که به نام          جم
 گرچه  –اظهار شده است که رویکرد جدید، به مسایل اقتصادی، دیگر نگرش اقتصادی محض نیست               

تـوان بـا نگـرش        شد که می    شود آنگونه که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری تصور می           تصریح نمی 
در دوران تعـدیل    .  اجتمـاعی اسـت    – بلکـه نگـرش اقتصـادی        – محض برنامه تنظیم کـرد     اقتصادی

آمـد و   ها بـه میـان مـی    ساختاری به صراحت سخن از اولویت نداشتن توزیع عادالنه درآمدها و ثروت 
گشت و بحث از توزیع قبل از تولید را چیزی جز             همه چیز منوط و موکول به افزایش تولید اعالم می         

شود که هرگـاه      درمقابل در طرح ساماندهی بسیار صریح و روشن اظهار می         . دانستند   نمی تقسیم فقر 
احیاناً تعارضی میان رویکردهای معطوف به افزایش تولیـد و دسـتیابی بـه رشـد اقتصـادی و مسـأله                     

ها پیدا شد، دولت به نفع عدالت اجتماعی و وجه اقتصادی آن، از رشد                توزیع عادالنه درآمدها و ثروت    
ریـزی   گیـری و برنامـه   یام اصلی این تحقیق این است که در کل نظام تصمیم         پ .نظر خواهد کرد    رفص

توسعه کشور باید این توجه و دقت نهادینه شود که در هر برنامه اقتصادی، طیـف وسـیعی از پـیش                     
  سیاسی و اجتماعی وجود دارد که توجه به آنها بـه همـان انـدازه               –نیازهای فرهنگی     ها و پیش    فرض

بایست ریزبینانه مورد توجـه       توجه به اطراف و جوانب اقتصادی مسأله از اهمیت برخوردار است و می            
شـود، تـالش بـرای پـیش          در غیراینصورت، تا آنجا که به موضوع حاضر مربوط می         . و تأمل قرار گیرد   

 کـه در    افتادن از برنامه به هر قیمت ممکن و تالش برای تبرئه خود به قیمت متهم ساختن دیگـران                 
دوران اجرای برنامه تعدیل ساختاری به صورت فرهنگ مسلط اجزاء مدیریت توسعه کشـور درآمـده                

سـاخت و هـم بـه واسـطه           ریـزی توسـعه را مخـدوش مـی          بود، و به طور همزمان هم فلسـفه برنامـه         
  انسـانی خـود را  –توانـد آثـار مخـرب مـادی      کرد، مـی  هایی که ایجاد می افکنی ها و اختالف  بدگمانی

 !همچنان به کشورمان تحمیل نماید
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های نظری برنامه تعدیل ساختاری پرداخته شده است، نوعی           ها به بنیان    در کلیه آثاری که در آن     
ظـر  به واسطه اشـتراک ن     .نظر اساسی در باب نگاه نئوکالسیکی حاکم بر برنامه مزبور وجود دارد             اتفاق

کامل میان اقتصاددانان کالسیک و اقتصاددانان نئوکالسیک بـر محورهـای کـارآیی نیروهـای بـازار،                 
توان نگاه نئوکالسیکی به مسـایل اقتصـادی را دقیقـاً             راهگشایی رقابت آزاد و رویکرد اصالت فرد، می       

بنیادی اقتصاددانان  العاده و تأکید      با این تفاوت که به واسطه تمرکز فوق       . دنباله نگاه کالسیک دانست   
ها، به رویکرد مزبـور   کننده سیستم قیمت نئوکالسیک به مسأله تخصیص کارآمد منابع و نقش تعیین       

های غـرب     امروزه چنین است که اقتصاد پولی در بسیاری از دانشگاه          .شود  مکتب پولی نیز اطالق می    
هـای اقتصـادی      ه و بر سیاسـت    های اقتصادی را در آمریکا و انگلستان رهبری کرد          جا افتاده، سیاست  

المللـی پـول      المللی، خصوصاً بانک جهانی و صندوق بین        های بین   سازمان. قاره اروپا اثر گذاشته است    
اند آن را در کشورهایی از جهان سوم که خواهان کمـک از               ضمن پشتیبانی از تفکر پولی، سعی کرده      

   .اند، ترویج دهند آنها بوده
را بـه عنـوان یـک    » اصـالت فـرد  « اقتصاددان برجسته و مشهور )Kenneth   j. Arrow ( کنت ارو

ایـم در     کنـد کـه مـا آموختـه         او تصـریح مـی    . قاعده و معیار در نگاه نئوکالسیکی معرفی کرده اسـت         
هایمان درباره هـر پـژوهش اقتصـادی، در تبیـین رفتارهـا و مسـایل و در                    مطالعات خود، در قضاوت   

بایسـت صـرفاً      ها و پیشنهادات ما می       به این اصل که همه اندیشه      های معین همواره    پیشنهاد سیاست 
مبتنی بر فردگرایی و در چارچوب عمل افراد و نه سـایر تحـوالت اجتمـاعی باشـد، پایبنـدی نشـان                      

شود، از قبیل  بنابراین همه مباحث و اصول دیگری که در این نحوه نگاه بر مسایل مشاهده می              .دهیم
شود، نگاه خاصی که بـه مسـأله برابـری و             حدود دخالت آن در اقتصاد می     نگاه خاصی که به دولت و       

بایسـت در   شـود، مـی   توجیه ضرورت نابرابری می شود، نگاه خاصی که به رابطه انسان و اجتماع مـی        
دانست که در آن آنچه که        ای تخیلی می    بنتام اجتماع را پیکره   . همین چارچوب مورد توجه قرار گیرد     

همـانطور کـه هایـک نیـز اجتمـاع را چیـزی جـز یـک تجریـد                    .رد، افراد هستند  واقعیت و اصالت دا   
 کـرد،   بایست آن را با واقعیت اشتباه بگیرند، معرفی می          پسند که دانشمندان علوم اجتماعی نمی       مردم

بایسـت بـه صـورت        انسان اقتصادی موردنظر دیدگاه نئوکالسیکی، انسانی است که رفتارهـایش مـی           
مورد بررسی و تحلیل قرار گرد، یعنی جـدای از طبیعـت و جـدای از سـایر                    (Atomisitic)ای    ذره

 ! ها انسان
ای است که در آن تجربه فـرد بـه عنـوان سـنگ                ها از یکدیگر، فلسفه     بنیان فلسفی جدایی انسان   

محک حقیقت است، همانطور که جدایی انسان از طبیعت، قالب فلسفی خود را در جـدایی واقعیـات                  
یابد، که در هر حال بنیان روش شناختی خود را از پارادایم نیوتنی               می  »باید«از  » است«ها و     از ارزش 

 .و موازین حاکم بر آن گرفته است
کـه  ) طبیعـی (اندرکاران عمده مکتب نئوکالسیک، نظام اقتصادی را همانند جهانی مـادی     دست«

دیدگاه، تابع قوانینی است که     امور اقتصادی از این     . نگریستند  یافت می   در مکانیک نیوتن انعکاس می    
پس عاقالنه این است    . گرچه کشف آنها توسط انسان میسر است ولی خود بیرون از فرمان او هستند             
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. شان خواص این قوانین را درک کنند، تا بتوانند هوشمندانه رفتـار نماینـد   که اشخاص در امور روزانه   
 – قرار گرفت کـه اهمیـت قـوانین مزبـور            به این ترتیب، این امر به عنوان یک هدف عمده اقتصادی          

  ». به عموم فهمانده شود–قوانین طبیعی 
 در چـارچوب الگـوی       اجتماعی -تحوالت و تغییرات اقتصادی    ،از همین روست که در این دیدگاه      

هـای   گیرد، که براسـاس آن فـرض شـده اسـت سیسـتم         تعادلی پایدار مورد تحلیل و بررسی قرار می       
عـدم  «. ز مانند جهان طبیعت از یک نظم، تعادل ایستای ابـدی برخوردارنـد             اجتماعی نی  –اقتصادی  

در آن اساساً جزیی، موقتی و زودگذر هستند و بنابراین هیچ نیازی به دستکاری و دخالت                » ها  تعادل
 پیش از آنکه منجر بـه از بـین   – هرچند از سر حسن نیت  –ها، به ویژه دخالت دولت        دخالت. نیست

از ایـن منظـر، بـا    . های جدید نیـز خواهـد شـد        های مزبور شود، خود منشاء اختالل      بردن عدم تعادل  
زیرا اوالً فقر نیز مانند مسـایل دیگـر از   . بایست به هیچ وجه برخورد کرد نیز نمی  پدیده فقر و نابرابری   

 و ثانیاً فقر نیـز ماننـد هـر مسـأله          . قبیل مرگ، بیماری، زمستان یا هر نوع پدیده طبیعی دیگر است          
از دیدگاه اقتصاد سیاسی لیبرال، فقر جنبه فردی محض داشـته و            . اجتماعی دیگر منشاء فردی دارد    

پـس   .شـود   طلبـی، اسـراف یـا بدشانسـی افـراد مربـوط مـی               به عـواملی از قبیـل ریاکـاری و راحـت          
 .جز آثار تخریبی بیشتر ثمری ندارند» ها دخالت«دهنده همه امور، دست نامرئی است و  سامان
 اجتمـاعی کـه   –دیدگاه طرفداران اقتصاد کالسیک و نئوکالسیک جهان طبیعت و نظـام اقتصـادی          از   «

تألیف و همسازی آن به . نظیر ساخته شده است     جزیی از آن مجموعه بزرگ است، چونان ساعتی دقیق و کم          
گر همه چیز مطـابق   ای ماهرانه و استادانه انجام یافته است که به محض راه افتادن آن و آغاز به کار، دی                   گونه

های نو به نوی خـود مهنـدس          طرح نخستین مهندسی آن رخ خواهد داد، و حرکات آن دیگر محتاج دخالت            
بلکه مطابق طرح عالم و تألیف نخستین کارخانه، . سازنده ساعت و یا گماشته عاقل دیگری از سوی او نیست          

کشف قـوانین حـاکم بـر آن رفتـار اسـت و             کار خود را در جای خود انجام خواهد داد و از این منظر هدف،               
هـای مختـار و       بایست اموری ادراکی دانست که فاعـل        بنابراین قوانین را می   . سپس انطباق خود با آن قوانین     

 » .بایست بر وفق آنها تنظیم کنند عاقل رفتار خود را می
 فـرد و    بایست در این چارچوب به آن پاسخ مناسبی داده شود نسـبت میـان               سؤال دیگری که می   

پاسخ به این سؤال نیز در یک بیان ساده به این ترتیـب             . جامعه و منافع فردی و مصالح جمعی است       
کننـد، و هـر    است که گرچه در چارچوب مکتب اصالت فرد، همه در راستای منافع شخصی عمل می              

اقتضـائات  کند تا به نحو دلبخواه خود از اموال، اندیشه، هنر و فعالیت خود منطبق بر                  کس تالش می  
برداری کند، ولی آزادی همگانی و وجود رقابت آنچنان نظم طبیعی ساده و روشنی                نفع شخصی بهره  

کند که افراد ناگزیر از مراعات حال یکـدیگر هسـتند و تضـاد و تصـادمی بوجـود       در جامعه ایجاد می   
صی خویشـتن   آید، بلکه سرانجام هرکسی به صورت ناخودآگاه و در حالی که در تعقیب نفع شخ                نمی

است، عامل خوشبختی دیگران گشته و سعادت انفرادی او در سراسر جامعه تصمیم یافته و بـه یـک                   
به عبارت دیگر، نظم طبیعی خود سامان بـه صـورت           . گردد  سعادت کامل و جامع اجتماعی منجر می      

عی  اجتماعی خودسامان را نیز بوجود آورده و مبنـای عمـل اجتمـا             –خودی یک نظم حقوقی       خودبه
 .گیرد قرار می
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ای کـه بـا       جوش خوردن منافع فرد با مصلحت جمعی در سایه سازوکار دست نـامرئی، بـه گونـه                
موازین خودخواهانه و در چارچوب نفع شخصی و نیز با نگاه اتمیستیک به همه مسایل نیز سازگاری                 

 همان صورت   داشته باشد، توسط اسمیت در کتاب ثروت ملل تشریح شده است، و تا همین امروز به               
نمونه اعالی هماهنگی بـین منـافع فـردی و مصـالح جمعـی در تمثیـل              . گیرد  مورد استفاده قرار می   

 : آمده است– درباره تولید مداد –مشهور میلتون فریدمن 
تولید مداد به همکاری تعداد : داند که چگونه باید یک مداد را تولید کند یک از افراد به تنهایی نمی    هیچ«

ها برای بریدن درختان به اره، کامیون، طناب و دیگر لوازم احتیاج دارنـد                شکن  هیزم. فراد نیاز دارد  زیادی از ا  
تمامی این وسایل به مهارت معدنچیان، فوالدسازان، کـارگران ذوب فلـز،   . دهند تا آنها را قطع کنند و حرکت      

باید خرد شده     وسط افراد دیگری می   با این همه، پس از آن درختان ت       . سازی نیاز دارد    کارگران تولید و طناب   
مغز مداد باید در کشورهایی مانند سریالنکا از معدن استخراج شود و سپس بـه               . و به وسیله رنده صاف شود     

به همان ترتیـب، تـه فلـزی مـداد بایـد از سـنگ آهـن                 . وسیله تجار دریانورد به آن سوی دریاها حمل شود        
پاک کن ته مـداد بـه       . یل گردد و با دستگاه پرس شکل بگیرد       استخراج و عیار زده شود و سپس به ورق تبد         

الستیک و روغن گیاهی نیاز دارد که باید عمل آید، استخراج، حمل و سپس ساخته شود و همین طور الـی                     
  »!آخر

یـک از هـزاران نفـری کـه در کـار تولیـد مـداد درگیـر             به بیان فریدمن این است که هیچ      مسأله  
بعضـی از آنهـا هرگـز       . دهنـد   اند، انجام نمـی     ن علت که مداد الزم داشته     هستند، وظایف خود را به ای     

هـر یـک از آنهـا کـار خـود را بـه              . خورد  دانند مداد به چه دردی می       بینند و اصالً نمی     مدادی را نمی  
بدین ترتیـب،    ....کند  خواهد، دنبال می    ای برای به دست آوردن کاالها و خدماتی که می           عنوان وسیله 

کنـد کـه      سـازد و تضـمین مـی        های آنها را هماهنگ می      افراد در فرایند تولید، فعالیت    منافع شخصی   
کنندگان نه تنها در تقاضای آنها برای مداد، بلکه بـرای تمـام کاالهـا و خـدمات                    های مصرف   خواست

 تـرین هزینـه     ها با پایین    کند که این خواست     به عالوه، نظام بازار تضمین می     . مورد نیاز آنها ارضا شود    
 .ممکن ارضا شود، زیرا این هدف نیز با منافع افـراد درگیـر در فراینـد تولیـد هماهنـگ خواهـد بـود            

بدیهی است که در چارچوب رویکرد نئوکالسیکی، این امر منحصر به تولید مداد نیست و در فراینـد                  
ود بـه  اما وجود هماهنگی خودکـار و خـ  . تواند موضوعیت داشته باشد  تولید همه کاالها و خدمات می     

هـای    هرچنـد کـه در قسـمت      . کنـد   سامان فرد و جامعه در بینش مزبور مشکل را به راحتی حل می            
بـه هـر حـال از       . رو است   هایی روبه   های مزبور با چه نارسایی      بعدی توضیح داده خواهد شد که تبیین      

ه در اختیـار    ای کـ    ترین کار را برای هر نوع سرمایه        نگاه نئوکالسیکی هر فرد در تالش است تا پربهره        
سازد،  کـه   رو می اما فرایندهای مربوط به این عمل ناگزیر وی را با نهادهای اجتماعی روبه           . دارد بیابد 

کـه در آن تولیدکننـدگان در تـالش         » بـازار آزاد  «بـدین ترتیـب کـه       . یکی از آنها نهـاد بـازار اسـت        
سـرمایه و کـار در جهتـی        کنند، متضمن هـدایت       خودخواهانه برای سود بیشتر با یکدیگر رقابت می       

کند که کاالی تولید شده بـیش از          همچنین بازار آزاد تضمین می    . خواهد بود که بیشتر بازدهی دارد     
کنندگان باشد، خواست  و نیازی که با امکانـات و آمـادگی بـرای                 همه مورد درخواست و نیاز مصرف     

ش مـداوم بـرای بهبـود کیفیـت         به عالوه بازار موجب تـال     . شود  پرداخت بهای آن کاالها سنجیده می     
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کاالها و سازماندهی تولید به وجهی که باالترین کارآیی و کمتـرین هزینـه ممکـن را داشـته باشـد،                     
های سودمند نتیجه مستقیم رقابت افراد خودخواهی است که هر یک بـه               تمامی این فعالیت   .دشو  می

سـازد، بـازار آزاد و     را ممکـن مـی    آوری که این همه     نهاد اجتماعی شگفت  ... دنبال منابع خود هستند   
ترین حسن آن این است که نیازی بـه هیچگونـه             که مهم ... بدون محدودیت یعنی عرضه و تقاضاست     

اقتصاد مبتنی بر بازار با نظمی طبیعی کـه در آن           ... راهنمایی، هدایت و محدودیت پدرساالرانه ندارد     
ای است از افـرادی       در نهایت امر تنها مجموعه    رفاه هر یک از افراد و همینطور رفاه تمامی جامعه که            

 .رسد آورند، به حداکثر می که آن را به وجود می
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ترین اسـتداللی کـه مطـرح  اسـت، تجربـه موفـق                گفته، مهم   در توجیه مالحظات و موازین پیش     
اسـاس رویکـرد    شـود ایـن دو کشـور بر         گفته می .  کشورهای صنعتی، به ویژه انگلستان و امریکاست      

با تکیه بر الگوهای اقتصادی کالسیک و نئوکالسیک و در سـایه اجـازه عملکـرد آزادانـه                    اصالت فرد،   
 .ای ظاهر سازند کننده اند دستاوردهای خیره دادن به نیروهای بازار توانسته

گروهـی  . در مواجهه با چنین استداللی، چند گروه واکنش از سوی اقتصاددانان ظاهر گشته است             
انـد   رزیابی روش شناختی از مبانی و مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکالسیک را وجهه همت قـرار داده       ا

گروهی دیگر مراجعه به تـاریخ       .های نظری روش شناختی آن را عمده سازند         اند نارسایی   وسعی کرده 
میزان پایبندی  تواند نشان دهنده      اند که مراجعه به تاریخ می       اند و چنین تصور کرده      را راهگشا دانسته  

و بـاالخره   . عملی مدیریت توسعه در کشورهای صنعتی به رهنمودهـای اقتصـاد نئوکالسـیک باشـد              
 افتاده است، از طریـق رویکردهـای نظـری         گروهی نیز توجیه آنچه را که در کشورهای صنعتی اتفاق         

بایسـت در    ا مـی  هـا ر    اند، که اقتصاددانان مکتب تاریخی، نهادگرایان و مارکسیسـت          رقیب دنبال کرده  
 .ترین آنها دانست زمره مهم

های    به واسطه نارسایی   – به ویژه فریدمن     –ها    گمراه کننده دانستن ادعاهای نئوکالسیک      گریفین،
اطالعـات  «فرض مهـم      نیازهای اقتصاد بازار از جمله پیش       عظیم و بنیادی در قلمرو مفروضات و پیش       

 :نویسد میدهد و  را مورد توجه قرار می» کامل و مجانی
شـود،    های بین دو نفر اختیاری باشد، آن معاملـه واقـع نمـی              این جمله فریدمن را که اگر انجام معامله       « 

. اندیشانه و گمراه کننـده دانسـت   برند، باید ساده مگر اینکه طرفین باور داشته باشند که از انجام آن سود می     
 است این دو در تشخیص منافع خود اشتباه کننـد           مثالً ممکن . توان در نظر گرفت     زیرا حالت متعددی را می    

یا اطالعات الزم و قضاوت صحیح نداشته باشند و در نتیجه نتوانند موارد را آگاهانـه و بـه درسـتی انتخـاب                       
کنندگان هنگام رویارویی با طیفی از کاالهای توصیه شده در اقتصاد نوین، کامالً در                بسیاری از مصرف  . کنند

یات کاالهای عرضه شده در جهل هستند و این مطلب در مورد همه کاالها از پودر مورد مشخصات و خصوص
تولیدکنندگان یـا   . صابون گرفته تا ماشین ظرفشویی و اتومبیل و لوازم صوتی و تصویری و غیره صادق است               

عـی بـه   اطال بـی . ها و استعدادهای مزدبگیران خود غافلند، نیز دچار جهـل هسـتند    کارفرمایانی که از قابلیت   
  ».های خاصی برای مبارزه با آن تدوین شود ای در اقتصاد فراگیر است که موجب شده تا نظریه اندازه
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 را الگوی اطالعات ناقص خوانده است و نشان داده کـه            تئوریاین   (j.stiglitz)وزف استیگلیتز   ژ
، اقتصـاد بـه     های کسب اطالعـات برآینـد        دیرتر در صدد تقلیل هزینه     ،حتی به فرض اینکه مؤسسات    

احتمال زیاد در هر لحظه مفروض تاریخ در شرایط بهینه پارتو نخواهد بود، یعنی اقتصاد به احتمـال                  
هـای    ای از دخالت    رساند که اصوالً مجموعه     رو خواهد بود و این امر چنین می         زیاد با عدم کارآیی روبه    

د از وضع مادی بهتـری برخـوردار        شوند افرا    وجود دارند که باعث می     –ها     مالیات و سوبسید   –دولتی  
 .شوند

هـای روش شـناختی       کند که با در نظر گرفتن نقش اطالعات، محدودیت          کنت ارو نیز تصریح می    
نقطه عزیمت پارادایم فردگرایانـه ایـن واقعیـت    ،  درنهایتدهد که  و ادامه میشود  فردگرایی ظاهر می  

فرد در اقتصاد یا جامعه همانند اتـم  .  است تعامل میان افراد،های اجتماعی   ساده است که همه تعامل    
تواند در چـارچوبی معطـوف بـه افـراد      افتد، در نهایت می هرآنچه که اتفاق می. در دانش شیمی است  

کنند، آنها نسبت به یکـدیگر        البته افراد به صورت جداگانه عمل نمی      . توضیح داده شود و تغییر گردد     
کننـده    ای از عوامـل محـدود       ی افراد در میان زنجیـره     ها  پس هر یک از کنش    . دهند  واکنش نشان می  

همانطور که عوامل محدودکننده شخصی نیـز بـرای هـر فـرد وجـود               . پذیرد  رفتار دیگران صورت می   
بعالوه بازار از نظر یک اقتصاددان نمایش آشـکاری از یـک وضـعیت              . دارد، مانند ثروت و قدرت افراد     

ها   در جوامع انسانی، مثالً در جاده     » تراکم«مسأله  . د است اجتماعی است که ناشی از تعامل میان افرا       
حتـی در مـدل عمـومی تعـادل     ... ها نیز یک حوزه بسیار بااهمیت و نیازمند مطالعه اسـت   یا روی پل  

های   در چگونگی انتخاب  ... رو هستند   های داده شده روبه     ها با قیمت    رقابتی نیز که در آن افراد و بنگاه       
کننده دیگری وجود دارد که همگی ماهیت اجتمـاعی           کنندگان عناصر تعیین    تولیدکنندگان و مصرف  

... پذیری افراد،  تلقی افراد از مسأله ریسـک، انتظـارات آتـی و     دارند مانند سلیقه افراد، میزان ریسک  
کنند که اساسـاً      های بازاری که همه اقتصاددانان نئوکالسیک اعتراف می         همچنین است مسأله قیمت   

اهیت غیرفردی دارند که در نهادهای اجتماعی و نه بـه وسـیله نهادهـای مزبـور تعیـین                   مضمون و م  
 .شود می

 حداقل نزدیک به یک قرن اسـت کـه اگـر بخـواهیم     ، نیزExternalities آمدهای خارجی مسأله پی
های اجتماعی غیر مربوط به بازار نیستند         پرده صحبت کنیم، چیزی جز تعامل       درباره آنها صریح و بی    

های سمی     دربردارنده مسایلی مانند محیط زیست، آلودگی، گرم شدن دمای زمین، ضایعات و زباله             و
و اطالعـات هسـتند کـه       » دانـش فنـی   «و  » علم«مسایل بعدی نیز عبارت از      . و مسأله تراکم هستند   

نـد و   آی  کننده در هر اقتصاد به شمار می        عمدتاً هویت اجتماعی دارند و در زمره عوامل اصلی و تعیین          
های رویکرد نظری مزبور بسیار فراتر از موارد اشاره شده مزبـور اسـت و        البته باید دانست که نارسایی    
 .شوند برانگیزی مطرح می ای جزیی و فقط برای تأمل در اینجا صرفاً به عنوان نمونه

 عرصه دیگر بحث، شواهد تجربی است و در آن نشان داده شـده اسـت کـه عوامـل غیربـازاری و                      
انـد،    ، آثار تعیین کننده در سرنوشت کشورهای صنعتی داشته        »نفع شخصی «و  » فرد«رمعطوف به   غی
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های اساسی به دست آمده، عمدتاً ناشی از عـدول از رهنمودهـای               توان ادعا کرد که پیشرفت      بلکه می 
 ! اقتصاد بازار است و نه پایبندی به آنها

ن به طرز چشـمگیری بـا دزدی دریـایی گـره             مسأله انباشت سرمایه در انگلستا     17در اوایل قرن    
وجود آمده بود که امر سازماندهی دزدان دریایی را بر عهده داشـته               های خاصی به    شرکت. خورده بود 

شـد و     بخشی از غنایم و اموال مسروقه به وی هدیه می         .  و به شدت مورد حمایت ملکه الیزابت بودند       
سابقه . شدند  ی انگلستان به مقام دریاساالری نائل می      ماهرترین و پرکارترین دزدان در ناوگان سلطنت      

رسـد کـه بـرای         مـی  1520گرایی و مخالفت با موازین تجارت آزاد نیز در انگلستان به سـال                حمایت
اولین بار صادرات پشم خام از این کشور ممنوع و صدور کاالهای سـاخته شـده مـورد تشـویق قـرار                      

 استعماری است که به هیچ وجه تناسبی با اقتصاد          –ری  های انحصا   مسأله بعدی ایجاد تشکل    .گرفت
در ایـن زمینـه     . نهایت عامالن همطراز از نظر قدرت، دانش فنی و سرمایه ندارد            ای دربردارنده بی    ذره

نیز باید دانست که اولین شرکت مهم از این دست کمپانی هنـد شـرقی انگلـیس اسـت کـه سـابقه                       
این کمپانی با ادغام مالحظات سیاسی و اقتصادی و         . گردد  میالدی باز می   1600تأسیس آن به سال     

زیر نظر مستقیم ملکه انگلیس تشکیل شد و بنا بـه روایـت شـاردن زمـام سیاسـت خـارجی و امـور                       
تجارتی بریتانیا با ممالک شرقی را به طور دربست در اختیـار داشـت و در تعیـین میـزان مالیـات و                       

هـای کشـور    کـرد و انتخـاب سـفیر کبیـران و کنسـول         مـی  کننده ایفـا    قوانین و مقررات نقش تعیین    
گرایی نیز تـا      نقش بسیار فعال دولت در امر حمایت       .انگلستان در قلمرو مزبور نیز با ایشان بوده است        

 مهاجرت نیروی کار ماهر از یک کشور اروپایی به کشور           17آنجا پیش رفته بود که در نیمه دوم قرن          
برای مثال در ایتالیا اقدام مزبور منجر به زندانی شـدن           . ین همراه بود  های بسیار سنگ    دیگر با مجازات  

و مصادره اموال، در هلند به ضبط اموال و محرومیت از حقوق مدنی و در انگلیس به مصادره اموال و                    
شود در این زمینه نیز بحث بسیار است          همانگونه که مالحظه می    .گردید  در مواردی اعدام منتهی می    

توان بسط داد و باالخره عرصه دیگری از این بحث            مق آن را تا حدود بسیار عظیمی می       و گستره و ع   
این است که با بررسی فرایند توسعه کشورهای صنعتی  معلوم می شود ابتدا در ایـن کشـورها یـک                     
انقالب فرهنگی اتفاق افتاده است که طی نزدیک به سه قرن دستاوردهای مربوط را درونـی سـاخته                  

  با تکیه بر دستاوردهای دوره رنسانس است که سـپس یـک انقـالب اجتمـاعی رخ                   -سرنسان-است  
در مرحلـه  ). قراردادهای اجتماعی(رو هستیم  دهد و از طریق آن ما با استقرار نهادهای مدنی روبه        می

این در شرایطی   . نماید  بعدی است که انقالب صنعتی به عنوان ثمره و میوه دو انقالب پیشین رخ می              
، در عین حـال     )انقالب فرهنگی و اجتماعی   (است که با تکیه بر دستاوردهای دو انقالب پیشین          بوده  

گرفتـه و اقـدامات کـافی در جهـت            گو صورت می    و  های فردی بحث و گفت      که به شدت درباره آزادی    
ای هـدایت     های فردی از کانال نهادهای اجتماعی به گونه         گشته است، اما آزادی     ترویج آن معمول می   

هـای فـردی بـر محـور نفـع شخصـی،          پذیری حفظ و گسـترش انگیـزه        ده بودند که در عین امکان     ش
 .های اجتماعی نیز کامالً در آنها ادغام شده بودند مصلحت

در مورد کشورهای توسعه نیافته بحث بر سر آن است که مستقل از تجربه کشورهای صنعتی، بـا                  
 وجـود دارد، رهنمودهـای اقتصـاد نئوکالسـیک و     های گوناگون ایـن تجربـه   همه نکاتی که در عرصه   
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است، تـا     مکتب پولی که در چارچوب برنامه تعدیل ساختاری برای کشورهای مزبور سازماندهی شده            
 پذیری برخوردار است؟ چه میزان از قابلیت و امکان

 آنهـا . اسـت » کـامالً «دهند، عبارت  پاسخی که به چنین سؤالی میاغلب اقتصاددانان نئوکالسیک  
توان رفتار اقتصادی را در هر کشور خواه فقیر،           کنند که با استفاده از این چارچوب نظری می          ادعا می 

درحالیکه آلبرت هیرشـمن    خواه سنتی، خواه صنعتی توضیح داد       خواه غنی و در هر بخش اقتصادی        
وسـعه، نفـی   کند که اساساً فلسفه به وجود آمدن علـم اقتصـاد ت        برنده جایزه نوبل اقتصاد، تصریح می     

 مونواکونومی یا یک علم اقتصاد برای همه کشـورهای جهـان اعـم از توسـعه یافتـه و                    –ادعای مزبور   
در ادبیات توسعه، فصل مستقلی به بحث درباره مجموعـه کشـورهای توسـعه               . است –توسعه نیافته   

د کـه  شـو   مـی  در چارچوب ایـن بحـث چنـین گفتـه       . »تغییر شرایط «نیافته اختصاص دارد با عنوان      
گیـری از رهنمودهـای اقتصـاد مرسـوم           مستقل از درست بودن یا درست نبودن مونواکونومی و بهـره          

پذیری استفاده از تجربه کشـورهای صـنعتی          برای حل مسایل کشورهای توسعه نیافته، مسأله امکان       
به عبارت دیگر به واسـطه مجموعـه تغییراتـی کـه در طـی ایـن مـدت بوجـود آمـده،                       . مطرح است 

هـای در اختیـار کشـورهای صـنعتی را از دسـت               ای توسعه نیافته از یکسو بسیاری از فرصت       کشوره
رو   ها در هنگـام آغـاز فراینـد توسـعه روبـه             ای از دست به گریبانی      اند و از سوی دیگر با مجموعه        داده

ه یک از آنها ، الاقل در ابعاد موجود،  در زمانی که کشورهای صـنعتی فراینـد توسـع                    هستند، که هیچ  
 .خود را به طور جدی آغاز کردند، وجود نداشته است

استعمار، انتقال بحـران،    : های تاریخی از دست رفته برای این کشورها عبارتند از           مهمترین فرصت 
پذیری اعمال کامل حاکمیت و بـاالخره دسـتیابی بـه قـدرت تولیـدی قبـل از                    سواری مجانی، امکان  

 .آگاهی سیاسی، اجتماعی و ملی
در اینجـا بـرای نمونـه       . ح و بسط هر یک از این عناوین از حوصله این مقاله خارج است              البته شر 

ای مختصـر خـواهیم داشـت، و آن هـم فرصـت تـاریخی                 صرفاً به یک جنبـه از مـوارد مزبـور اشـاره           
 : هزینه با بحران انفجار جمعیت است ای راحت و بسیار کم کشورهای اروپایی برای مواجهه

م که اروپا طی انقالب صنعتی تا چـه حـد بـه صـدور مـازاد نیـروی کـار خـود بـه                         کنی  گاه فراموش می  «
اگر فقرا قدرت تأمین زندگی مناسبی را نداشتند، آزاد بودنـد تـا اروپـا را تـرک                . های خالی پرداخت    سرزمین

الت  شمار مهاجران از بریتانیا بـه ایـا        1913 و   1843های    بین سال . ها اروپایی چنین کردند     گویند و میلیون  
های امپراطوری بریتانیا و دیگر کشورها، جمعاً یک میلیون و هشتصد و هشتاد و دو                متحده آمریکا، مستعمره  

در ... از رشد طبیعی جمعیت به خارج مهاجرت کردند       % 60 در حدود    1880در سوئد طی دهه     . هزار نفر بود  
رشـد  % 1نـروژ و سـوئد کمتـر از           ا،   جمعیت در فرانسه، بریتانیـا، ایتالیـ       1913 و   1870های    نتیجه بین سال  

امروزه در اغلب کشورهای جهان سوم فقرا آزادند تا سرزمین خود را ترک کنند، ولی برخالف ... ساالنه داشت
های مهاجرتی دقیقی دارد کـه بـه نفـع            آمریکا امروزه سهمیه  ... اروپای قرن نوزدهم، جایی برای رفتن ندارند      

بـه ایـن ترتیـب هـیچ        ... و نیز مهاجران دیگر ممالک توسعه یافتـه اسـت         های باارزش     مهاجران دارای مهارت  
منفذی برای خروج مازاد نیروی کار در اختیار کشورهایی که دیرتر از کشـورهای توسـعه یافتـه وارد مسـیر                     

به دیگر سخن وجود منفذی برای خروج نیروی کار مـازاد           . اند نیست، و این مشکل اساسی است        توسعه شده 
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 فقر و بیکاری از طریق مهاجرت به خارج، یکی از امتیازات بزرگی بود که بسیاری از کشورهای                  و مفری برای  
های اول توسعه خود از آن بهره جستند و این امر بدون شک به آهنگ تحول اقتصـادی آنـان                      غنی طی دهه  
 .»یاری رساند

یافتـه در زمـان     پنج دست به گریبانی اساسی کشورهای توسعه نیافته که برای کشورهای توسعه             
آثـار  : آغاز فرایند توسعه نه به این شکل و نه در این ابعاد موضوعیت نداشـته اسـت، نیـز عبارتنـد از                     

هـای ذهنـی      منطق و سازوکارهای استعماری و دستکاری ظرفیـت         های بی   که ناظر بر تقلید   (نمایشی  
ها و    ظر بر انواع دوگانگی   که نا (، آثار درهم آمیختگی     )نیروی انسانی در کشورهای توسعه نیافته است      

، آثـار   )ها در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعه نیافته اسـت             انواع وابستگی 
مانده از نظر سطح علمـی،        که ناظر بر شکاف بسیار عظیم میان کشورهای پیشرفته و عقب          (فشردگی  

که ناظر بر هزینه بسیار     (ر پیشگیری   ، آثا )است... های انسانی و مادی و        های سرمایه   فرهنگی، ظرفیت 
و ) زیاد هر اشتباه استراتژیک یا تاکتیکی بـرای کشـورهای توسـعه نیافتـه در شـرایط کنـونی اسـت                    

سازی و اتکا به خود در عرصه فرایندهای گوناگون           های بومی   که ناظر بر دشواری   (باالخره آثار اسلوبی    
ها از اجرای برنامه تعـدیل سـاختاری کـه بـه      یجهت نیست که در برخی ارزیاب   بی ).توسعه ملی است  

روی از یـک مـد        لحاظ نظری نقطه عزیمت خود را مونواکونومی قرار داده است، صرفاً به عنوان دنباله             
تر آنکه طرفداران و برخی از مجریان برنامه تعـدیل نیـز در آثـاری کـه                   شود و عجیب    روز نام برده می   

ترین    مد بودن و رایج بودن برنامه مزبور را به عنوان یکی از مهم             اند،  درباره تجربه ایران منتشر ساخته    
اند و این در حالی است کـه امـروز حتـی در               های اجرای برنامه مزبور در ایران مطرح ساخته         استدالل

هـای اقتصـادی بـر محـور نفـع        خود اروپا یا آمریکا نیز مسأله مالکیت فـردی و سـازماندهی فعالیـت             
های نهادمند کنترل و نظـارت        و این تعهد اجتماعی و سیستم     . عیت ندارد شخصی دیگر چندان موضو   

است که بیشترین تأثیر را امروزه در عملکرد اقتصادهای پیشرفته صنعتی چه در سطح خرد چـه در                  
براساس مطالعات موجود، امروزه در انگلستان یا در ایاالت متحده آمریکـا   . گذارد  سطح کالن برجا می   

گـذار    هـای سـرمایه     ساسـاً در دسـت مؤسسـات مـالی یـا بـه اصـطالح مؤسسـه                هـا ا    مالکیت شـرکت  
Institutional Investors های بازنشستگی و  های تعاون، سازمان های بیمه، صندوق نظیر شرکت

 Cross-owner shipدر اغلب کشورهای دیگر صنعتی نیـز پدیـده مالکیـت متقـاطع     . غیره است
هـای دیگـر و بـالعکس         اری یـک شـرکت توسـط شـرکت        ها موضوعیت دارد و  سـهامد        سهام شرکت 

ها مسایل اقتصادی     ها از مدیریت    به عبارت دیگر، جدا شدن تقریباً کامل مالکیت        .ای رایج است    پدیده
شود و شاید به همین خاطر است که اجرای برنامه تعدیل ساختاری              اساساً به گونه دیگری مطرح می     

زدایـی در سـطح کشـورهای توسـعه نیافتـه مطـرح               حاکمیـت ترین ابزارهای     را به عنوان یکی از مهم     
تـرین ابزارهـای اعمـال        را نیز در زمره مهم    » نفع شخصی «و  » فردگرایی«اند و تأکید افراطی بر        کرده

آورند و اصطالحاتی مانند جهانی شدن را نیز از این موضـع سـخت قابـل                  سلطه فرهنگی به شمار می    
 !یابند تأمل می

هـای اجتمـاعی، اصـطالحاتی        نظر یا ارزش    ه حمله به هرگونه همبستگی و اتفاق      مد شده که برای توجی    «
هایی  گرایی، صادرکنندگان مسلط شکل المللی اروپا و آمریکا به بهانه بین   . برند  نظیر جهانی شدن را به کار می      
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ردی، تصویرهای تحـرک فـ    . شود  زدایی و ناچیزانگاری زندگی روزمره می       اند که سبب سیاست     از فرهنگ شده  
ای آمریکا به صورت انبوه تولید و توزیـع   که صنعت رسانه(شخص خودساخته، تأکید بر موجودیت خودمحور   

خصوصـی  (هنجارهای جدید فرهنگی    . رود  ، اینک ابزار مهمی برای سلطه بر جهان سوم به شمار می           )کند  می
ای هسـتند کـه       های خودخواهانه  همه در خدمت القای ارزش    ...) در برابر عمومی، فردی در برابر اجتماعی و         

های فرهنگـی بـه    جانبه به سنت سازی فرهنگ شامل یورشی همه  آمریکایی... کند  اقدام جمعی را تضعیف می    
بهانه مدرنیزاسیون، حمله به تعهدات جمعی به بهانه فردیت و نفی دموکراسـی از طریـق کارزارهـای عظـیم      

 ».ها با تأکید بر اشخاص است رسانه
هـا،    است که حتی امروز در سطح خود کشورهای پیشرفته صنعتی به ویژه اروپـایی             این در حالی    

هـای جمعـی دیگـری     جـوی تعریـف هویـت    و های ملی، در جسـت    ها و هویت    عالوه بر تأکید بر سنت    
البته بدیهی اسـت کـه       .ها واکسینه کند    هستند که بتواند آنها را نسبت به حمالت فرهنگی آمریکایی         

. بایست منحصر و محدود به یک عرصه خاص یا صـرفاً در سـطح خـرد دانسـت                   میها را ن    این تناقض 
از . گیری سازمان ملـل شایسـته تأمـل اسـت          المللی، الگوی تصمیم    برای مثال، در عرصه سیاست بین     

انگیـز در جنـگ جهـانی و نفـرت            سویی هنگام تأسیس سازمان ملل متحد، به واسطه تلفات حیـرت          
ه منظور پیشگیری از تکـرار جنـگ، قـرار شـد کـه همـه کشـورهای        عمومی از جنگ و خونریزی و ب     

ها از نظر وسعت سرزمین، مقدار جمعیت، سـطح   هایی که میان آن مستقل جهان، فارغ از همه تفاوت   
امـا در عمـل اثـر       . وجود دارد دارای حق رأی مساوی باشـند       .... علمی و فنی، میزان قدرت نظامی و        

شـود، چیـزی      ه در مجمع عمومی سازمان ملل متحـد اتخـاذ مـی           اجرایی و میزان نفوذ تصمیماتی ک     
نزدیک به صفر است و بخش اصلی قدرت اجرایی در شورای امنیت متمرکز شده است، یعنی جـایی                   

اما  به مسـایل و مشـکالت کشـورهای    . های بزرگ، از حق وتو برخوردارند      که در آن هر یک از قدرت      
 .شود توسعه نیافته به صورت انفرادی رسیدگی می

الهجـه    المللی نیز همانگونه که پل ساموئلسن اقتصاددان منصـف و صـریح             در عرصه اقتصادی بین   
هـای اقتصـادی      گیـری   حق، از آن آراء دالری است و مسأله حق تصمیم         : آمریکایی اظهار داشته است   

 میزان  المللی پول و بانک جهانی براساس قدرت اقتصادی و          المللی در مجامعی مانند صندوق بین       بین
ای است که در صورت اتفاق نظر نصـف بعـالوه             سهام اعضا تعریف شده است، و بنابراین عمالً به گونه         

جالـب آنکـه    .  ای، همان موضـع بـه تصـویب خواهـد رسـید             یک اعضای گروه هفت درباره هر مسأله      
رهای هـای کشـو     المللی پول و بانک جهانی نیز هنگام موضوعیت یافتن مسایل و برنامـه              صندوق بین 

های ایشان صرفاً در قالـب انفـرادی و مـورد بـه مـورد رسـیدگی                   توسعه نیافته، به کارها و درخواست     
 . کنند می

 در قالب یک    77های نهضت عدم تعهد و گروه          هنگامی که تالش   1970های آغازین دهه      در سال 
یـت اعضـای   المللی منشاء تحرکات وسـیع اکثر  خواست مشخص یعنی ایجاد نظام نوین اقتصادی بین    
های جهان سومی کشورهای صـادرکننده انـواع          مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده بود، و تشکل        

  تـری میـان رونـدهای قیمـت         های فسیلی خواستار تعادل و تـوازن منصـفانه          مواد خام در کنار انرژی    



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
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ن منبـع   تری  کاالهای ساخته شده کشورهای صنعتی و قیمت مواد خام و انرژی که تنها منبع یا عمده               
 کسب ارز توسط جهان توسعه  نیافته بودند، تنها پیش شرط بلوک کشـورهای  – البته تمام شدنی     –

 . انفرادی و مورد به مورد با کشورهای توسعه نیافته بود صنعتی، مذاکره
ها معطوف به یک مجموعه با        ها و آرمان    از جنبه فرهنگی نیز هرگونه تالش برای دستکاری ارزش        

ها و به ویژه      نام نخبگان یا برگزیدگان جوامع توسعه نیافته نیست، بلکه امروز رسانه          طیف مشخص به    
کنند، و بـه بهانـه فردیـت پیونـدهای            ها رابطه برقرار می     تلویزیون با افراد اتمیستیک آن هم در خانه       

کنند کـه از مضـمون و محتـوای           دهند یا سعی می     های ملی را مورد حمله قرار می        اجتماعی و هویت  
 .خود تهی سازند

هـای باسـابقه      حتـی در بـین غـول      » ادغـام «های اقتصادی نیز در حالیکه موجـب          در سطح بنگاه  
ابعـاد  ... سـازی، هواپیماسـازی، نفـت، داروسـازی و          چندملیتی در صنایعی مانند مخـابرات، اتومبیـل       

» سـازی   خصوصـی «ای یافته است، در جهان توسعه نیافته، در کادر آنچه کـه               سابقه  انگیز و بی    حیرت
بـه  .  شوند های اقتصادی در سطح وسیعی ترویج و تشویق می   شود، فرایندهای تجزیه بنگاه     نامیده می 

ها جای پای یک سنت قدیمی و تاریخی را مشاهده نمـود کـه                توان در همه این عرصه      یک اعتبار می  
 از این طریق بـه  را در دست داشت و مشکالت خود را   » تفرقه بینداز و حکومت کن    «پرچمی با شعار    

 .نمود حداقل رسانده و حل می
 

 بندی  جمع -١
های گوناگون و با تعابیر متفاوت مکرر تصریح شد که اولویت             در جای جای این مقاله، به مناسبت      

وجه به معنای نفـی و انکـار یـا احیانـاً سـرکوب                داشتن مصالح جمعی نسبت به منافع فردی به هیچ        
 – بلکه به معنای سازماندهی و اسـتقرار نهادهـای اقتصـادی             .اندیشه حب ذات و نفع شخصی نیست      

اجتماعی در کادری است که اوالً بتواند اقدامات مبتنی بر نفع شخصی را در جهت مصالح اجتمـاعی                  
و » نفـع شخصـی   «انگاری نسبت به حدود توانـایی رویکـرد           هدایت نماید، ثانیاً ما را  از هر نوع مطلق         

آمدهایی به غایت منفی بر جای گذاشت، برحـذر دارد و بـاالخره        ار و پی  تردید آث   که بی » اصالت فرد «
و امـروزه اثبـات شـده اسـت کـه      . ما را از هرگونه غفلت نسـبت بـه سـاحت اجتمـاعی، برحـذر دارد       

های خاص خود است، برکنـار دارد، و   موضوعیت آن مستقل از افراد بوده و دارای  قواعد و قانونمندی           
های   ها و برنامه    مندانه از نگرش فردی و اجتماعی را مبنای اقدامات و سیاست          ما بتوانیم ترکیبی خرد   

 . خود قرار دهیم
هایی که برنامه تعدیل ساختاری به صورت کامل بـه            شواهد تجربی نمایانگر آن است که در تجربه       

اند، دیکتاتوری نظامی، سـرکوب شـدید مخالفـان، خشـونت شـدید دولـت علیـه مـردم                     اجرا درآمده 
گرایـی    از طـرف دیگـر تجربـه مطلـق        .  شین همواره با استراتژی توسعه مکتب پولی بوده اسـت         شهرن

نسبت به هویت جمعی نیز در چارچوب احزاب کمونیست و با شعار دیکتاتوری پرولتاریـا بـه تقلیـل                   
ر هـر حـال حرکـت بـه سـمت            و د  هـا انجامیـده اسـت       مشارکت مردم و محدود شدن برخـی آزادی       



 اولويت مصالح جمعي نسبت به منافع شخصي از منظر اقتصاد توسعهسه 
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کند، بلکه خـود      ه تنها مسایل توسعه نیافتگی را به سمت حل شدن هدایت نمی            ن ،یطبرویکردهای ق 
 .های وسیع در منابع انسانی و مادی خواهد شد منشاء اتالف

 اجتمـاعی دانسـت     – سطحی از بلوغ فکری      بایددادن به مصالح جمعی را         اولویت در این چارچوب  
.  ای قدرتمند و باثبات داشته باشـیم  معهکند که جا که نمایانگر آن است که نفع شخصی ما ایجاب می   

یـابیم کـه      کنیم، درمـی    هنگامی که از این منظر به تجربیات تاریخی یکصدسال گذشته خود نگاه می            
هایی اتفاق افتاده اسـت       باالترین سطوح شکوفایی علمی، فرهنگی، اقتصادی در کشورمان دقیقاً  دوره          

م آگاهانه مصالح جامعه را بر منافع آنـی و زودگـذر            گفته جنبه عمل یافته و مرد       که بلوغ فکری پیش   
چندساله اول انقالب مشروطیت، نهضت ملـی شـدن نفـت و انقـالب     . اند شخصی خویش ترجیح داده   

کـه   نکتـه آخـر ایـن    .تر را دارنـد  اسالمی مقاطعی هستند که از این منظر ارزش مطالعه و تأمل جدی    
 و باید بکوشیم که نگرش همه جانبـه بـه مسـایل             جانبه است   توسعه همه جانبه مستلزم نگرشی همه     

 . توسعه ملی را از حد شعار صرف خارج سازیم و به آن عینیت و تحقق بخشیم
 

 

 

 

 

 

 


