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 : طرح مسئله

تولد انديشه اقتصادي به صورت امروزين، وقوع انقالب صنعتي و شروع فاصله گرفتن جدي كشورها 
 .از يكديگر از جنبه هاي علمي و تكنولوژيكي به لحاظ تاريخي تقريبا همزمان بوده اند

اندهي اقتصادي يك كشور، از همان اوايل پيدايش علم اقتصاد كالسيك دو در زمينه چگونگي سازم
دست «گروه اول با ادعاي وجود : اند گروه عمده فكري همواره در مقابل يكديگر صف آرايي نموده

در قالب الگوي تعادل پايدار، مدعي شدند كه همسطح شدن اقتصادي و صنعتي كشورها با » نامرئي
اين . برقراري اقتصاد آزاد و حاكميت يافتن نيروهاي عرضه و تقاضا ميسر استيكديگر تنها از طريق 

الگو مدعي است كه سيستم هاي اقتصادي بالذات، به سمت تعادل در حركت هستند و هرگاه در 
حركت به سمت تعادل ادعايي، اختاللي بروز نمايد، در درون سيستم نيروهايي وجود دارند كه مسير 

در عرصه روابط اقتصادي .  نموده و مسير تعادل را هموار خواهند ساختاختالالت را برطرف
همين مكانيزم را برقرار دانسته و به عالوه مدعي است كه برقراري موازين المللي نيز تفكر مزبور  بين

دستاوردهاي اقتصادي از قبيل افزايش توليد و رفاه در سطوح ملي و اقتصادي ليبرال عالوه بر 
نشأ دستاوردهاي غيراقتصادي نيز مي گردد كه از جمله آنها مي توان برقراري صلح و المللي، م بين

براين اساس . و خونريزي را ذكر كردهاي جنگ  دوستي، ايجاد وفاق بين المللي و از بين رفتن زمينه
 طلبي از بين رفته ادعا شده كه با حاكميت يافتن روابط سرمايه داري در جهان، زمينه هرگونه توسعه

 ١!و بنابراين سرمايه داري ماهيتا خصلت ضدامپرياليستي دارد
 شود كه داد و ستد، تمام قسمت هاي جهان متمدن را با رشته  براساس اين الگوي فكري ادعا مي

به . هاي منافع مشترك به هم مي پيوندد و همه را به جامعه جهاني بزرگ و واحدي تبديل مي كند
و كشور سود بيشتر نصيب آن كشوري مي شود كه به لحاظ طبيعي عالوه در هر داد و ستد ميان د

 ٢.از امكانات كمتري برخوردار بوده و از جهت صنعتي عقب مانده تر است
البته بايد توجه داشت كه رسيدن به مرحله پيشرفت و توسعه يافتگي براساس موازين ياد شده يك 

 :شرط اساسي دارد كه عبارت از آن است كه
اس، عمل و شيوه توليد جوامع رشد نيافته عينا همانند انديشه، احساس، عمل و شيوه انديشه، احس«

توليد كشورهاي پيشرفته باشد و دقيقا همان مسيرهايي را كه آنها طي كرده اند به صورت تقليدي 
 ٣».طي كنند

در سطوح مختلف و نحوه تلقي وي از استعمار و خوش بيني » مبادله«نحوه تبيين ماركس از 
راطي وي نسبت به تأثيرات مثبت استعمار در جهت همگن نمودن كشورهاي مستعمره با اف

 گرچه با شيوه –كشورهاي استعمارگر و ارزيابي اين گونه اقدامات با عنوان كارهاي با خصلت انقالبي 

                                                      
١ - Schompeter, Joseph- A. Imperialism & Social Classes, New York, Agustus Kelly. ١٩٥١. P.٤٤. 

 . ٥٢٠ادي، ترجمه كريم سنجابي، انتشارات دانشگاه تهران، ص  شارل ژيد، شارل ريست، تاريخ عقايد اقتص- ٢
 . ، مقاله پيشرفت تكنولوژي و حاكميت دولت ها٣٠ اطالعات سياسي اقتصادي شماره - ٣
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 مشابهت اساسي با ديدگاه - ١تكا به اصل تضاد و تئوري مرحله اي تاريخااي متفاوت و جدلي و با 
كور داشته و بنابراين به يك اعتبار، وي و همفكرانش را نيز بايستي در زمره اين گروه در نظر مذ

 ٢.گرفت
گروه دوم با تاكيد بر فرض بنيادين همگن بودن كشورهاي درگير در رقابت به عنوان اساسي ترين 
اي نكته قابل تأمل و مشروط كننده نتايج ادعايي دستگاه فكري قبلي صحت عملي دستاورده

انتظاري تئوري ليبرال اقتصادي را براساس واقعيات موجود و عدم تطابق آنها با فرض مزبور مورد 
آمدهاي ادعايي اقتصاد بازار و تجارت آزاد صرفنظر  به گمان ايشان برقراري پي. سؤال قرار مي دهند

وده ولي نتايج از آنكه هرگز اتفاق نيفتاده، صرفا در كوتاه مدت آن هم تحت شرايطي خاص معتبر ب
درازمدت آن موجب مي گردد كه قدرت توليدي كشورهاي پيشرفته تر، توسعه يابد؛ در عين آنكه 
امكان توسعه يافتگي آن دسته از كشورهايي كه ديرتر قدم در راه صنعتي شدن گذاشتند به شدت 

همگن بودن بنابراين تأكيد اين گروه بر آن است كه مادامي كه فرض . محدود شده يا كاهش يابد
توان توليدي همه كشورها صحت عملي نيافته هر كشور بايستي با توجه به ويژگي هاي تاريخي، 
اجتماعي و ارزشي خود عمل نمايد و با اتخاذ تدابير مناسب و حمايت هاي اصولي از رشته هايي كه 

نها را همسطح در كوتاه مدت فاقد توانايي هاي الزم براي رقابت بوده و نسبتا عقب افتاده اند آ
 .كشورهاي رقيب نموده و آسيب پذيري هاي ناشي از رقابت در شرايط نابرابر را به حداقل برسانند

از قول يكي از نظريه پردازان » به سوي يك تئوري تقسيم كار صنعتي بين المللي«نويسنده مقاله 
  :گويد اين مكتب چنين مي

 داراي يك ساخت سلسله مراتبي متشكل از سه فردريك ليست مالحظه كرد كه اقتصاد بين المللي«
بريتانيا با ساخت صنعتي پيشرفته در راس اين سلسله مراتب قرار داشت و مي . دسته كشورهاست

توانست فشار رقابتي خردكننده اي بر اقتصادهاي كمتر پيشرفته كه در مراحل ابتدايي فرآيند 
 .صنعتي شدن بودند داشته باشد

هايي را قرار مي دهد كه قابليت دستيابي به درجه بلوغ صنعتي در مقايسه در دسته دوم، وي كشور
با بريتانيا را دارند، مشروط به آنكه آنها براي محدود كردن تاثير اقتصاد بريتانيا، سياست گذاري هاي 

وي كشورهاي اياالت متحده، فرانسه و آلمان را . مناسب و مقتضي اقتصادي و تجاري را به كار برند
 .دهد ين دسته قرار ميدر ا

در دسته سوم كشورهايي قرار دارند كه در منطقه حاره واقع هستند و شرايط طبيعي و آب و هوايي 
؟ نقش دسته اخير در تقسيم كار بين المللي !!آنها اجازه رشد به فرايند صنعتي شدن را نمي دهد

خام قرار گرفته از مزاياي اين خواهد بود كه در زمره توليدكنندگان كاالهاي كشاورزي و مواد 
 ٣».؟ بهره مند شوند!تجارت آزاد

                                                      
١ - Stage Theory 

تاب جامعه شناسي توسعه از وي نتايج آتي حكومت بريتانيا بر هند و همچنين نقل قول يان روكس برو در ك« نگاه كنيد به مقاله ماركس تحت عنوان - ٢
 . ٨٤ بررسي نظريه هاي توسعه نيافتگي ترجمه دكتر ازكيا ص –در اين زمينه 

٣ - Kimmo, Kiljuken-Twards a theory of international division of labor, world development, Vol. ١٧, No.١٩٨٩ ,١.  
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 گرچه توسط فردريك ليست به صورت –بنابراين همانگونه كه مالحظه مي شود از ديدگاه گروه دوم 
 انديشه و  عمل خودي و به –فرصت طلبانه اي صرفا در محدوده كشورهاي خاص مطرح شده 

، منشأ بهبود وضعيت و به حداقل رساندن فاصله دست آوردن يك درك درست از واقعيات محيطي
 .ها مي باشد با پيشرفته

 و البته آن را در چارچوب منافع اقتصادي آلمان –نكته مهمي كه فردريك ليست به آن اشاره دارد 
 و اين خود دليل مهمي است بر بي پايه بودن توهم بيطرفي و جهان سمولي –محدود كرده 

ري اقتصادي ليبرال كااليي است كه  آنست كه به زعم وي تئو–اد دستاوردهاي نظري علم اقتص
 و از اين موضع بر ضرورت ١انگلستان آن را صرفا به منظور صدور به كشورهاي ديگر توليد كرده

نگاهي به تاريخ اقتصادي انگلستان نيز نشان مي دهد كه . برخورد هوشيارانه با آن تأكيد مي كند
سرايي هايي كه  قع نبوده و عليرغم موازين اقتصاد كالسيك و مديحهسخن وي چندان هم دور از وا

در آن نسبت به رابطه آزادي كامل اقتصادي و گسترش رفاه در سطوح ملي و بين المللي شده، 
اولين اقدام اين كشور پس از انقالب صنعتي ممنوع ساختن خروج ماشين آالت پيشرفته و نيروي 

 ٢.ر بوده استانگليسي از كشور مزبوكار ماهر 
هنگامي كه به تاريخ اقتصادي گروه هاي مختلف كشورهاي جهان مراجعه مي شود مالحظه مي 

تمامي كشورهاي پيشرفته، خط مشي گروه دوم را برگزيده و به آن عمل كرده » در عمل«گردد كه 
عقب  ليكن به همه كشورهاي ديگر توصيه كرده و مي كنند كه براي بهبود وضعيت و جبران ٣.اند

هاي ملي و بين المللي پي جويي  ماندگي ها هرچه بيشتر سياست آزادي اقتصادي را در عرصه
 ساله را براي به دست ٢٦٠براساس شواهد موجود، كشور ژاپن يك دوران انزواي اقتصادي  .نمايند

 .آوردن حداقل توان الزم جهت درون زا نمودن علوم و تكنولوژي و اتكاء به خود طي كرده است
 ٤. سال ثبت شده است١٠٠ سال و براي آمريكا حدود ٢٠٠ين دوران براي انگلستان متجاوز از ا

 ايدئولوژيكي نظريه پردازان اقتصاد –به عالوه عليرغم حمالت شديد و غالبا با خصلت تبليغاتي 
سنتي نسبت به آن دسته از كشورهايي كه كوشش هايي را براي اتكاء به خود و خروج از تقسيم كار 
بين المللي تحميلي ابرقدرت ها آغاز مي نمودند و همچنين عليرغم پنهان ساختن اغراض و مطامع 

دهند كه كوشش ها  اقتصاد، شواهد تاريخي نشان مي» علي«خويش در پشت پرده اي به نام موازين 
يكي از .  سال سابقه دارد١٥٠ل قبراي تئوريزه كردن استقالل در ميان كشورهاي پيشرفته حدا

 در ژاپن يعني (Meiji)زنده ترين اين كوشش ها مربوط به نظريه پرداز مشهور عصر ميجي ار

                                                      
 . ٨٦ ص–وسعه نيافتگي جامعه شناسي  جامعه شناسي توسعه و ت– گوندر فرانك، آندره - ١
 .١٥٧ص ) تئوري تاريخ، جهان سوم( امپرياليسم – مگ داف، هري - ٢

٣ - Taylor, Lance, Polonius Lectures Again… Howneoliberal – Sermons wont solve the Economic Problems of the 
Developing world. Massachusette institute of Technology, December, ١٩٩١, p, ٢٢. 

 .٩تقي زاده محمد، ژاپن و سياست هاي امنيت اقتصادي آن، ص 
 . ٨٧ جامعه شناسي توسعه و توسعه نيافتگي جامعه شناسي پيشين، ص - ٤

 . يكي از بهترين نمونه ها در اين زمينه به زبان فارسي، ترجمه كتاب اقتصاد، نوشته پل ساموئلسن است
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وي در يك فصل مستقل از كتاب خود به نام نظريه تمدن تحت . است» فوكو تساوايوكي شي«
 : گويد چنين مي» بحثي درباره استقالل ژاپن«عنوان 

 ماست پس بهترين وسيله آن است كه برخي مردم مي گويند كه اگر استقالل ملي تنها هدف... «
آنان دليل مي آورند كه دلواپسي كنوني راجع به استقالل هيچگاه ... روابط خارجي خود را قطع كنيم

گشودن درهاي كشور و سپس نگران شدن .  احساس نمي شد١٩ قرن ٥٠پيش از سال هاي دهه 
بگيريم و سپس راجع به آن نگران درباره استقالل كشور تفاوتي با آن ندارد كه مرضي را به عمده 

 ....من مي گويم استقالل به قدرتي پرتحرك اشاره دارد كه ما را قادر مي سازد مستقل باشيم... شويم
باد ... استقالل ژاپن پيش از آمدن خارجيان در حقيقت استقاللي بود عاري از چنين قدرت پرتحركي

 ١».ملي است داخليو باران شرايطي خارجي هستند اما استحكام خانه عا
الزم به تذكر است كه كوشش براي تئوريزه كردن استقالل منحصر به قرن نوزدهم نبوده و در قرن 
بيستم نيز مادام كه كشورهاي اروپايي احساس مي كردند به لحاظ علمي و تكنولوژيكي كمي از 

وص استقالل آمريكا عقب افتاده اند، تالش هاي علمي براي تبيين تئوريك استقالل و به خص
نمونه برجسته اين تالش ها كتاب مشهور فرانسوا پرو اقتصاددان بزرگ . اقتصادي ادامه داشته است

 ٢.است» استقالل اقتصادي«فرانسوي به نام 
 

 :اهميت دانش اقتصاد
توان  آيد آن است كه براساس تجربه تاريخي مي نتيجه مهمي كه از مباحث پيشين به دست مي

» تفكر«المللي  كه در تقسيم كار بيننيافته آن است  كالت كشورهاي توسعهگفت ريشه تمامي مش
اند كه با اين واگذاري،  اند و گمان برده  مسائل خودشان را به كشورهاي پيشرفته واگذار كرده دربارة

 هاي به ها و تن دادن به توصيه توانند با تقليد از پيشرفته جويي كرد و مي توان صرفه از نظر زماني مي
 .ظاهر علمي آنها راه به جايي ببرند

اي از كارشناسان آفريقايي به دعوت سازمان وحدت آفريقا براي بحث و گفتگو  عده ١٩٧٩ر فوريه د«
 سال آينده در مونرو ٢٠ سال استقالل و رايزني و بحث درباره ٢٠هاي  درباره موضوع ارزيابي تجربه

ها غالباً درباره  نندگان اقتصاددان بودند ولي بحثك بيشتر شركت. ويا پايتخت ليبريا گردهم آمدند
اين كنفرانس سرانجام چنين نتيجه گرفت كه مهمترين عامل ناكامي . زد مسائل فرهنگي دور مي

هاي اقتصادي و اجتماعي اين است كه رهبران اين كشورها تاكنون با  كشورهاي آفريقايي در زمينه
، در ...ا از الگوهاي رشد كشورهاي صنعتي تقليد كننداند ت روش خودپسندانه و غيرمردمي كوشيده

 ٣ ».زا مطرح شد آنجا مسأله رشد درون

                                                      
 . ٣٠١ساوا، نظريه تمدن، چنگيز پهلوان، ص  يوكي شي، فوكوت- ١
ضمن آنكه در سال هاي اوليه . نيافتگي در برزيل نيز در اين مورد خواندني است  تبيين تحليلي و بسيار جالب آندره گوندر فرانك در كتاب توسعه توسعه- ٢

ژي، به سرعت و گستردگي در اياالت متحده آمريكا يعني  نيز به مجرد اوج گيري نهضت حق طلبي كشورهاي صادركننده مواد خام و ا نر١٩٧٠دهه 
كتاب استراتژي براي . گردد مجددا مطرح مي» استقالل اقتصادي«بزرگترين منادي به اصطالح آزادي اقتصادي در سال هاي پس از جنگ جهاني دوم، بحث 

 . فردا از آثار كلوب رم شواهد ارزنده اي را در اين مورد مطرح كرده است
 .١٤٥ان در آستان قرن بيست و يكم، ص  جه- ٣
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پردازان جهان سومي با دو ويژگي اساسي  از آن به بعد رشد و توسعه درونزا توسط اغلب نظريه
 : گردند زا به ترتيب زير معرفي مي هايي براي توسعه درون مشي معرفي گشته است كه در كتاب خط

 .هر جامعه نشأت بگيرد» درون« از جنبه وسايل و ابزارها، بايستي از -١
 ١.باشد» ها انسان« از جنبه غايت و هدف بايستي در خدمت -٢

ماندگي  ترين داليل عقب يابي اصلي ريشهزا و در راستاي  در چارچوب مباحث مربوط به توسعه درون
وامع از انتقال علوم و تكنولوژي در طي گذاران اين ج كشورهاي جهان سوم، تلقي نادرست سياست

گيري شد  سياسي در مركز توجهات قرار گرفت و چنين نيتجههاي اوليه پس از كسب استقالل  سال
گذاران كشورهاي جهان سوم وجدان  كه بايستي اين باور در ميان تمامي محافل علمي و سياست

را » شناخت علمي«.  باشند» شقابل خريد و فرو«شود كه علوم و فنون چيزهايي نيستند كه 
زا داشته باشد و  توان وارد كرد، بنابراين بايستي در خود هر كشور بوجود آيد و خصلت درون نمي

. هاي فرهنگي جامعه ريشه گرفته باشد همچنين از فعاليت پژوهشي افراد بومي و متناسب با ارزش
رها منافات نداشته بلكه برعكس البته اين باور به هيچ روي با موضوع همكاري علمي ميان كشو

توجه به شرايط محيطي  خواهان آن است، ولي ميان همكاري علمي و واردات علوم و تكنولوژي بي
 ٢.كه بايد اين علوم و تكنولوژي در آن به كار گرفته شود تفاوت زياد است

آن را هايي كه از سوي سازمان يونسكو سازماندهي شده و طي  ترين كوشش حاصل يكي از جالب
يابي مسائل كشورهاي  پردازان جهان سوم دعوت به عمل آمده بود كه به ريشه تني چند از نظريه

هايي براي  مشي خط«هاي  ها بپردازند، در دو كتاب به نام حل جهان سوم و يافتن كارآمدترين راه
 اين ترين مقاالت در يكي از اصلي. آوري شده است جمع» سلطه يا مشاركت«و » توسعه درونزا

كه در ميان كليه علوم و فنوني كه به نشان داده شده است » سلطه يا مشاركت«مجموعه در كتاب 
هاي كنوني يكي از  شوند، انتقال دانش اقتصاد با شيوه مي» منتقل«كشورهاي جهان سوم به اصطالح 

ني ماندگي اين كشورهاست و گفته شده است كه مادام كه شيوه كنو بزرگترين موانع رفع عقب
انتقال دانش مزبور تغيير نكند فائق آمدن بر مشكالت اساسي و بنيادين موجود در كشورهاي 

 ٣.ضعيف، امري محال و ناشدني خواهد بود
 :نمايد عبارتند از مهمترين داليلي كه ادعاي مزبور را اثبات مي

 .منابع هر كشور است» تخصيص«و » انتخاب«اينكه دانش اقتصاد علم ) ١
طرفي دستاوردهاي تئوريك اقتصاد، در كشورهاي در حال توسعه از  شمولي و بي ي جهانها داعيه) ٢

 .دانش اقتصاد نوعي ايدئولوژيك تقليد و تسليم ساخته است

                                                      
١ - Strategies for Endogenous Development. 

 .١٤٥-٧ جهان در آستان قرن بيست و يكم، ص - ٢
٣ - Donination or Sharing-Endogeneous Development. The transfer of knowledge of knowledge-the Unesxo Press-

١٩٨١.Pp.٢٠٨-١٤٣. 
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پردازان موجب اغواگري و فريب كارشناسانه جهان  سازي اغراض و اهداف نظريه پنهان) ٣
 اين كشورها ناخودآگاه با تعميم شرايط هاي كارشناسي در نيافته شده است و اغلب تحليل توسعه

 .گردد هاي خودي ارائه مي اعتنايي نسبت به شرايط و ويژگي كشورهاي پيشرفته همراه با بي
نيافته نظام  گردد كه در كشورهاي توسعه نتيجه عملي تركيب مجموعه عوامل مزبور موجب مي

ي پيشرفته كه زادگاه دانش  و از موضع شرايط كشورها١»آگاهي كاذب شده«گيري دچار  تصميم
ها در زمينه  گيري و تعيين اولويت مزبور و صادركننده موازي تئوريك آن هستند اقدام به تصميم

 . تخصيص منابع در كشورهاي ضعيف نمايند
پذيرد و روابط او با دنيا و  دانيم رفتار انسان براساس شناخت و معرفت وي صورت مي همانطور كه مي

و » عنصر فكري« و بنابراين ٢شناسد بستگي دارد  آنچه كه از طبيعت و جامعه ميها به ساير انسان
زيرا استنباط و برداشتي . كند اي پيدا مي كننده نحوه ترتيب فكري افراد، نقش بااهميت و تعيين

تواند در تمامي اركان جامعه، نهادها و حتي اشكال خصوصي زندگي  ها به راحتي مي خاص از واقعيت
ها، اخالقيات و حتي سنن و اصول سياسي و به طور كلي در همه شئون و  فته و بر سليقهاشاعه يا

  ٣.روابط اجتماعي سايه خود را بگستراند
هاي خاص از هر مسئله، نظام آموزشي و علومي كه از كانال اين  در ميان عناصر مؤثر در ايجاد تلقي

 زيرا آنچه كه به نام علم در ٤.ر استاز اهميت استثنايي برخورداشوند  نظام، آموزش داده مي
اين . دهد اي پذيرفته مي شود، بخش مهمي از سرمايه فرهنگي آن جامعه را تشكيل مي جامعه

گيري رهبران  كند و نيز تصميم دانشجو همچنين هنجارهاي فكري جامعه را نيز تا حدودي معين مي
  ٥.شود انجام ميسياسي هر كشور آگاهانه يا ناآگاهانه براساس اين هنجارها 

بنابراين اصل موضوع اهميت استثنايي دانش اقتصاد به لحاظ آنكه با مسئله انتخاب و تخصيص 
اما . تواند مورد قبول واقع شود منابع محدود در هر جامعه سروكار دارد، به اين اعتبار كامالً مي

ست و اينجاست كه زنندگي شيوه كنوني انتقال دانش اقتصاد ا اهميت داشتن غيراز خصلت آسيب
هاي انتقال آن به كشورهاي جهان سوم و از جمله ايران به  هاي علم اقتصاد و شيوه بحث از داعيه

 .صورت جدي قابل طرح است
 :كند هاي علم اقتصاد را از زبان ميردال چنين نقل مي مايكل تودارو داعيه

يدي است كه به اصولي عام پردازان اقتصادي بيش از هر دانشمند علوم اجتماعي مدت مد نظريه«
 ٦».اند اند و اين اصول را براي هر زمان، مكان و فرهنگي معتبر دانسته رسيده

                                                      
١ - False Conciousness 

 . ٧ روشه گي، تغييرات اجتماعي، دكتر منصور وثوقي، ص - ٢
 .٢٥٠ و ص ٤٨ادوراد، كنترل فرهنگ، ترجمه حميد الياسي؛ ص .  برمن- ٣
اين دو تصريح هاي آن با عنصر آموزش به عمل آورده و با تأكيد بر وجوه تمايز  هاي عنصر تبليغاتي و تفاوت  جان كنت گالبريت يك مقايسه ميان ويژگي- ٤
تر و  تر، خوشنام هزينه تر، كم كند كه وسيله آموزي براي دست يافتن به اعتقاد مردم در مقايسه با آگهي تبليغاتي از نظر اجتماعي به مراتب نامرئي مي

 ).٥٩ترجمه دكتر احمد شهسا، ص -كالبدشناسي قدرت-كنت.گالبريت، ج. (معتبرتر است
 . ٢٥٠ و ص ٤٨ترجمه حميد الياسي، صادوارد، كنترل فرهنگ، . برمن- ٥
 . ٤٧، ترجمه دكتر فرجادي، ص ١مايكل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، ج .  تودارو- ٦
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شمولي تئوري اقتصادي اين چنين آمده  در كتاب تاريخ عقايد اقتصادي نيز در توجيه داعيه جهان
 :است

ن در همه جا و در همه داري از آنجايي كه حوائج اوليه آدميا پردازان مكتب سرمايه به زعم نظريه«
 ١».داري، جهاني و هميشگي خواهد بود وقت يكسان است قوانين كالسيك اقتصاد سرمايه

تئودور شولتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد نيز استدالل ديگري براي اثبات صحت اين داعيه ذكر كرده 
ستند بنابراين وي معتقد است كه چون همه جوامع با مسئله كميابي روبرو ه. كه خواندني است

 ٢.دستاوردهاي نظري علم اقتصاد در همه جوامع مصداق خواهد داشت
هاي علم اقتصاد سنتي مطرح  شناسي علم، بحثي را درباره ويژگي اما ميردال از ديدگاه جامعه

 :سازد كه قابل تأمل است مي
شه اقتصادي، در شناسي علمي مورد توجه قرار گيرد از آنجا كه اندي اگر مسئله از زواياي جامعه«

مدت هاي طوالني تقريبا به نحو منحصر به فرد در داخل سيستم اجتماعي كشوري كه در آن عصر 
 تكوين يافته، نتيجتا ضربه شديدي خواهد خورد و – يعني انگلستان –شد  حسوب ميمپيشرفته 

كه تقريبا هايي تكميل شده است  بعدها اين تئوري به وسيله تئوريسين. يكباره فرو خواهد ريخت
غرض اين است كه تئوري اقتصادي ... اند بدون استثناء متعلق به چند كشور پيشرفته اقتصادي بوده

اي براي توجيه  به صورتي كه رشد و تكامل يافته و به وضع امروزي رسيده تا حدود معيني وسيله
 تكامل يافته هاي كشوري است كه اين تئوري در آن محل نشو و نما و منافع و الهامات و خواست

 ٣».است
هاي  خاص بودن تالش» حامل منافع و اغراض«بودن و » دار جهت«اما مسئله اين است كه اين 

 گرچه به –ها  گردد بلكه با تمسك به انواع شيوه وجه اعالم نمي تئوريك اقتصادي نه تنها به هيچ
دال در مورد اين مير.  سعي در پنهان ساختن اغراض و اهداف نيز مي شود-داليل گاه متفاوت

 : مسئله چنين مي گويد
بي طرفي در . يچگاه نيز وجود نخواهد داشتيك علم اجتماعي بي طرف هرگز وجود نداشته و ه«

علوم اجتماعي به داليل منطقي غيرممكن است زيرا هر نظر خاص از يك نظرگاه خاص بر مي خيزد 
جهت گيري ها و .  تواند بي طرف باشدو بنابراين پژوهش علمي مانند هر اقدام عقاليي ديگر نمي

ديدگاه ها، عالئق ما به موضوع مورد بررسي را معين مي كند و ارزش گذاري ها از طريق انتخاب 
مفاهيم و همچنين جمع آوري شواهد به پژوهش راه مي يابد و به روش، گزينش مسائل، تعريف 

اما آن چيزي . ه هاي نظري نيستهيچ وجه محدود به استنتاجات علمي يا سياسي مستخرج از يافت
كه زمينه ساز مشكل مي شود و موجبات عدم توجه و انحراف اذهان را فراهم مي سازد اين است كه 

                                                      
 . ٥٦٦ شارل ژيد، شارل ريست، تاريخ عقايد اقتصادي، ص - ١
 . ١٧٥حه گذاري در نيروي انساني و توسعه اقتصادي، ترجمه دكتر محمود متوسلي، صف تئودور، سرمايه.  شولتز- ٢
 .١٧١-٢گنار، تئوري اقتصادي و كشورهاي كم رشد، ترجمه غالمرضا سعيدي، ص .  ميردال- ٣
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زيرساخت ارزشي كه عمال و ضرورتا نگرش ما را بر علوم اجتماعي معين مي كند قابل كتمان 
 ١».است

ر تبيين هاي تئوريك اقتصادي و پنهان شومپيتر با تاكيد بر دخالت داشتن ارزش هاي ايدئولوژيك د
هاي اساسي  آنها به واسطه بكارگيري يك سلسله مفاهيم مجرد، اشكال مزبور را يكي از جنبهشدن 

ها به ساختار  گويد اگر در تشريح و بكارگيري اين نظريه بحران موجود در علم اقتصاد دانسته و مي
صورت تشريح و تبيين  ست توجه نشود، در آنبنيادين و كاركردهاي خاصي كه بناي اين نظريات ا

هاي مهم فائق آمدن بر بحران در  فايده خواهد بود و لذا يكي از جنبه عملي لغو و بي  اين نظريات،
علم اقتصاد را به دست آوردن قدرت كافي جهت تشخيص كاربردهاي قضاياي علمي اقتصاد از 

 ٢.كند هاي فلسفي آن ذكر مي آيين
 پا را از اين فراتر نهاده و اساسا هدف از مطالعه اقتصاد را در آموختن اينكه جون رابينسون نيز

 ٣كند چگونه از فريب خوردن به دست اقتصاددانان اجتناب ورزيم اعالم مي
 

 :اقتصاد ايران و دانش اقتصاد
توجهي به اين مسائل به هنگام انتقال دانش اقتصاد و اثرات آن بر  بحث درباره پيامدهاي بي

 ٢٠٠وشت اقتصادي ايران طبعا بحثي بسيار گسترده است و حداقل يك دوره زماني متجاوز از سرن
سال را بايد در بر گيرد، بنابراين صرفا به طرح اين مسئله اكتفا مي گردد كه آنچه عمال در ايران 
از، براساس الگوهاي ذهني وارداتي اتفاق افتاده اين است كه در بسياري از بزنگاه هاي سرنوشت س

اهميت تلقي گشته و برعكس مسائل پيش پا افتاده بسيار مهم ارزيابي شده  مسائل بسيار مهم، بي
 .است

بي گمان از ديدگاه تاريخ اقتصادي، پي جويي ادعاي مزبور شواهد بي شماري را در معرض ديد 
همترين پژوهشگر قرار مي دهد كه نيازمند كتابي مستقل خواهد بود اما از آنجايي كه يكي از م

حوادث چند ساله اخير كشورمان در عرصه هاي فكري و اقتصادي تدوين اولين برنامه پنجساله 
كنيم با طرح مثال هايي از اين  توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بوده است سعي مي

 .برنامه، مسئله را روشن تر سازيم
 

 :مثال اول
دگان كتاب پيوست قانون برنامه پنجساله اول در يكي از مهمترين پايه هاي استداللي تدوين كنن

نقد عملكرد ا قتصادي كشور در طي سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي، استناد به روند نزولي 
 .نرخ رشد توليد ناخالص ملي كشور بوده است

                                                      
 :  نقل از١٨٧، پيشين، ص »كنترل فرهنگ« كتاب - ١

Gunnar Myrdal, Asiandramma, … Vol ١- (Harmondsworth: Penguin books, ١٩٦٨), P.١٢. 
 قاله بحران در علم اقتصاد، ژوزف شومپيتر، م٢شماره » برنامه و توسعه«نامه   فصل- ٢
 . ١٩داري در بوته نقد، ص   علي رهنما و ديگران، سرمايه- ٣



 استراتژيك و آرماني استقالل اقتصادياهميت 
 

 

١٠

همانطور كه مي دانيم شاخص توليد ناخالص ملي، علي رغم همه انتقادهايي كه بر آن وارد شده 
براي كشورهاي پيشرفته تا حدود زيادي مي تواند بيانگر نحوه عملكرد اقتصاد باشد، به طوري كه 

تواند به عنوان عالمت بهبود وضعيت تلقي گردد و  نشان دهد، احتماال مي» رشد«اگر شاخص مزبور 
اما . برعكس روند نزولي آن نيز مي تواند عالمت بروز بيماري و ناكارآمدي در سيستم دانسته شود

همين شاخص هنگامي كه براي اقتصادي با خصلت تك محصولي و وابستگي هاي عميق علمي و 
فني مورد استفاده قرار مي گيرد نمي تواند راهنماي خوبي براي نشان دادن واقعيت هاي اقتصادي 

 .به شمار آيد
 برنامه پنجساله  يعني سازمان متولي تدوين نهايي–براساس گزارشي كه در سازمان برنامه و بودجه 

 ميليارد ٣٩٢٢ تهيه شده است توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در كشورمان از حدود –اول 
بيشترين سهم از كاهش . رسد مي ١٣٥٩ ميليارد ريال در سال ٢٥٨٦ به رقم ١٣٥٦ريال در سال 

 ريال در سال  ميليارد١٣٢٠ارزش افزوده اين بخش از حدود . داشته است» نفت«العاده را بخش  فوق
 ١. رسيده است١٣٦٠ ميليارد ريال در سال ٢٧٣ به ١٣٥٦

شود اگر ما از موضع يك انگليسي، آمريكايي يا آلماني كه با علم اقتصاد  همانطور كه مالحظه مي
رفت ارزيابي ستي اين روند را نوعي قهقرا و پسآشنايي دارد با اين پديده روبرو شويم، به واقع باي

از موضع يك ايراني كه مسلح به عينكي ملي و خودي براي ديدن مسائل اقتصادي اگر اما . كنيم
گيري خواهيم كرد؟ يا برعكس اين  ايران است با همين مسئله روبرو شويم آيا باز هم همانطور نتيجه

كاهش كه درواقع كاهش اتكا به توليد و صدور نفت خام است را يك دستاورد درخشان و 
اگر اينگونه به مسئله نگاه بكنيم متوجه خواهيم شد كه كاهش در كنيم؟  ميافتخارآفرين ارزيابي 

زا  سان مايه افتخار است و يا به عوامل برون هاي بعدي نيز يا به همين توليد ناخالص ملي در سال
 .هاي آن ندارد گيري گذاري كشور و نحوه جهت بازگشت دارد كه ربطي به نظام سياست

 
 :مثال دوم

آوردترين مسائل و مشكالت اقتصادي ايران قابل طرح  ليت خود به عنوان يكي از رنجوابستگي در ك
كه مستقيماً منشأ مصرف قابل  اين عارضه به خصوص در بخش صنعت كشور به واسطه آن. است

ها و پايه هاي  البته بحث درباره انواع و ويژگي. توجه ارز نفت مي شود بيشتر به چشم مي آيد
خود نيازمند يك تحقيق مفصل جداگانه است ولي به هر حال در يك كوشش تئوريك وابستگي، 

آگاهانه براي حل مسائل كشور، سلطه شناسي يكي از ضروري ترين اقداماتي است كه هرگونه بي 
توجهي به آن منشأ اعوجاجات عميق معرفت شناسي و اتخاذ تصميمات نادرست و آسيب زننده به 

بحث ها، براساس آمارهاي موجود روند اتكا به مواد و ماشين آالت مستقل از اين . كشور خواهد شد
 با ١٣٤٧ ميليون دالر در سال ٢٠٠خارجي به عنوان يكي از جنبه هاي وابستگي، از رقمي كمتر از 

                                                      
هاي تثبيت و شناور ساختن نرخ برابري ريال به وسيله يك مدل ديناميك، دفتر اقتصاد كالن، معاونت امور اقتصادي،   گزارش بررسي آثار سياست- ١
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 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د

 

١١

سرعت به حدي رسيد كه فقط در بخش صنعت مجموع ارزش كل واردات كشور طي دوره برنامه 
 ١. ميليارددالر بالغ گرديد٥٠ حيرت انگيز پنجم رژيم دست نشانده سابق به رقم

به واسطه روند مزبور براساس تحقيقي كه در سازمان برنامه صورت گرفته ضريب وابستگي در صنايع 
، %٦/٥٤، در صنايع واسطه اي سرمايه اي %٥/٦٥، در صنايع مصرفي بادوام %٧٦اي كشورمان  سرمايه

 ٢.بوده است% ٧/٣٨دوام  صرفي بيو در صنايع م% ٢/٤٧در صنايع واسطه اي مصرفي 
بدون شك در يك برنامه ريزي اصولي، مواجهه با چنين ضعف بزرگي يك ضرورت حتمي است و با 
توجه به خصلت بازتوليد وابستگي كه نمايانگر پويايي و تحرك و پيشرفت اين عارضه در باتالق 

 اگر با اين عارضه به صورت چرا كه. كند وابستگي است، رويارويي با آن جنبه اضطراري پيدا مي
اصولي برخورد نشود، مرتبا اين مرض به صورت سرطاني پيشرفت كرده و هر وابستگي پيشين، خود 

 ٣.هاي جديدتري مي گردد منشأ وابستگي
عبور شده از موضوعي با اين درجه از اهميت به سادگي با كمال تأسف در برنامه پنجساله اول كشور 

تي نيز از موضع اقتصادهاي مسلط و به كلي بيگانه با مسائل اقتصادي ايران اين مسئله حيا و دربارة
هايي براي نشان دادن بهبود وضعيت استفاده شده كه در  بنابراين از شاخص. برخورد شده است

 .گيرد كشورهاي پيشرفته مورد استفاده قرار مي
اي كه براي ما مطرح است  دانيم براي يك كشور مسلط، مسئله وابستگي به گونه همانطور كه مي

در يك كشور با مباني علمي و فني درونزا، مبادله تكنولوژي يك مسئله عادي است و . وجود ندارد
ها از  هاي علمي و نظام تحقيق و توسعه كارآمد، امكان اخذ و جذب تكنولوژي نظر به وجود پايه
 . ود داردآالت و برگزاري چند دوره آموزشي به راحتي وج طريق انتقال ماشين

كشورهاي پيشرفته در مورد مواد اوليه مورد نياز نيز به واسطه برخورداري از قدرت سياسي، 
كنند، در حالي  وجه احساس مشكل نمي هاي قوي و مسلط به هيچ اقتصادي و نظامي و همچنين پول
يرد، يكي از گ نيافته، آنچه كه به نام انتقال تكنولوژي صورت مي كه براي يك كشور وابسته و توسعه

با توجه به جمالت زير از . مهمترين كانال هاي نهادي و دروني شدن وابستگي مي تواند باشد
 :گردد پيوست قانون برنامه، شدت دور بودن از واقعيات صنعت ايران به وضوح مالحظه مي

تي در با توجه به استراتژي توسعه صنعتي كشور در اين برنامه داير بر اصالح ساختار توليد صنع«
اي و اتكاء بيشتر توليد صنعتي به منابع داخلي توليد،  جهت افزايش مستمر سهم كاالهاي سرمايه

هاي برنامه از رشدهاي توليدي بسيار بااليي برخوردار خواهند  اي در طول سال اكثر كاالهاي سرمايه
% ١/٣٠ه معادل هاي ارزي توليد در بخش صنعت طي اين برنام به طور كلي از مجموع هزينه... بود

هاي  صرف تأمين نيازهاي مواد اوليه، واسطه و قطعات موردنياز كارخانه)  ميليون دالر٥٨٩٥(
 ٤».اي خواهد شد آالت و تجهيزات سرمايه توليدكننده ماشين

                                                      
 . ١٥ايع ايران و وضع موجود آن، سازمان برنامه و بودجه، ص  صن- ١
 . ٩٣ن، پيشين، ص   صنايع ايران و وضع موجود آ- ٢
بر عمق % ١٤ براساس مندرجات گزارش نتايج تداوم روند وضع موجود صنايع و استمرار وضعيت كنوني در بخش صنعت به طور ميانگين ساالنه - ٣

 .شود يوابستگي صنعتي ايران افزوده م
 . ٧-١٥ پيوست قانون برنامه ص - ٤
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مالحظه مي شود كه اصالح ساختار توليد صنعتي از ديد برنامه اول يعني تخصيص ارز بيشتر به 
آالت وارداتي و اتكاء بيشتر توليد صنعتي به منابع داخلي  اي از طريق ماشين توليد كاالهاي سرمايه

آالت از  نيز يعني هزينه كردن ارز نفت به عنوان يك منبع داخلي به منظور انتقال بيشتر ماشين
به عبارت ديگر، صرف انجام عمل توليد صنعتي در قلمرو جغرافيايي . كشورهاي پيشرفته به ايران

ارزيابي شده است، در حالي كه » اصالح ساختار« فني خودي، –ل از ميزان توان علمي ايران، مستق
اي در  هاي منتشره از سوي سازمان برنامه، ضريب وابستگي صنايع سرمايه براساس يكي از گزارش

ترين صنايع وابسته در ميان صنايع  است و اين ضريب در محوري% ٧٦كليت آن در كشورمان 
 صنايع ساخت موتور و –وابستگي % ٢/٩٦آهن، با  صنعت وسايل راه: يب عبارتند ازاي به ترت سرمايه

وابستگي و صنايع ساخت % ٦/٨٠آالت صنعتي با  خت ماشين صنايع سا–وابستگي % ٢/٩٣توربين با 
 ١.وابستگي% ٨/٧٤وسايل نقليه موتوري با 
فني درونزا، حتي اگر موجب آن هاي علمي و  آالت از خارج، مستقل از پايه بنابراين واردات ماشين

بيني شده براي بخش صنعت در برنامه محقق  رغم اين ميزان از وابستگي رشدهاي پيش شود كه علي
الواقع بايستي آن را نوعي پيشروي  تواند داشته باشد بلكه في شود، نه تنها معناي بهبود وضعيت نمي

ستثنايي آن، چون در تفكر وارداتي اقتصادي اما اين مسئله عليرغم اهميت ا. در باتالق ارزيابي كرد
 .ريزان ما نيز مخفي مانده است ها ناديده گرفته شده از ديد برنامه به واسطه تعلق آن به پيشرفته

شود كه كوشش براي محقق  پردازان گفته مي پس مالحظه مي گردد كه وقتي از سوي برخي نظريه
 سوال بردن الگوهاي مسلط فرهنگي و فكري به ساختن استقالل سياسي و اقتصادي مستلزم به زير

 . سخني به گزاف گفته نشده است٢عنوان اولين قدم در جهت خالقيت داخلي است
 

 ، يك واجب عيني»استقالل«كوشش در راه 
اي گمان بر آن داشته باشند كه كوشش براي محقق ساختن استقالل در تمامي ابعاد  شايد عده

گرايانه است و اگر آنطور كه بايد  رمان، صرفا يك تالش آرمانمطرح شده در قانون اساسي كشو
چرا كه اين اهمال ! نسبت به اين مسئله حساسيت نشان داده نشود، نبايست برآشفت و اعتراض كرد

و سستي صرفا موجب بروز تأخير و وقفه زماني در محقق ساختن يك آرمان است و مشكل خاصي 
 . براي ما ايجاد نخواهد كرد

 قضيه  هاي اقتصاد ايران و نظم كنوني حاكم بر جهان، تعددي وجود دارد كه براساس ويژگيادله م
گرايي صرف بوده و به تدريج از صورت يك ضرورت حتمي نيز خارج گشته  بسيار فراتر از يك آرمان

اين مسئله با نگاهي اجمالي به . گيرد و شكل يك مسئله اضطراري براي حفظ نظام را به خود مي
هايي كه در پس هر كدام وجود دارد بهتر درك  هاي آتي برخي متغيرهاي اقتصادي و استداللروند

 : خواهد شد

                                                      
 . ٩٣ صنايع ايران و وضع موجود آن ص - ١

٢ - Strategies for Endogenous Development. P.٥٤. 
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 :داليل خارجي)الف
 تكرار تجربيات گذشته ) ١-الف

در خالل مباحث قبلي مشخص گرديده كه از ابتداي انقالب صنعتي، آنچه كه در كشورهاي پيشرفته 
 به نام علم به كشورهاي ضعيف صادر شده از جهاتي به كلي عمل شده با آنچه كه تئوريزه گشته و

 .متفاوت است
هاي  نظر با سال هاي عجيبي ميان وضعيت كنوني جهان از اين نقطه براساس شواهد موجود، شباهت

به اين معني كه در حال حاضر نيز همزمان با ترويج پر . اوليه پس از انقالب صنعتي وجود دارد
المللي از جمله  هاي بين يبراليسم اقتصادي همراه با استفاده از همه اهرمهياهوي موازين جديد ل

المللي پول و بانك جهاني در جهت اعمال فشار بر كشورهاي ضعيف به منظور آزادسازي   بين صندوق
هاي فكري جديدي به سرعت در حال گسترش  كلي اقتصادي، در خود كشورهاي پيشرفته كوشش

ها مقاله  ترين اين كوشش يكي از جالب. ي را براي خودشان تئوريزه نمايدگراي است تا ضرورت حمايت
 ١.به چاپ رسيده است» مشي تجاري اقتصاد سياسي خط«بالدوين است كه تحت عنوان 

 :نويسد چنين مي» جويي رانت«در مقاله » گيدواشوف«همچنين 
شته بالدوين هفت مدل هاي تجاري در كشورهاي پيشرفته نو مشي واگنر با استناد به مقاله خط

گرايي كشورهاي  توسعه يافته در چارچوب اقتصادشناسي سياسي جديد را براي توضيح حمايت
جويي بر آن متكي است فقط يكي از  برد كه مدل گروه ذينفع كه مفهوم رانت صنعتي نام مي

 ٢».آنهاست
نقالب صنعتي تاكنون، نيافته، از ابتداي ا دهد كه غفلت جهان توسعه شواهد عملي موجود نشان مي

اي گزاف داشته و اگر بخواهيم يك ارزيابي از نتايج به دست آمده براي كشورهاي  براي  ايشان هزينه
ترين آنها استناد به يكي از آخرين  هاي پيشين ارايه دهيم، شايد مناسب نيافته از تجربه توسعه
كه شدت فاصله ميان كشورهاي دهد  هايي است كه توسط آنكتاد منتشر گرديده و نشان مي گزارش

نيافته اگر بخواهند براساس آهنگ  نيافته به حدي رسيده است كه كشورهاي توسعه پيشرفته و توسعه
 سال ٢٤٠٧ برسند به زماني حدود ١٩٨٠اقتصادي خود به درآمد سرانه آمريكا در سال  فعلي رشد
 ٣.ديده است سال محاسبه گر٦٠٠٧اين زمان براي كشورهاي فقيرتر . نياز دارند

هاي گذشته نسبت به موج ترويج  انديشي كند كه با توجه به نتايج ساده بنابراين عقل سليم ايجاب مي
گرايي براي خود از سوي  ليبراليسم براي ديگران در عين كوشش براي تئوريزه كردن حمايت

هوشياري ها و به خصوص طراحان برنامه توسعه در كشورمان  نيافته پيشرفته، توسعهكشورهاي 
 .بيشتري به خرج دهند

 

                                                      
١ - Baldwin. Robert. E. The Political Economy of trade Potkcy Journal of Economic Perspective, Vol ٣, No.٤, Fall 

١٩٨٩, Pp. ١٣٥-١١٩. 
 . ٢٨، ص ١٠٢اجتماعي، شماره - گزيده مسائل اقتصادي- ٢
 . ١٣٦٩، فروردين ٣ مجله كيميا، شماره - ٣
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 گرايي   دهه حمايت-١٩٩٠دهه ) ٢-الف
گرايي صورت  هاي جدي براي تبيين تئوريك ضرورت حمايت عالوه بر آنكه در عرصه نظري، كوشش

گرايي را  هاي عملي حمايت پذيرد، با استناد به شواهد عيني كوشش براي محقق ساختن جنبه مي
 .وان مالحظه نمودت اي مي نيز در ابعاد گسترده

هاي آزادسازي  هاي آمريكايي در يك ارزيابي انتقادي از سياست دانيل برتون يكي از استراتژيست
سازد كه بازار صنايع الكترونيكي  دولت آمريكا در زمينه صنايع مصرفي الكترونيكي خاطرنشان مي

 سال اين ١٥ كه به فاصله  كامال در اختيار كارخانجات آمريكايي بود، در حالي١٩٧٠مصرفي تا سال 
براساس نوشته وي تصميم ! رسيده است% ١ها به حدود  در بعضي از زمينه% ٩٠نسبت از متجاوز از 

 گريبان صنعت الكترونيك ٨٠، در دهه ٧٠رها كردن بازار كاالهاي الكترونيك مصرفي در دهه به 
مريكا ارتباط ميان صنايع به نظر او آزادسازي صنايع الكترونيك مصرفي در آ. آمريكا را گرفت

الكترونيك داراي تكنولوژي معمولي و صنايع با تكنولوژي عالي را به حساب نياورده بود و از اين 
وي سپس با طرح اين مسئله كه درست در همان زمان كه اين . هاي جدي شد جهت دچار خسارت

المللي و  وزارت تجارت بينرفت خود را آغاز كرد، ريكا به واسطه آزادسازي تجاري پسصنايع در آم
هاي ژاپني كمك كرد تا صنايع  هاي حمايتي به كمپاني توسل به انواع سياست صنايع ژاپن با

افزايد اقدام حمايتي ژاپن به عنوان يك نقطه  الكترونيكي و تكنولوژي اطالعات را توسعه بخشند، مي
يك ضرورت مسلم براي گرايي را به عنوان  هاي بخش عمومي، حمايت عطف تاريخي در سياست

 ١.ها مطرح ساخته است ماندگي جبران عقب
دهد كه دايره شمول حمايت در ميان تعدادي از كشورهاي  روندهاي كنوني اقتصاد جهان نشان مي

. هاي جديد اقتصادي منتهي گشته است بندي پيشرفته مرتبا از مرزهاي ملي فراتر رفته و به بلوك
د بلوك آمريكا، كانادا، مكزيك، تشكل ك شورهاي حاشيه اقيانوس تشكيل جامعه اروپاي متحد، ايجا

شود، همگي  هايي كه در زمينه يكپارچگي اقتصادي كشورهاي آمريكاي التين مي آرام و بحث
ترين موانع  از آنجايي كه هر بلوك اقتصادي خواهد كوشيد تا سخت. حكايت از اين مسئله دارند

ندازهاي آتي براي كشورهاي ضعيف اعضو قرار دهد، چشم حمايتي را بر سر راه كشورهاي غ ير 
كننده است و اگر كشورهاي ضعيف شرايط اضطراري ايجاد شده در اين اوضاع و احوال  بسيار نگران

 .را به درستي و به موقع درك نكنند، يقينا بايستي خود را آماده تحمل فشارهاي شديدتري بنمايند
هاي فراوان ايران از متغيرهاي اقتصادي  پذيري ن آسيببا توجه به شدت وابستگي و بنابراي

توجهي به اين  تر بوده و بي المللي، ضرورت توجه به اين مسئله براي كشورمان بسيار حياتي بين
 .تري براي اقتصاد ايران باشد هاي جدي تواند منشأ خسارت روندها مي

 
  روندهاي آتي علوم و تكنولوژي-٣-الف

                                                      
١ - Daniel, F.Burton, Technology & Competativeness a new policy frontier. Foreign Affairs Vol.٢٩, No.٢, SPRING 
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المللي خود با كشورهاي پيشرفته از سه   در عرصه روابط تجاري و بينكشورهاي توسعه نيافته
 .نيروي كار، منابع زيرزميني، انرژي: اند كه به ترتيب عبارتند از گاه عمده برخوردار بوده تكيه

دهد كه جهان صنعتي با سرعت هرچه بيشتر مصمم است  روندهاي آتي علوم و تكنولوژي نشان مي
 .بع مزبور تا سرحد ممكن كاهش دهداتكاء خود را به سه من

در مورد استفاده از نيروي كار، روند اتوماسيون فرايند توليد و به حداقل رساندن نياز به نيروي كار 
العاده پرشتاب است و بحث بر سر اين است كه تا پايان قرن بيستم ميزان دخالت انسان  انسان فوق

 .اي توليدي به صفر برسده در كل فعاليت
دارد كه در طي چند دهه گذشته  رود با طرح اين مسئله اظهار مي ده كتاب جهان به كجا مينويسن

. هاي ژاپني قولي بدهند و به آن عمل نكنند حتي يك مورد نيز وجود نداشته كه تكنولوژيست
 ١.دارد كه ادعاي مزبور را بايد جدي گرفت بنابراين اظهار مي

آن است كه يك اكوسيستم صنعتي به تقليد از اكوسيستم در مورد منابع زيرزميني اكنون بحث از 
دانيم در اكوسيستم بيولوژيكي، گياهان طبيعي تركيبات  همانطور كه مي. بيولوژيكي ساخته شود

كنند و سرانجام ضايعات  خواران تغذيه مي كنند و گوشتخواران از گياه خواران را تأمين مي غذايي گياه
بر اين اساس در نظر است كه . كنند يگري از گياهخواران تغذيه ميهاي د و الشه گوشتخواران گونه

ساختارهاي صنعتي و تكنولوژي هاي نوين توليد را آنچنان دگرگون سازند كه يك سيستم صنعتي 
ناشدني موجود در زيرزمين و اعالم آنها به  جديد بر پايه به صفر رساندن استفاده از منابع تجديد

 ٢.امعه بشري به وجود آيدعنوان ذخاير استراتژيك ج
اند و روندهاي  به همين خاطر قرن آينده را به اعتبار گرايش مزبور قرن بازيابي ضايعات اعالم كرده

 .دهد كه اين هدفگذاري چندان هم دور از دسترس نيست كنوني نيز نشان مي
 ١٩٨٧ سال انرژي درالمللي  جويي كه توسط آژانس بين در مورد انرژي نيز براساس گزارش صرفه

 به ازاء هر واحد ١٩٧٣ در مقايسه با ١٩٨٥انتشار يافته است كشورهاي عضو اين آژانس در سال 
GDP جويي كلي معادل   دهنده يك صرفه اند كه اين ميزان نشان كمتر انرژي مصرف كرده% ٢٠ تا

اين گزارش در .  ميليون بشكه در روز يعني رقمي بيشتر از كل توليد اپك در سال مزبور است٧/١٧
 ١٩٧٣ نسبت به سال ٢٠٠٠ تا سال GDPجويي در مصرف انرژي در هر واحد  آمده است كه صرفه

 ٣.خواهد رسيد% ٣٠به رقم 
شونده نيز شتاب اساسي يافته براي مثال در حالي  هاي تجديد به عالوه روند اقتصادي كردن  انرژي

 ١٠٠٠ز انرژي خورشيدي معادل  قيمت يك كيلووات ساعت برق به دست آمده ا١٩٥٠كه در سال 
 سنت رسيده و تحقيقات با جديت هرچه ٨دالر بوده است، هزينه مزبور در حال حاضر به كمتر از 

 ٤.بيشتر در اين زمينه ادامه دارد

                                                      
 . ٤٠نوايي، ص رود، ترجمه فريدون   آدام شاف، جهان به كجا مي- ١

٢ - Scientific AMERICAN ,Sep.١٩٨٩, Pp.١٠٢-٩٥.  
 . ٤ تحليلي از عوامل موثر بر تقاضاي نفت، دفتر نمايندگي وزارت نفت در لندن، ص - ٣

٤ - Scientific AMERICAN, Sep.١٩٨٩, Pp.١٠٢-٩٥. 
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 هاي داخلي  جنبه) ب
 هاي لرزان درآمدهاي نفتي   وابستگي و پايه-١-ب

بنابراين براساس شواهد .  برخوردار استهمانطور كه گفته شد وابستگي از خصلت بازتوليد خود
خيز عضو اپك عليرغم  توجهي به ضرورت كوشش در جهت استقالل در كشورهاي نفت موجود بي

الذكر موجب گشته است كه سهم صادرات نفت و ساير مواد معدني در كشورهاي مزبور  روندهاي فوق
كشورها بوده در سال هاي پاياني كل درآمدهاي ارزي اين % ٥٨كه در سال هاي آغازين دهه هفتاد 

 ١.برسد% ٧٢ به رقم ٨٠دهه 
گفته در عرصه تحوالت تقاضاي انرژي از يك طرف و  اين مسئله با توجه به روندهاي آتي پيش

خيز و از جمله كشور خودمان اتفاق افتاده است از طرف ديگر،  حوادثي كه در كشورهاي نفت
براي مثال اگر آمار . دهد هاي روز افزون را بهتر نشان مي اضطراري بودن رويارويي اساسي با وابستگي

ارائه شده از سوي رئيس سابق بانك مركزي كشورمان صحيح باشد، ايران به تدريج براي حفظ وضع 
هاي مستهلك شده   ميليارد دالر فقط براي جبران سرمايه١٥موجود خود ساالنه به رقمي معادل 

 ٢.نيازمند خواهد بود
 
 ي و ناآرامي  وابستگ-٢-ب

ريزي توسعه و سازندگي  ترين بسترها براي برنامه ها از جمله ضروري ثبات و آرامش در همه زمينه
آرامش  ها در كشورهاي جهان سومي همين ثبات و ترين پديده است در حالي كه يكي از كمياب

هان توسعه  كشور ج١٩ تنها در ١٩٨٥ تا ١٩٥٠بنابه گزارش گريفين در طي فاصله سال هاي . است
 تا سال ١٩٤٥همچنين از سال . اند هاي گوناگون كشته شده  ميليون نفر در درگيري٤نيافته حدود 

 ميليون تلفات به وقوع پيوسته كه اغلب ٢٠ جنگ، با حدود ١٥٠، )١٩٨٩سال (انتشار كتاب وي 
 ٣.ها در كشورهاي مزبور صورت گرفته است اين جنگ

ها در مناطق  گردد كه بدانيم اغلب ناآرامي تر نمايان مي دقيقاهميت  اين حجم از تلفات هنگامي 
شهري اتفاق افتاده و براساس آخرين آمارهاي موجود كه در كتاب گريفين مورد استفاده قرار گرفته 

 ٤. درصد است٨/٧٠نيافته  است هنوز هم ميانگين جمعيت روستايي در كشورهاي توسعه
شناختي در مورد توسعه به عمل آمده نشان داده شده است كه  هايي كه از ديدگاه جامعه در ارزيابي

ماندگي كشورهاي ضعيف  همبستگي و همدستي وابستگي و ناآرامي يكي از مهمترين داليل عقب
مدت بودن در تقريبا تمامي  زيرا تأثير و تأثر متقابل اين دو عامل موجب تحميل خصلت كوتاه. است

 .سازد ا بر هر نوع اقدام زيربنايي و تفكر درباره آينده مسدود ميگردد و راه ر تصميمات و اقدامات مي
                                                      

 . ٨٩سازمان برنامه و بودجه، ص ...  اقتصاد جهاني و - ١
، تيرماه ٣٨٣نشريه صنعت و مطبوعات شماره (ايم  گذاري در كشورمان داشته  ميليارد دالر سرمايه١٥٠ ساله اخير حدود ١٥ه تنها در  وي گفته است ك- ٢

١٣٦٩( 
٣ - Griffinikeith Alternative strategies for Economic Development. MCMILAN, ١٩٨٩, P.٩.  

٤ - Ibid, P.١٣٢. 
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هاي سياسي و اجتماعي،  شمار در زمينه هاي تجربي بي عالوه بر صحت اين مطلب، براساس آزمون
 به بعد با تمام وجود اين مسئله را در ١٣٦٥هاي  گذاري كشور خودمان حداقل از سال نظام سياست

رده است و عدم اطمينان نسبت به ميزان درآمدهاي نفتي از يك سو و زمينه اقتصادي نيز لمس ك
هاي اقتصادي و توليدي و مصرفي كشور از سوي  هاي دائما رو به تزايد در همه فعاليت وابستگي

ها و اختصاصات اين جامعه را به ميزان بسيار  ريزي اصولي و منطبق با ويژگي ديگر، امكان يك برنامه
ها ادامه دارد اين رابطه تنگاتنگ  اعتنايي به انواع وابستگي  است و مدام كه بيزيادي از ميان برده

 .ومسئله آفرين به قوت خود باقي خواهد ماند
 
  اسالم و استقالل-٣-ب

هاي توجه نظام سلطه در  همه مي دانند كه ايران به داليل ايدئولوژيك و استراتژيكي يكي از كانون
هاي گوناگوني قابل اثبات است كه تهديدهاي  هد بود و از جنبهدوران جديد پس از جنگ سرد خوا

گر امري جدي است، تجربه جنگ تحميلي نيز نشان داده است كه اوال تنها نقطه  كشورهاي سلطه
اتكاي اساسي ما در برابر دشمنان، مردم ايران هستند و ثانيا تنها نيروي محركه قابل اتكاء براي 

 . در سرنوشت كشور خودشان، اسالم استانگيزش مردم و مشاركت ايشان
توان با توجه به  سؤال اين است كه آيا مي: بنابراين جاي طرح يك سؤال اساسي در اينجا وجود دارد

اعتنايي  هاي ديگري را با بي هايي از ضوابط اسالمي عمل كرد و بخش چنين شرايطي به بخش
 مسكوت گذاشت؟

چون قاعده نفي سبيل، قاعده حرمت تشبه به كفار و از براساس موازين اقتصادي اسالم قواعدي هم
 .اند اين قبيل موازين اليتخلف ارزيابي شده

گونه قواعد كه بعضا با صراحت در قرآن مجيد مطرح گرديده عمل نكرد؟ و آيا  توان به اين آيا مي
هاي نظري مكفي براي  هاي توسعه طراحي كرد بدون آنكه كوشش توان كماكان برنامه مي
هاي كشور از نظر كنوني حاكم بر  پذيري شناسي و مشخص كردن دقيق آسيب دشناسي و سلطهخو

 جهان صورت پذيرفته باشد؟
شناسي توسعه مطرح  البته اين بحث غير از يك مبحث اساسي ديگر است كه در ادبيات جامعه

هاي  ت رژيمهاي بسيار قابل تأمل درباره رابطه وابستگي و مشروعي شود و براساس آن تحليل مي
گذاران  دهد كه بي اعتنايي سياست  و نشان مي١پذيرد حاكم در كشورهاي جهان سوم صورت مي

نيافته نسبت به روندهاي رو به گسترش وابستگي از ناحيه مردم به شدت با  كشورهاي توسعه
مخصوصا تاكيد مجدد بر اهميت اين مسئله به اين دليل .  منفي روبرو گرديده است العمل عكس

هاي رايج، وابستگي، خصلتي ايستا براي يك نظام  انديشي ضرورت دارد كه برخالف بعضي ساده
 .گردد اجتماعي نداشته و مرتبا بازتوليد و تعميق مي

                                                      
 . شناسي توسعه نوشته يان روكس برو ترجمه دكتر مصطفي ازكيا مراجعه شود  از كتاب جامعه براي نمونه به فصل پنجم- ١
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گردد، مادام كه ما با دانش اقتصاد با شيوه كنوني مبني بر پذيرش  همانطور كه مالحظه مي
ترين  شويم، امكان توجه به اصلي ن روبرو ميطرفي دستاوردهاي آ شمولي و بي هاي جهان داعيه

به عالوه از . گردد هاي ناظر بر تحقق استقالل بسيار محدود مي مسائل خود و نهادي نمودن كوشش
شود تا  هاي مدرنيستي توسعه، كوشش مي آنجايي كه در عرصه مباحث توسعه، به خصوص نظريه

داخل هر كشور جستجو گردد و به عبارت اجتماعي صرفا در -عوامل محدودكننده پيشرفت اقتصادي
هاي ايشان معطوف به تبرئه عوامل استعماري و نفي تأثيرات منفي  ديگر مهمترين جنبه كوشش

كشورهاي مسلط بر سرنوشت كشورهاي ضعيف است، با اتكاء محض و چشم بسته به اين موازين، 
اختيار از موانع بيروني  اه و بينيافته ناخودآگ هاي توسعه در كشورهاي توسعه ذهن طراحان برنامه

بينند و اغلب  گونه كه شومپيتر توصيف كرده بود مي توسعه و استقالل غافل مانده و جهان را همان
 .گردند انگاري و غفلت مجبور به پرداخت تاواني سخت و گاه غيرقابل جبران مي به خاطر اين سهل

هاي به اصطالح كارشناسي و با تكيه بر دو  لگونه تحلي شك تصميمات و اقداماتي كه بر پايه اين بي
توهم بي طرفت و جهان شمول پنداشتن تفكراتي كه براي تأمين منافع خاص، آن هم در شرايط 

تواند ما را به ميسر اصالح وضعيت  پذيرد نه تنها نمي اند صورت مي زماني و مكاني خاص تئوريزه شده
هاي كاذب مرتبا ما را از اين مسير دورتر خواهد  هيآگا كنوني رهنمون گردد بلكه با ايجاد انواع 

 .ساخت
هاي مبارزه قبل از  يك توجه جزئي به اين مسئله كه عليرغم شعارهاي انقالبي مردم در طي سال

 در تمامي ابعاد و» استقالل«پيروزي انقالب اسالمي و تأكيد اساسي ايشان بر ضرورت تحقق 
بر » مردم«و » دولت«هاي  ي بر ضرورت تمركز كوششرغم تصريحات مكرر قانون اساسي مبن علي

استقالل سياسي، فرهنگي و اقتصادي، هنوز هم پس از گذشت چند سال از پيروزي انقالب حصول 
 پژوهشي كشور حتي يك كوشش علمي برجسته و قابل توجه براي -اسالمي از سوي محافل علمي

تواند  اي پيشگفته صورت نپذيرفته است، ميه تبيين ابعاد و مصاديق اين آرمان در هر يك از زمينه
» ايستا«اي با  توجهي موجب گشته است كه عده به عالوه اين بي. گوياي بسياري از نكات باشد

تر در دوره قاجار  دانستن ماهيت سلطه و وابستگي و با تكيه بر موازيني كه به شكلي بسيار پچيده
» حجت«هاي خارجي را  از سوي سفارتخانه» وزرا«و » وكال«مطرح بوده است، صرف عدم انتخاب 

مستقل محض بودن ايران بپندارند و به اين ترتيب يك نوع ركود، خمودي و عدم حساسيت نسبت 
البته ترديدي در حسن نيت اغلب اين افراد نيست اما به هر . به مسئله به اين مهمي را ترويج نمايند

خيالي به  و عملي استقالل و تزريق آسودهحال نتيجه عملي عدم تالش در جهت تبيين تئوريك 
 .آميز خواهد بود جاي حساسيت براي آينده كشور بسيار مخاطره

اي جز برانگيختن هر چه بيشتر حساسيت مردم نسبت به اين  مدت چاره رسد كه در كوتاه به نظر مي
ود ندارد تا از هاي توسعه وج گيري درباره برنامه تر كردن فرايند تصميم مسئله و هرچه دمكراتيزه

هاي انقالب اسالمي و توجه دادن  طريق مشاركت دادن همه مردم در سرنوشت خود و كشور و آرمان
هاي تحميل شده به  ريزان به ريزترين مسائل واقعا موجود ايران، اشتباهات، انحرافات و غفلت برنامه



 ن و اقتصاديموسسه مطالعات د
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به عالوه از هم . ممكن برسدترين ميزان  واسطه انتقال علوم و تكنولوژي به شيوه كنوني، به پايين
اكنون ترويج آموزش شناخت انتقادي دانش اقتصادي، در همه سطوح آموزشي ضروري است تا در 

هاي الزم براي هر چه بيشتر آشنا كردن  راستاي تصحيح شيوه كنوني آموزش علم اقتصاد، برنامه
حال و آينده طراحي گردد هاي گذشته،  هاي اقتصادي كشورمان در افق اذهان دانشجويان با واقعيت

است؟ چيزي كه » مشاهده«و مگر نه اين است كه گام اول براي تبيين تئوريك هر پديده اقتصادي 
به شدت مورد )  واحد١٤٠ واحد از ٣(در چارچوب نظام كنوني آموزش اقتصاد در دوره ليسانس 

 .غفلت واقع شده است
ظور، منوط به پذيرش اصل اين تحليل از سوي هاي اجرايي براي تحقق اين من شك ارائه مكانيزم بي

 . نهادهاي مربوط و فراهم ساختن مجموعه شرايط امكانات و زمان الزم براي آن خواهد بود
 

 


