
 تجدد، توسعه و جهان امروز 

 عبداهللا شهبازی
 

هـای معینـی    که انگاره  در زمانی1تدوین و منتشر شد؛ 1372اوائل سال بررسی حاضر در   
و کارشناسان جمهـوری اسـالمی   دولتی از تجدد و توسعه بسیاری از مسئوالن و مدیران      

سـازی کـره    اتومبیـل ویژه الگوی صنعت  ، به “افسون ببرهای آسیا  ”مفتون کرده و    ایران را   
هـایی آغـاز      این هشدار در آن زمان تأثیر نداشت و طرح        . جاذبه فراوان یافته بود   جنوبی،  

 نیـز بحـران بـزرگ مـالی         1997در پـائیز    . شد که نتایج عملی آن اینـک مشـهود اسـت          
های بعد سراب راه آسیای جنوب شـرقی توسـعه را              پدید آمد و طی سال     “ببرهای آسیا ”
 2000سـازی کیـا موتـورز و در سـال              کمپانی اتومبیـل   1998 در سال    2.ادکلی بر باد د     به

 . دلیل ورشکستگی در معرض فروش قرار گرفتند سازی دوو به کمپانی اتومبیل
هـای   ها، بررسی زیر هنوز تازه و روز است زیـرا زیرسـاخت   رغم گذشت این سال    به

 و لـذا هنـوز بایـد در    نظری مفاهیم تجدد و توسعه در نخبگان سیاسی ما دگرگون نشده         
در .  برای ایرانیان به ارمغان خواهـد آورد “اسطوره”تری بود که این     انتظار مصائب افزون  

متن حاضر اصالحاتی صورت گرفته، آمارها به روز شده و شـواهدی از تحـوالت دهـه               
 
 . 49-7، صص 1372دوم،  کتاب ،مطالعات سیاسی  . 1
 :  بنگرید به“ببرهای آسیا”برای آشنایی با افول   . 2

Robert Garran, Tigers Tamed: The End of the Asian Miracle, University of Hawaii Press, 

1998.  

از سـال   دسـت داده کـه        ن مالی، اقتصادی و سیاسی به     رابرت گاران در این کتاب گزارشی از بحرا       
ژاپن، های    ویژه به نمونه    بهگاران  . سرعت سراسر شرق آسیا را فراگرفت        در تایلند آغاز شد و به      1997
 . توجه کرده استزی ، تایلند، اندونزی و مال جنوبیکره
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بینی هـای چـاپ نخسـت، افـزوده         ها و پیش    ، در تأیید داوری   )1380-1370(اخیر ایران   
 .شده است

  و سیر تاریخی آن “تجدد”مفهوم 
عنـوان معـادل    ، صرفنظر از معنی آن در زبان فارسی، در اندیشه سیاسی جدید به            “تجدد”
“مدرنیزاسیون”

سـاده و  نـو شـدن   و تجـدد   “مدرنیزاسـیون ”در واقـع،   . رود  کـار مـی      به 3
 بلکه دارای بار خاصی است که با مبـانی نظـری اندیشـه سیاسـی غـرب                  متعارف نیست 

 .  خورده استپیوند
فرآینـد  : دانـد   ای کهـن مـی      پدیـده را تعبیـری جدیـد از        “مدرنیزاسـیون ” دانیل لرنـر  

 >تـر   جامعه پیشرفته < مختصات   >ای کمتر پیشرفته    جامعه<که طی آن    دگرگونی اجتماعی   
 اسـت در مفهـوم عـام آن و          5پـذیری    نوعی فرهنـگ   “مدرنیزاسیون” 4.گیرد  خود می   را به 
. تر از توسعه اقتصادی و اجتماعی اسـت          دارای معنایی وسیع   عنوان یک کنش فرهنگی     به
ای اسـت زیـرا دو     مقایسـه . ای و هـم ارزشـی       هم مقایسه ای است     انگاره “مدرنیزاسیون”

دهد؛ و ارزشی اسـت زیـرا در ایـن تقابـل           در مقابل هم قرار می     را   “نو”و   “کهنه”قطب  
در ایـن   . سـازد   گـر مـی     هرا موجه و حتی طبیعـی جلـو       ) مدرن (“نو” توسط   “کهنه”نفی  

 بـا میـزان   “پیشـرفت ” یک فرهنگ است و ایـن      “پیشرفت”گذاری     ارزش مقایسه، مالکِ 
 باید مجموعـه نظـام      “مانده  عقب”ترتیب، فرهنگ     بدین. شود  رشد تکنولوژی سنجیده می   

 . شود “مدرن” و “معاصر” انطباق دهد و بدین معنا “پیشرفته”ارزشی خود را با فرهنگ 
سـده نـوزدهم مـیالدی کـاربرد        در  شـناختی آن،      ، در معنـای جامعـه     “نمدرنیزاسیو”

“مدرنیسم”نداشت و تنها    
کـار    طور محدود بـه     بهبه معنی پذیرش آداب و رسوم جدید         6

همسـان  فرآینـد   های تحت سلطه استعمارگران غربی        در سرزمین دوران  در آن   . رفت  می
در . شـد   ح آن خوانـده مـی     نـام صـری   با فرهنگ استعمارگران حاکم بـا       مردم بومی   شدن  

“مĤب شـدن    انگلیسی”پذیری    مستملکات بریتانیا این فرهنگ   
 و در مسـتعمرات فرانسـه       7

 
3.  Modernization  

4.  Daniel Lerner, “Modernization: Social Aspects”, International Encyclopedia of the Social 

Sciences, New York: Macmillan & The Free Press, 1968, vol. 10, p. 386.  

5.  acculturation  

6.  Modernism  

7.  Anglicization  
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“مĤب شدن   فرانسوی”

جوامـع  هـای     تدریج، بـا آشـکار شـدن نـاهمگونی          به.  نام داشت  8
“مـĤب شـدن    اروپایی”تر    های مشخص کنار رفت و اصطالح عام        اروپای غربی این واژه   

9 
 اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بیستم میالدی، برای بیان این پدیـده   راندر ای  .پدید آمد 

 .  کاربرد داشت“مĤبی فرنگی”واژه 
از درون آن ایاالت متحده آمریکـا  و جنگ جهانی دوم سیمای جهان را دگرگون کرد    

 در این زمان بود که فرهنـگ اروپـای غربـی خـود      .غرب سربرآورد دنیای  عنوان رهبر     به
ــه ــ  ب ــدت آم ــورش ش ــایی ”اج ی ــدگی آمریک ــیوه زن “ش

ــت  10 ــرار گرف ــطالح  ق و اص
“گرایی  آمریکایی”

ولـی آنجـا کـه سـخن از جهـان           . شد به این فرآیند فرهنگی اطالق       11
“غربگرایـی ”واژه  هـای غربـی،       دلیل همگونی همه فرهنگ     غیراروپایی بود، به  

 کـاربرد   12
  13.یافت

تر نیـز    گستردهواژهزودی آشکار شد که حتی این        های پس از جنگ، به      در سال 
برای تبیین آن شیوه ارتباطی که الگوهای تنظیم شده دگرگونی اجتماعی را چنـان              

نیـاز  کند، بس محدود است و به یـک ارجـاع جهانشـمول     سریع و وسیع پخش می   
   14. ابداع شد“مدرنیزاسیون”در پاسخ به این نیاز واژه نوین . است

تـأثیر گسـترش      شناسی آمریکایی تحـت    این ابداع در زمانی صورت گرفت که جامعه       
های فعال خود را بـرای شـناخت علـل            طلبانه و ضدامپریالیستی گام     های استقالل   نهضت

این بحران و تبیین الگوهای رفتاری دنیای غرب با جوامع در حـال عصـیان آغـاز کـرده          
هـا بـه توسـعه اقتصـادی      تر این تئـوری   میالدی در بیش1960 و   1950های    در دهه . بود

تـر بـا واژه فارسـی         کـرد کـه بـیش        مفهومی را القـاء مـی      “مدرنیزاسیون”شد و     توجه می 
 

8.  Gallicization  

9.  Europanization  

10.  American Way of Life  

11.  Americanization  

گستری با حربه صدور فرهنـگ بسـیار پـیش از             در واقع، تالش ایاالت متحده آمریکا برای جهان       
هاسـت کـه     نوشت که ایاالت متحده سـال   1927آندره زیگفرید در سال     . جنگ جهانی دوم آغاز شد    

 ,ibid). کند  میلیارد دالر خرج می4 تا 3 سالیانه بین  خود در سراسر جهان“شیوه زندگی”برای اشاعه 

p. 387) 
12.  Westernization  

13.  ibid, p. 386.  

14.  ibid, p. 387.  
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از طریـق ایجـاد   تر بر سر آن بود کـه        در آن زمان سخن بیش    .  قابل بیان است   “نوسازی”

تـوان راه گـذار دنیـای       در سـاختار اقتصـادهای ماقبـل صـنعتی مـی          هـایی     چه دگرگونی 
 .  هموار ساخت“درنم” به وضع “سنتی”غیرصنعتی را از وضع 

توانست از     نمی “سنتی”مدرنیزاسیون به معنای دگرگونی در ساختار اقتصادی جوامع         
 مدرنیزاسیون ایجاد دگرگونی    های  ترتیب، تئوری   بدین.  جدا باشد  “مدرنیزاسیون سیاسی ”

 15، هارولـد السـول،    1965در سـال    . در تمامی ابعاد جوامع غیرغربـی را هـدف گرفـت          
شناسی ارتباطات، مدرنیزاسـیون را   نظر در جامعه سی آمریکایی و صاحبپرداز سیا  اندیشه

های اجتماعی، از قـدرت تـا         فرآیندی توصیف کرد که دگرگونی در همه ارزش       عنوان    به
 . گیرد آگاهی روشنفکری، را در بر می

 کـه   16شناسی رسمی ایاالت متحـده آمریکـا بـا دیـدگاه تکـاملی،              رغم ستیز جامعه    به
رســمی آن ایــدئولوژی و اتحــاد شــوروی جهــان غــرب بــا سیاســی بازتــاب تعــارض 

توانسـت از ایـن روح نگـرش غـرب بـه              نظریات مدرنیزاسـیون نمـی      بود، )مارکسیسم(
 آن اسـطوره  “جامعـه مـدرن  ” به  “جامعه سنتی ”گذر از   . های غیرغربی مبرا باشد     فرهنگ

ایـن نگـرش را در      اوج  . غلبه داشـت  های مدرنیزاسیون     تئوریتمامی  بر  بنیادینی بود که    
دیـدگاه روسـتو نـه تنهـا بـر           مـیالدی،    1960در دهـه    . تـوان دیـد      می 17 روستو اتنظری

 
15.  Harold D. Lasswell  

16.  Evolutionism  

17.  Walt Witman Rostow  

تحصیالت خـود را    . دنیا آمد    در شهر نیویورک، در یک خانواده سرشناس یهودی، به         1916در سال   
دفتر  (OSSدر  ) 1945-1942(های جنگ جهانی دوم       در سال . پایان برد   آموخته رودز به    شعنوان دان   به

-1950هـای   در سـال  . ، سازمان اطالعاتی ایاالت متحده و سلف سیا، خدمت کرد         )خدمات استرتژیک 
در . عنوان اسـتاد تـاریخ اقتصـاد تـدریس کـرد             به (MIT) در انستیتوی تکنولوژی ماساچوست      1960
دست داشت و  های وزارت امور خارجه را به    ریزی سیاست    ریاست شورای برنامه   1966-1961های    سال

در .  دستیار ویژه لیندون جانسون بـود    1969-1966های    او در سال  . رفت  شمار می   مشاور جان کندی به   
ر ها، روستو تأثیر فراوانی بر سیاست خارجی ایاالت متحده گذارد و از مداخله نظامی آمریکا د این سال 
او در مسائل خاورمیانه مشی حمایت دیپلماتیک و نظامی از اسـرائیل را،             . شدت حمایت کرد    ویتنام به 

و سیاست   “اصالحات ارضی ”برنامه موسوم به    . ، پیش برد  )1967(ویژه در جریان جنگ شش روزه         به
سیله حکومت  و   میالدی به  1960های روستو بود که در دهه         ترین طرح   نزدیکی ایران و اسرائیل از مهم     

.  به تدریس اقتصاد و تاریخ در دانشـگاه تکـزاس مشـغول شـد              1969از سال   روستو  . اجرا شد پهلوی  
روستو هنوز در   ). 1978(اقتصاد جهانی   و  ) 1960(مراحل رشد اقتصادی    : ترین کتب او عبارتند از      مهم

.  ایاالت متحده استهای متنفذ فکری و سیاسی برادر او، اوژن روستو، نیز از شخصیت. قید حیات است  
← 
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سـاالری دولتـی و       کرد بلکه از طریـق اهـرم دیـوان         می شناسی آمریکایی حکومت    جامعه

بر مشی سیاسی و اندیشه نخبگان بسیاری از کشـورهای وابسـته    آکادمیک ایاالت متحده    
ها شـد کـه نمونـه ایرانـی آن            سرآغاز موجی از رفورم   یق گذارد و    نیز تأثیر عم  به آمریکا   

 بـه   18که روستو نیز مدعی آن بـود،        ، چنان در واقع، نظریه مدرنیزاسیون   . برای ما آشناست  
 چارچوب نظری   “ایدئولوژی”عنوان یک     و به  بدل شد    “مانیفست ضد کمونیستی  ”نوعی  

مارکسیسم روستو بـر      ان نیز شبه  در ایر . بخش وسیعی از نخبگان جهان سوم را شکل داد        
اگر وجوه تشابه نظریـات مدرنیزاسـیون       . نخبگان و روشنفکران تأثیر عمیق بر جای نهاد       

یابیم که ایـن      مد نظر قرار دهیم، درمی     را با نظریه تکامل اجتماعی مارکسیسم        1960دهه  
 تنهـا   عنـوان    بـه  “صـنعت ”ظاهرًا متعارض در مفاهیم بنیادین، مانند تقـدیس         های    نگرش
ناپذیر آن، دارای وجـوه       و اعتقاد به زوال اجتناب     “جامعه سنتی ” و تحقیر    “تکامل”معیار  

  .اند تشابه اساسی
 ایاالت متحده آمریکا و نظریه روسـتو تأکیـد          1960شناسی دهه     اگر امروزه بر جامعه   

در دهـه فـوق   کنیم، از آنروست که زیرساخت نظری بخشـی از روشـنفکری ایرانـی               می
فضای فرهنگی و دانشگاهی آن زمان و تأثیرات مستقیم و غیرمسـتقیم آن          یافته و   تکوین  
کردگـان مـا، کـه     از مفاهیم را در اندیشه اجتماعی و اقتصادی و سیاسـی تحصـیل    برخی  

 . نخبگان امروزند، شکل داده است

 کشف دوباره: “تجدد”
ای    بـرلین نشـریه    های آغازین سده بیستم میالدی، توسط گروهی از ایرانیـان در            در سال 

قافلـه  ” ایـران آن روز از       “مانـدگی   عقـب ” ظـاهرًا دغدغـه      کاوه. کاوهنام    شد به   منتشر می 
کـرد    هایی تجـویز مـی       نسخه کاوه. سوزانید   ایران دل می   “ترقی” را داشت و برای      “تمدن

از آن  . دست یک حکومت نوخاسته پیچیـده شـد         که، مدت کوتاهی پس از تعطیل آن، به       
کننـده    توانست تعیـین    ، و در مقطع زمانی که می      )بیش از نیم قرن   (طوالنی  پس، به مدتی    

سرنوشت ایران در دنیای معاصر باشد، سیاست و اقتصاد ایران در راهـی گـام نهـاد کـه                   
 . خواست میکاوه 

                                                      
. رونـد  شمار مـی  های صهیونیستی و دولت اسرائیل به     اکنون نیز هر دو برادر از حامیان فعال سازمان          هم

 .باشد دونالد رمسفلد، وزیر دفاع کنونی ایاالت متحده، از برکشیدگان پروفسور اوژن روستو می
 . “فست غیرکمونیستییک مانی”: روستو این استمراحل رشد اقتصادی  عنوان دوم کتاب  .  18
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 نیز چیزی نبود جز پذیرش و       “تجدد” بود و    “تجدد”راه ترقی ایران در     کاوه،  زعم    به

از کـاوه   بیـانگر تلقـی   “تجـدد ”نَفِس واژه .  غرب پیموده بود به راهی که>تسلیم مطلق <
هـا    جوامع شرقی و کلیه ساخت    . “نو” به   “کهنه”گذر از   : فرآیند تحول جامعه ایرانی بود    

 بـود و وضـع اروپـای غربـی     “کهنه”ها، حتی نحوه پوشاک،  و نهادها و سنن و آداب آن      
: گفت  میکاوه  در این معنا بود که      . سپردند  سوی آن ره می      و الگویی که همه باید به      “نو”
این گـروه از روشـنفکران ایرانـی آغـاز          در واقع، در اندیشه     > .تجدد حکم تاریخ است   <

  .  چیزی بیش از یک غایت زمینی که نوعی کعبه آرمانی بود“فرنگ”سده بیستم 
فرنگی است که چراغ عالءالدین     . در حقیقت سرزمین هزارویکشب همانجاست    

چـوب  . بـرد   یابد و می    جوید و می    های بیکران شرق را می      و ثروت در دست گرفته    
سـندباد  ... گردد در چنگ اوسـت      جادو نیز که به هر چه خورد خوانی گسترده می         

  19.ها در جنگ بحری است و با دنیای کوتوله
شد که در آغاز ایـن سـده گفتـه     در پایان سده بیستم نیز هنوز همان کالمی تکرار می     

  : نگریستند  می“حکم تاریخ”عنوان  به “تجدد”یز گروهی به شده بود؛ هنوز ن
بنابراین، نبایـد توسـعه را بـا    . داستان توسعه اقتصادی داستان تحول تاریخی است      

نیافتـه   هایی مانند درآمد سرانه، تولید سرانه و شکاف بین کشورهای توسعه         شاخص
در دوران تـاریخی بشـر      نیافتگی به تحول      مسئله توسعه ... یافته تعریف کرد    و توسعه 

آنــان کــه . وجــود آمــده اســت یــک دوران تــاریخی جدیــد بــه. شــود مربــوط مــی
اند   و آنان که نتوانسته   . اند  یافته  اند در گذر به دوره جدید موفق باشند توسعه          توانسته

  دست آورند به اندازه یک دوران تاریخی از حرکت بشریت عقـب      این توفیق را به   
   20.اند مانده

بـرد بـا نـوعی        گرایی تا بدان حد است کـه آدمـی گـاه گمـان مـی                ن تاریخ غلظت ای 
 “نظریـه توسـعه   ”عنوان    چه به   ای جدید مواجه است؛ و آن       تاریخیگری مارکسی در جامه   

هـای اساسـی       نوپدید با همان شاخص    “ایدئولوژی”گردد چیزی نیست جز یک        ارائه می 
تـاریخ حرکتـی جبرگرایانـه از یـک        نه تنهـا     “ایدئولوژی”در این   . “ماتریالیسم تاریخی ”

 
، )چاپ خارج از کشـور     (زمان نو ،  “وخمĤبی و رساله انتقادی شیخ و ش        فرنگ و فرنگی  ” هما ناطق،    .  19

 . 49، ص 1365، شهریور 13شماره 
، ص  1371سال اول، شماره دوم، مرداد و شـهریور         ایران فردا،   ،  “فرهنگ و توسعه  ” حسین عظیمی،    .  20
53 . 
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 دارد بلکـه دارای     “نـو ” بـه دوران تـاریخی       “محکوم به مرگ  ” و   “کهنه”دوران تاریخی   

  .  نام گرفته است“جامعه مدنی”جای سوسیالیسم  غایتی است که به
اگــر وجــه مشــخص جوامــع فئــودالی نــوعی تفکــر خدامــدار، اقتصــاد طبیعــی و 

ار خردمــداری، اقتصــاد کــاالیی و حاکمیــت ســنت ایســتا اســت، تجــدد پرچمــد 
در ایـن   ... [داری، فروپاشی سنت و پیدایش جامعه مـدنی اسـت           جهانگشای سرمایه 

یابـد، و زن بـه    پاشد، فردگرایی رواج مـی    فرومی... خانواده مردساالر ] جامعه مدنی 
نـه تنهـا    . تجـدد بـا انقـالب علمـی متـرادف اسـت           ... گـذارد   عرصه اقتصاد گام می   

  21.گیرد و جامعه و تاریخ نیز در کمند تفکر علمی قرار میطبیعت که انسان 
 مدینـه   -ای چند پهلو و مـبهم، درسـت مثـل سوسیالیسـم              واژه -“جامعه مدنی ”این  
ها یک جا گرد آمده، بهشتی است کـه حتـی در آن               ای است که در آن همه خوبی        فاضله

ف آن مانـده    شود، کمونیسمی است که حتی مارکس در توصـی          یک شّر زمینی یافت نمی    
  : بود

ای است که سـاختمان آن بـر بنیـاد عقالنیـت اسـتوار شـده               جامعه... جامعه مدنی 
دارد بلکـه بـاالتر از        عنصر عقل تنها ساخت و سازمان جامعه را اسـتوار نمـی           . است

همه بر رفتـار و نگـرش اعضـای آن در برخـورد بـه نهادهـای اجتمـاعی، جامعـه و             
کوشش و پیکار هوشمندانه فرد برای رسـیدن        . دطور کلی کشور نیز چیرگی دار       به

. دهـد  به غایت خویش بهر تقدیر نگرش او را نسبت به جامعه و کشورش شکل می 
از اینرو، برداشـتی کـه انسـان مـدرن از جامعـه و کشـور خـویش دارد، در تحلیـل                  

تر   به سخن بهتر، پیوند او با جامعه و کشورش بیش         . بازپسین برداشتی عقالنی است   
  22.که عاطفی باشد عقالنی است و در نتیجه استوار و کارآمد از آن

  :  هر چه بخواهید هست“ناکجا آباد”در این 
رشد عالیق عقالنی و بوروکراتیک، تمرکـز وحـدت سیاسـی، گسـترش قـانون               

هـای ارتبـاطی نیرومنـد میـان          جای روابط سـنتی و شخصـی، گسـترش مکانیسـم            به
هـای ثابـت و مسـتمر بـرای حـل             کانیسـم قدرت سیاسی و جامعه مدنی، پیـدایش م       

هـای   هـا و ظرفیـت      ویژه انتقال قدرت سیاسـی، افـزایش توانـایی          منازعه سیاسی و به   

 
، تابسـتان   3، سـال نهـم، شـماره        )چاپ خارج از کشور   (نامه    ایران ،“تهران و تجدد  ” عباس میالنی،    .  21

 . 442-441، صص 1370
، دفتر دهم، پائیز )چاپ خارج از کشور(اختر  ،  “صادق هدایت و تجدد در ایران     ”زاده،     علیرضا مناف  .  22

 . 76-75، صص 1370
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عملی حکومت، پیدایش مبانی جدید مشروعیت قدرت سیاسی، پیـدایش مجـاری            

های اخباری در سیاست، پیـدایش ایـدئولوژی جدیـد            مستمر برای مشارکت گروه   
 23...و

 
محافلی از روشـنفکران ایرانـی بـا        دهد که     اخیر نشان می  های    لساهای    بررسی بحث 

 را “مدرنیزاسـیون ” 1960 و 1950هـای   دههالگوها و راهکارهای   طوالنی  بسیار  تأخیری  
 در چـارچوب    “مدرنیزاسـیون ”در دهـه چهـل شمسـی، کـه فرآینـد            . اند   کرده “کشف”
ه آمریکـا بـر جامعـه     و با طراحی و حمایت سیاسی و مالی ایاالت متحد        “انقالب سفید ”

 “امپریالیسـتی ”ایران تحمیل شد، این پدیده برای روشنفکری ایرانی بیگانه، نـامطلوب و             
بـه  هـای فـوق    دهـه  “مدرنیزاسـیون ” در دورانی که مباحـث  -کرد؛ ولی امروزه    جلوه می 

کنـد، ایـن    متعلق به روزگار سپری شده جلوه میقلمرو تاریخ تفکر سیاسی رانده شده و      
 . یران تجدید حیات یافته استبینش در ا
های کالسـیک چـپ       ترین علت نظری این پدیده را باید در فروپاشی ایدئولوژی           مهم

بدینسان، روشنفکری چپ، یـا ملهـم       . جستجو کرد ) مارکسیسم و انواع شِبه مارکسیسم    (
از چپ، به نفی بسیاری از باورهای پیشـین خـود رسـیده ولـی ذهـن شـکل گرفتـه بـا                     

چـه    آن. معین مفـاهیم دیگـری را در همـان سـاختار جـای داده اسـت               های فکری     قالب
چه در واقع تحقـق یافتـه، پرداخـت           شود گریز از ایدئولوژی است و آن        ظاهر دیده می    به

های کالسـیک   نظریه. ، است“ستیزی ایدئولوژی” جدید، حتی با دعوی    “ایدئولوژی”یک  
هـای   رت انطبـاق جـدی بـا قالـب    دارای قد  مارکسیسم روستو،   ویژه شبه   مدرنیزاسیون، به 

بینش چپ است؛ و از آنجا که این تطابق هیچ انقالبی در سـاختار فکـری پیشـین پدیـد       
به همین دلیل است    .  جدید را شکل دهد    “ایدئولوژی”تواند یک     سادگی می   سازد، به   نمی

 “تجـدد ” و   “تمـدن ”های آرمانی چـون       که در پی فروپاشی اندیشه مارکسیستی، ساخت      
 کـاربرد   “جامعه مدنی ”وارد واژگان چپ کالسیک ایران شد و مفاهیمی چون           سرعت  به

تـر بـر مفـاهیمی چـون          وسیع یافت و چنان مختصات اوتوپیایی به خود گرفت که پیش          
فراگیــری ایــن مــوج تــا بــدان حــد بــود کــه یکــی از . شــد  حمــل مــی“سوسیالیســم”

در ، )اکثریـت  (“خلـق فـدائیان  ”های مارکسیسـتی پیشـین ایـران،         ترین سازمان   سرشناس
  . مطرح ساخت>ای ارزش پایه<یک  عنوان به را “تجدد”نخستین کنگره خود 

 
، 1371ذر و دی    ، آ 3سال اول، شـماره     فرهنگ توسعه،   ،  “نهادهای سیاسی و توسعه   ” حسین بشیریه،    .  23

 . 6ص 
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مانده ما پیکار در راه تجدد یک رکـن    منطق این فکر آن بود که در جامعه عقب        
ها نـام    مستقًال در بحث ارزش   “تجدد”مبارزه است و لذا ضروری است تا از مقوله          

  24.برده شود
 فدایی خلق، ایـن مـوج جدیـد را        های  ران پیشین سازمان چریک   علی کشتگر، از رهب   

آمیختـه بـا عقایـد و       <؛ فرهنگی   >زمین  فرهنگ استبدادی مشرق  < علیه   >رنسانس ایرانی <
خوانـد و روشـنفکران ایرانـی را بـه        مـی  >گرای مذهبی آن هم مذهب شـیعه        سنن واپس 

هـایی کـه در       شهـا و رو     مـان و کنـار گـذاردن شـیوه          های منفی فرهنـگ     شناخت جنبه <
 امـروز، ایـن   “تجددخواه”و  دیروز “چپ”زعم   به25.کند  دعوت می>مان رفته است  خون

 26>.نیروهای مدفون سنت< انقالبی است فرهنگی علیه “رنسانس”
ستیزی شاخص موج تجددگرای امروزین در برخی محافل روشنفکری ایرانـی             سنت

امع در بنیادهـای فرهنگـی و       در این نگرش، وجه تمایز و گاه تعارض ارزشی جو         . است
  . است “نو”و  “کهنه”تمدنی متفاوت نیست، بلکه در تعارض میان 

یک مفهوم کامالً جدید است و از ایـن اندیشـه ناشـی شـده کـه انسـان         ... توسعه
تواند در تعیین و تغییـر سرنوشـت خـود نقـش فعـالی داشـته         موجودی است که می   

او فرد مستقل . زلت و موقعیتی در دنیا ندارد     در اندیشه سنتی، انسان چنین من     ... باشد
و صاحب اختیاری در دنیا نیست و دنیای وی محل گذر و آزمون اسـت نـه مکـان       

لذا، یک جامعه سنتی وقتی در عمـل و بـه اجبـار توسـعه و پیشـرفت را            . بقا و عمل  
  27.گیرد گردد، در اندیشه و نظام ارزشی خود در تناقض با آن قرار می پذیرا می

 -های بسیار بغرنج و متنـوع تمـدنی   مفهومی عام که پدیده (“سنت”ن نگرشی به   چنی
، )گیـرد  های خویشاوندی و نظام ارزشی، در بـر مـی       فرهنگی را، از دین گرفته تا ساخت      

 میالدی نیز از سوی یک اندیشـمند جـدی عامیانـه        1960های نظری دهه      حتی با مقیاس  
های تمدنی و نهادهـا       ایی، شمول و عمق پدیده    حتی در آن دوران نیز دیرپ     . شود  تلقی می 
 بـرای پژوهشـگران   “مدرنیزاسیون” در برابر فرآیند  های فرهنگی و مقاومت آن    و ساخت 

المللـی   بـین املعـارف   دائـرة برگـر در  مور  ،  1968در سال   . برانگیز بود   علوم اجتماعی تأمل  

 
 . 2، ص 1369، اول تیر 77، شماره )چاپ خارج از کشور] (اکثریت [کار  .  24
 . 16، ص 1369، آذر 69، شماره )چاپ خارج از کشور(فدایی   .  25
 . 13، ص 1369، اول آبان 80، شماره )چاپ خارج از کشور] (اکثریت[کار   .  26
، 6سال دوم، شماره فرهنگ توسعه، ، “توسعههای التقاطی و فرهنگ ضد  ایدئولوژی”نژاد،   موسی غنی .  27

 . 52، ص 1372خرداد و تیر 
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ع خاورنزدیک، در   در جوام نوشت که قدرت دو نهاد دین و خویشاوندی          علوم اجتماعی 

گیرد، و تـأثیر آن       مفهوم وسیع آن که از افغانستان تا مصر و از ترکیه تا سودان را دربرمی              
بر سیاست و اقتصاد این کشورها، حتی در ترکیه و مصر کـه بـیش از سـایر کشـورهای                    

  :انگیز است اند، اعجاب  گام نهاده“مدرنیزاسیون”منطقه در راه 
کیــه نــه تنهــا اعجــاب بازدیدکننــدگان خــارجی را ویــژه قــدرت اســالم در تر بــه

برانگیخته بلکـه حتـی حکـام سـکوالر و مـدرن ترکیـه را نیـز بـه حیـرت انداختـه                       
 28.است

 “تجدد” فرهنگی -انگیزش روانی: “امپاتی”
 کـاربرد یافـت و منظـور از    1912ای روانشناختی است که از سال         صل واژه در ا  29امپاتی

این واژه در چنـد دهـه اخیـر وارد           30. موضوع تلقین بود   آن توانایی تبدیل یک انسان به     
 “همـدلی ” و “خوپذیری”های فارسی چون  شناسی شد و در این معنا معادل  حوزه جامعه 

نـوعی  در این کاربرد، منظـور از امپـاتی         . برای آن برگزیده شد که هیچ یک دقیق نیست        
 فـرد، یـا یـک گـروه          فرهنگی است، مستقیم یا غیرمستقیم، که طـی آن بـه           -القاء روانی 

آل گـردد کـه در برابـرش         شود که خواستار مـوقعیتی ایـده        تلقین می اجتماعی یا جامعه،    
نظریـه مدرنیزاسـیون     ایـن مفهـوم را در        1950دانیل لرنر، که در دهه      . تصویر شده است  

  : نویسد کار گرفت، می به
در سـازد تـا خـود را          امپاتی یک مکانیسم روانـی اسـت کـه فـردی را قـادر مـی               

و خویشتن را بـا نقـش، فضـا و جایگـاهی متفـاوت بـا       موقعیت فرد دیگر قرار دهد    
  31.چه دارد تعیین هویت کند آن

شود این است که فرد گمـان بـرد        ترین انگیزشی که سبب امپاتی می       گفته لرنر، مهم    به
 .  او در وضعیتی بهتر از او قرار دارد“مدل”

عنـوان یـک سـازوکار روانـی           امپـاتی بـه    از آغاز استیالی جهانی تمدن جدید غرب،      
بـا زنـدگی    ترین عامل فرهنگی مؤثر بر آن بخش از سکنه دنیای استعمارزده بود که                مهم

 
28.  Moore Berger, “Near Eastern Society: The Islamic Countries”, International 

Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 11, p. 100.  

29.  Empathy  

30.  The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, vol. 1, p. 648.  

31.  Lerner, ibid, p. 391.  
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این مـردم   “پذیری فرهنگ”این انگیزش در پایه فرآیند      . شدند  کشورهای متروپل آشنا می   

ان یک مکانیسم   عنو  ویژه پس از جنگ دوم جهانی بود که امپاتی به           معهذا، به . قرار داشت 
غرب در جهت ایجـاد یـک بـازار         ای توسط دستگاه تبلیغاتی دنیای        توده سیاسی   -روانی

ای، امپاتی دیگر     در این کاربرد توده   . کار گرفته شد    به) اقتصادی و فرهنگی  (انبوه مصرف   
بلکـه  نبـود    “جهـان پیشـرفته   ”فرهنـگ    به   “مانده  جهان عقب ”تنها عامل جذب نخبگان     

هـا   ها و فرهنگ گری فرهنگی همه ملل و اقوام و تمدن       بود که همسان   گستر موجی جهان 
از جنگ دوم جهانی به این سو، وسایل ارتباط جمعی غرب با ارائـه         . را هدف گرفته بود   

، نقـش اساسـی در توسـعه امپـاتی      “وضع بهتر ”، مدل   “انسان غربی ”یک مدل آرمانی از     
سـبب پیـدایش تقاضـاهای جدیـد در         تی  گفته لرنر، گسترش جهانی امپـا       به. ایفا نمودند 

رواج این احسـاس جدیـد   . تر حتی تصور چنین نیازهایی را نداشتند        مردمی شد که پیش   
هـایی    آنـان بایـد راه    . نیاز شرایط جدیدی را بر مدیریت جوامع غیرغربـی تحمیـل کـرد            

 کننـد؛   شان تعادل نسبی ایجاد      تا میان این تقاضاهای جدید و فزاینده و امکانات         یافتند  می
 این احسـاس نیـاز تنهـا اقتصـادی نبـود؛ در             32.تعادلی که در واقع نوعی عدم تعادل بود       

در روشنفکران جهـان    . سیاست و فرهنگ، نیز بازتاب داشت     های متنوع، از جمله       عرصه
نه تنها فرهنگ و سنن جامعه خـود بلکـه حتـی     غیرصنعتی این احساس نیاز پیدا شد که        

ـ ا. سان غرب بازسازی کننـد       را نیز باید امحاء و یا به       ساختارهای اجتماعی کهن خود    ن ی
“فزاینـده احساس محرومیـت    انقالب  ”دانیل لرنر   آن فرآیندی است که     

. نامیـده اسـت    33
 و  “توقعـات ”شـکاف میـان     : ایجاد کرد  شکافی ژرف در جوامع غیرغربی       “انقالب”این  

شهرنشـینان، نارضـایی     در   ویـژه   در نتیجه در بخشی از مردم این جوامع، بـه         . “امکانات”
کـه    آن   شـوند بـی    “دیگـری ”خواهنـد     مـی آنـان   : شدنی پدید شد  اعمیق، دائمی و ارضاءن   

 . امکانات و شرایط این دگرسانی را داشته باشند
 جهانی، امپاتی در بنیاد موج فرهنگی نیرومندی قـرار      در چهار دهه پس از جنگ دوم      

غربـی و پـذیرش نهادهـا و        هـای بـومی در دنیـای غیر         گرفت که در جهت سلب هویت     
؛ کـرد  های اجتماعی و سیاسی و آداب و ایستارهای تمدن غالب جهانی عمل مـی      ساخت

هـای فرهنگـی و        بـا ریشـه    “هویت جدیـد  ”که در همخوانی یا عدم همخوانی این          آن  بی
“دو فرهنگی شدن  ”این کنش،   . ساختاری این جوامع تعمق شده باشد     

 بخشی از سکنه    34

 
32.  ibid, pp. 390-391.  

33.  Revolution of Rising Frustration 

34.  biculturism  
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 بـومی   -از هویـت تـاریخی    انسان دو فرهنگی جدید      .به ارمغان آورد  نیای غیرغربی را    د

، که گویا    را خود گریزان بود و با شور و شعف پیدایش یک فرهنگ همسان جهانشمول            
  .داد صال میکرد،   تأمین می“باشگاه بهروزان جهان”عضویت او را در 

ی تـا قـاهره و    از واشنگتن تا مسکو و توکیو، از توکیو تا سیدنی و دهلی، او دهلـ              
سـوی   انگیز به جهان ما با شتابی شگفت. مادرید و برلین همه چیز یکسان شده است       

دور نزدیـک   . شـود   ها از میان برداشـته مـی        فاصله. رود  یگانگی و یکسانی پیش می    
رسوم ملّی و هنرهای ملّـی شـتابان بـه داخـل            . شود  تر می   آید و نزدیک نزدیک     می

سـر جهـان و در جمیـع شـئون تنهـا یـک شـیوه پـیش                  در سرا . برنـد   ها پناه می    موزه
  35.المللی شیوه زندگی بین: رود می

خواست در برابـر      می پدید شد که     36های خودگرایانه   موجی از جنبش  از سوی دیگر،    
هـا و   این پدیده در قالب. های غیرغربی مقاومت کند بلع فرهنگ به  حریصانه  گرایش  این  

هـای خـونین و       هـا، جنـگ     ویـژه در جنـبش       بـه   فرهنگی رخ نمود و    -الوان متنوع بومی  
در .  مـیالدی رخ نمـود  1960 و 1950های  طلبانه جهان سوم در دهه های استقالل   انقالب

پیماید ولی مدتی بعد با       رسید که این موج فرونشسته و راه افول می          نظر می    به 1970دهه  
شـید؛ چنـان    عمق و قدرتی شگرف و در قالب نوعی بازگشت به خویش مامنتظر سربرک            

 . بنیادگرایی که در نیمه سده بیستم تصور آن ناممکن بود
محرومیت ارضاءناشدنی نیز طـی چهـار دهـه در          انقالب توقعات فزاینده و احساس      

عنوان   کار بود و تعادل ساختاری جوامع غیرغربی، و در نهایت تعادل ساختاری جهان به             
ام سیالبی پدید سـاخت خـروش       ریخت؛ و سرانج    خورد و فرو می     یک کل واحد، را می    

در . غرب را بـه هـراس انداختـه اسـت         مهیب آن امروزه، در آستانه هزاره سوم میالدی،         
  : نوشتاشپیگل  1993ژانویه 

هـا سـطح زنـدگی کشـورهای صـنعتی را بـا        در جایی که تصـویرهای تلویزیـون      
بـه  کند و کشورهای غیر غربی جز تنگدستی چیزی برای ارائـه      جذابیت تصویر می  

گرسنه آفریقا خود را برای مهاجرت بـه کشـورهای          مردم خود ندارند، نسل جوان      
الطـارق    کنـد و بـا تختـه پـاره بادبـان خودسـاخته از تنگـه جبـل                   اروپایی آماده مـی   

 
 . 7، ص 1343بی نا، اردیبهشت : تهرانالمللی،  بیانه جبهه بین محمدعلی خنجی،  .  35

36.  Nativist  
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هـا خواهنـد    میلیـون ”. گـذرد   دقیقه مرز میان فقر و ثروت را مـی       40گذرد و در      می
“رمان شلیک خواهد داد؟چه کسی ف”: گوید  و برتراند اشنایدر می“آمد

37 

  و دنیای غیراروپایی“مدرنیزاسیون”
های پنجاه و شصت مـیالدی، تفکیـک          در دهه  “مدرنیزاسیون”های    ویژگی اساسی نظریه  

 .گرایانه ساختارهای پیچیده و متنوع جوامع انسانی به دو مدل عام و تجریدی بـود                مطلق
هـای اساسـی اجتمـاعی،     دگرگـونی  توجه خود را به برخی “مدرنیزاسیون”پردازان   نظریه

بردند در پیدایش جوامع معاصر غـرب نقـش       که گمان می   -فرهنگی، اقتصادی و سیاسی   
بردند وجه تمـایز جامعـه     که گمان می- و به برخی مختصات اساسی     -کننده داشته   تعیین

اج رآنان، بر این اساس، به استخ     .  معطوف داشتند  -جدید غربی از جوامع غیرغربی است     
 مـدلی عـام و      38،“آرمـانی گونه  ” و پرداخت یک     “راه گذار به مدرنیته   ”نام    بهی عام   الگوی

 .  دست زدند“جامعه مدرن”موسوم به انتزاعی، 
انتزاع گونه آرمـانی از     :  قرار دارد  “جامعه ماقبل مدرن  ”،  “جامعه مدرن ”در مقابل این    

داشت و بدان قـوام       را استوار می   “مدرنیزاسیون”این جامعه، قطب دیگری بود که نظریه        
تـر تـاریخ و سـاختار متنـوع و            بنابراین، از طریق بسیط کردن هر چه ممکـن        . بخشید  می

بغرنج جوامع غیرغربی و انتزاع برخی مختصات عام، مدل آرمانی دیگری ساخته شد که              
ای از جوامع بشری را، از چین و هنـد گرفتـه تـا قبایـل بـومی اسـترالیا و                  طیف گسترده 
 باید دارای سـاختاری نسـبتاً       “ماقبل مدرن ”این جامعه   . گرفت  کا، در بر می   آفریقا و آمری  

هـای اجتمـاعی تخصصـی      ساده و فاقد تقسیم کار گسترده و پیچیـده و نهادهـا و نقـش              
ای،   در چنـین جامعـه  .بـود  شـد، مـی    انگاشـته مـی   “جامعـه مـدرن   ”متنوع، کـه ویژگـی      

که عموماً بر محـور خـانواده و   های اساسی در دست معدودی نهاد تمرکز داشت     فعالیت
هـای اجتمـاعی محـدود بـه          مناسبات خویشاوندی استوار بود؛ و در درون هر نهاد نقش         

 نـاممکن یـا بسـیار دشـوار و          “تحـرک اجتمـاعی   ”ای،    در چنین جامعه  . افراد معینی بود  
که غالم، رویگرزاده یـا بچـه شـبانی بـه پادشـاهی رسـد؛                 نامتعارف بود چه رسد به این     

ی اجتماعی پایدار و ابدی بود و پیش از تولد بر لوح سرنوشت هـر کـس حـک                   ها  نقش
 کـه  -“مشارکت اجتماعی” وجود داشت نه     “افکار عمومی ”ای، نه     در چنین جامعه  . شده

 
زاده،   ، ترجمه توفیـق گلـی     “شویم  ده می برای دومین بار از بهشت ران     ” هانس مارتین، هارالد شومان،      .  37

 .74، ص 1372، خرداد 81-80شماره آدینه، 
38.  Ideal Type  
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هـای مقـدر خـود     عامه مردم خارج از نقـش . شد  انگاشته می“جامعه مدرن”هر دو ویژه   

آزادی و انتخـاب فـردی وجـود        . اشندتوانستند در حیات اجتماعی و سیاسی مؤثر ب         نمی
چه ضمیر او  نداشت؛ هر انسانی محکوم به زیست در شبکه حیات جمعی خود بود و آن         

فرهنـگ و بیـنش     . منفعت فـردی مفهـومی بـود ناشـناخته        .  بود “ما”داشت    را متعین می  
  : گفت روستو می. جامعه نیز منطبق با این ساختار بسیط بود

که ساختار آن در چـارچوب کارکردهـای محـدود          ای است     جامعه سنتی جامعه  
یافته است و بر علم و تکنولوژی ماقبل نیوتونی، و بر نگـرش ماقبـل                 تولیدی توسعه 

  39.نیوتونی به جهان، مبتنی است
ای است با درجه نازل تخصصی بودن          جامعه “غیرمدرن”به دید ماریون لوی، جامعه      

ا هم، تمرکز انـدک، گسـترش نـازل گـردش      پیوند ناچیز این نهادها ب    نهادهای اجتماعی،   
ساالری بسیط و محدود، کارکردهای وسیع مناسـبات          پول و اقتصاد مبتنی بر بازار، دیوان      

 کشـاورزی اسـت و روسـتا نیازهـای          -ای روسـتایی    اقتصاد چنین جامعـه   . خویشاوندی
ن مصرفی شهرها را، که عموماً دارای جمعیت اندک و فاقد مشاغل پیچیده هسـتند، تـأمی      

ای است با درجه عالی تخصصی بودن نهادهـا و           جامعه “جامعه مدرن ”عکس،    به. کند  می
های اجتماعی، پیوند وسیع نهادها با هم، تمرکـز بـاال، گسـتردگی اقتصـاد پـولی و                    نقش

اقتصـاد  . یافتـه، و کـاهش کارکردهـای خویشـاوندی          ساالری وسیع و تکامل     بازار، دیوان 
 و کاالها، خدمات و دانش از شهر به روستا صـادر   صنعتی است- شهری“جامعه مدرن ”

 40.شود می
 و “سـنتی ”دو گونـه آرمـانی      ،  “مدرنیزاسـیون ”پـردازان     در نگرش بسیاری از نظریـه     

 را تحقـق    “گـذار ” در رابطه تاریخی با هم قـرار داشـتند و ایـن رابطـه مفهـوم                  “مدرن”
 “جامعـه انتقـالی  ”گرفـت کـه     جامعه سومی شکل مـی “گذار”در فرآیند این  . بخشید  می

 “کهنـه ”نام داشت و فرآیندی بـود از        ) تجدد (“مدرنیزاسیون”این گذار،   . شد  خوانده می 
، که سـایر ابعـاد      “جامعه مدرن ”ترین خصیصه     مهم. “بغرنجی” به   “بساطت”، از   “نو”به  

بـا تعمـیم الگـوی    . صـنعت بـود  مبتنـی بـر   بخشید، اقتصـاد   حیات اجتماعی را تعین می   
آمد که جوامع غیرصنعتی معاصر، از آنجا که در           دست می    فوق، این نتیجه به    گرایانه  تاریخ

 
39.  Walt W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non- Communist Manifesto, 

Cambridge University Press, 1960, p. 4.  

40.  Marion Levy, Modernization and the Structure of Societies, Princeton University Press, 

1966.  
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هنوز مختصات گذشته اروپای غربی بـر آنـان غلبـه           هستند،  رشد   “ماقبل مدرن ”مراحل  

شـان   دارد ولی با ورود آنان به مرحله صنعتی تمامی ابعـاد حیـات اجتمـاعی و فرهنگـی     
روزین غـرب را بـه خـود خواهنـد           خواهد شد یعنی مختصـات امـ       “مدرن”دگرگون و   

هـای     دگرگون خواهد شد و نهادها و نقش       “سنتی”در این فرآیند، ساخت بسیط      . گرفت
  : دید ویلبر مور فرآیند مدرنیزاسیون را چنین می. متنوع تخصصی پدید خواهد آمد

به تکنولوژی و سازمان اجتمـاعی    یک جامعه سنتی یا ماقبل مدرن        تحول تـام  
 شـاخص جامعـه پیشـرفته اسـت؛ یعنـی کشـورهای از نظـر                متناسب با آن که   

این فرآیند یک دگرگـونی عـام     ... اقتصادی موفق و از نظر سیاسی باثبات غرب       
  41.گیرد است که شرایط و شیوه زندگی را در بر می

، مشکالت جوامع جهان سوم و ناکـامی آنـان   “مدرنیزاسیون”پردازان   از دیدگاه نظریه  
ایـن  .  آنـان بـود    “ماندگی تاریخی   عقب”صنعتی معاصر، ناشی از     در نیل به دستاوردهای     

“گرایـی   سـنت ”ماندگی نخست باید بـر        کشورها برای غلبه بر این عقب     
هـای   سـاخت  42

 یعنـی الگوهـای   -آمدند های فرهنگی خود فائق می  و نهادهای سیاسی و ارزش    اجتماعی  
دادنـد آنگـاه      ن مـی  پذیرفتنـد، و اگـر چنـین قـابلیتی نشـا             را در این عرصه مـی      “مدرن”

 “رسالت” در این کشورها،     .توانستند تکنولوژی را از غرب به کشور خود منتقل کنند           می
کـرده غـرب یـا متـأثر از      آنان، اگر تحصـیل   . تحقق مدرنیزاسیون با نخبگان سیاسی است     

توانند با ایفای نقش در تحول نظـام سیاسـی و انطبـاق آن بـا        میهای غربی باشند،      آموزه
گام بعدی، ایجـاد دگرگـونی   .  را سرعت بخشند“تجدد”ی سیاسی غرب روند     ها  ساخت

، کمک به   “تجدد”عنوان مهد و کانون       نقش کشورهای پیشرفته غرب، به    . اجتماعی است 
فرانسـیس آبراهـام    . این نخبگان در اصالح نظام سیاسـی و اجتمـاعی کشورشـان اسـت             

دوستی بلکه برای صیانت از خود     دلیل نوع   کشورهای پیشرفته غربی نه فقط به     : نویسد  می
نیز باید به مدرنیزاسیون جهان سوم یاری رسانند زیرا این فرآیند عـدم تعـادل جهـان را                  

هـا و     ای که زائیده نظـام ارزش       در غیر این صورت، عدم رضایت فزاینده      . دهد  کاهش می 
هـم از  هـای کمونیسـتی، یـا مل     است به بروز انقـالب “مانده عقب”نهادهای سنتی جوامع  

 
41.  Wilbert Moore, Social Change, N. J.: Prentice- Hall, 1974, p. 94.  

42.  traditionalism  
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های توتالیتری پدید خواهد آمد کـه دشـمنی بـا             کمونیسم، خواهد انجامید و دیکتاتوری    

 43.هاست غرب پیشه آن
 

 و  “جامعـه سـنتی   ”های مدرنیزاسیون بر انتـزاع دو گونـه آرمـانی از              گفتیم که نظریه  
غایت بسیط و ناهمخوان بـا   ای است به   گونه،  در یک قطب  .  شکل گرفت  “جامعه مدرن ”

هـایی کـه گویـا بـا          با کلیـه مختصـات و سـاخت       ای    روز و در قطب دیگر گونه      ام جهان
 میالدی، جیمز کـالمن در  1960در اواخر دهه   . تحوالت در سده اخیر جهان انطباق دارد      

ماننـد  ) سـنتی، انتقـالی، مـدرن     (ای    نگرش سـه مرحلـه    : گرایی نوشت   انتقاد از این مطلق   
 در زنجیـره    “سـنتی ”ویر کـاذب از قطـب       هایی به ارائه یک تصـ       تمامی چنین الگوسازی  

در سنجش خصلت ایسـتا و جامـد        از سویی،   در این نگرش،    . مدرنیزاسیون گرایش دارد  
های سیاسی در تاریخ گذشته حتی        برخی نظام که    در حالی شود     اغراق می  “جامعه سنتی ”

جامعـه  ”الگـوی   از سـوی دیگـر،      . شوند   محسوب می  “مدرن”های امروز نیز      با شاخص 
عبـارت دیگـر، جوامـع        به. شود   با وضع واقعی و موجود جامعه غربی آمیخته می         “مدرن

مانند برابری، مشارکت   (شوند    عنوان دارندگان چنان مختصات آرمانی معرفی می        غربی به 
  44.اند که در عمل فاقد آن) همگانی و غیره

رکت شود، مشا   شدت دربارۀ آن اغراق شده و می        یکی از این مختصات آرمانی، که به      
ای اسـت فاقـد مشـارکت و           جامعه “جامعه سنتی ”فرض بر این است که      . همگانی است 

تـرین سـطح مشـارکت همگـانی در حیـات             ای است واجد عـالی       جامعه “جامعه مدرن ”
  : نویسد دانیل لرنر در نقد این داوری می. اجتماعی و سیاسی

و شـاید  پذیر هنوز در غـرب مـدرن وجـود نـدارد            گونه آرمانی جامعه مشارکت   
هـای افکـار عمـومی بارهـا و بارهـا             که سنجش   چنان. هیچگاه در جایی تحقق نیابد    
دهنـدگان   انـد، رأی  اطـالع   غالبـاً از گذشـته بـی      ] غربی[نشان داده است، شهروندان     

] شـان  نیازهـای [کننـدگان غالبـاً در انتخـاب         انـد، و مصـرف      نسبت به آینده مذبذب   
 بر نهادهای روزمره روشنگری اجتماعی،      ]غرب[اتکاء افکار عمومی    . اند  سردرگم

 
43.  Francis M. Abraham, Prospects on Modernization: Toward a General Theory of Third 

World Development,Washington, DC: University Press of America, 1980, pp. 1-29.    

44.  James S. Coleman, “Modernization: Political Aspects”, International Encyclopedia of the 

Social Sciences, vol. 10, p. 396.  
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سمت روزمره شدن پیش      وسایل ارتباط جمعی، افکار عمومی را به      مانند مدارس و    

  45.برد می
بر سیاسـتگزاران دنیـای غـرب تـأثیر          بینی  های جسته و گریخته به واقع       چنین دعوت 

گـری    جیهای قدرتمند سیاست و اقتصـاد، و بـا میـان            آنان طی چند دهه با اهرم     . نداشت
 خود بر دنیـای غیرغربـی دسـت         “توسعه”های    بخشی از نخبگان بومی، به تحمیل طرح      

 جوامع غیرغربـی و تبـدیل       47اندام کردن   زدایی یا بی     ساخت 46ثمره این دستکاری،  . زدند
هـای    استراتژیسـت . شکل و مسخ شده در پیرامون جهان غرب بود          آنان به موجوداتی بی   

غربی ایـن انـدرز ادمونـد بـرک را نادیـده گرفتنـد کـه                غربی در رابطه با کشورهای غیر     
  : گفت می

انگیـزد زیـرا حـاوی خـرد          تـری را برمـی      تر باشد احترام ژرف     هر چه سنت کهن   
هـایی بایـد بـا توجـه اکیـد       به چنین سـنت  . های بیشتری است    جمعی تبلوریافته نسل  

  48.ها پرهیز نمود برخورد کرد و از دستکاری عجوالنه در آن
های   سیاستو با آشکار شدن نتایج تلخ       ،  1980 و اوائل دهه     1970اواخر دهه   تنها از   

 قـرار گرفـت؛ در   ها مـورد نقـادی جـدی    این نظریهمدرنیزاسیون دو دهه پیشین، بود که   
از جملـه  . چیزی به جا نمانده بـود شده  مصالحی تخریبجز  “سنتی”از جوامع که    زمانی

.  اشـاره کـرد  51ندرسـن ا و اسـتفن س 50 ولـف  اریـک  49دانیل شروت، به  باید  این منقدین   
 : چکیده این انتقادات چنین است

شـناختند و      مـی  “سـنت ”عنـوان     در جوامع غیرغربی بـه    عناصری را    “گرایان  توسعه”
زائیـده  ناپـذیر فرهنـگ آنـان و     خصیصه ذاتی و جـدایی خواستار دگرگونی آن بودند که     

عکـس، آن عناصـری      بـه . ع بود هزاران سال تطور و تکوین فرهنگی و تاریخی این جوام         
 

45.  Lerner, ibid, pp. 387-388.  

46.  manipulation  

47.  destructuralization  

48.  M. Morton Auerbach, “Edmund Burke”, International Encyclopedia of the Social 

Sciences, vo. 2, p. 222.  

49.  Daniel Chrot, Social Change in the Twentieth Century, Harcourt Brace Javonich, 1977.  

50.  Eric Wolf, Europe and the Peoples withouth History, University of California Press, 

1982.  

51.  Stephen K. Sanderson, Macrosociology: An Introduction to Human Societies, N. Y.: 

Harper & Row, 1988.  
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شد که مولود وضع خاص این فرهنگ بود و حتی             انگاشته می  “مدرن”در فرهنگ غرب    

 وجـود   تاریخ خود گام ننهـاده بـود       “مدرن”ای که اروپای غربی هنوز به دوران          در ازمنه 
 جوامـع غیرغربـی را بـه ایـن     “ماندگی عقب”علت  “مدرنیزاسیون”پردازان   نظریه. داشت

 پیشـینه مناسـبات فرهنگـی و تجـاری          و بـر چنـد سـده       دادنـد   نسبت می  “اییگر  سنت”
ویژه مداخالت نظامی مکرر اروپـای غربـی و سـپس             استعماری غرب با سایر جوامع، به     

 آنان بسیاری از کشورهای     های  در نتیجه، نسخه  . پوشیدند  ایاالت متحده آمریکا، چشم می    
 . “سنتی”اند و نه “مدرن” نه جهان سوم را کم و بیش به جوامعی بدل کرد که

الگو فـراروی   عنوان    شدن را به    ویژه انگلیسی، صنعتی    غربی، و به  فرآیند   گرایان  توسعه
ورزیدنـد کـه     دادنـد و در القـاء ایـن امپـاتی چنـان ابـرام مـی                 جهان غیرغربی قـرار مـی     

نوشـته فرانسـیس      بـه . شدن به آرمان تمامی روشنفکران جهان غیرغربی بدل شـد           صنعتی
اول، بریتانیا بدون رقابت و بدون      : پردازان چند مسئله را نادیده گرفتند       راهام، این نظریه  آب

کـه    شدن خـود را طـی کـرد حـال آن            مداخله یک قدرت پیشرفته صنعتی فرآیند صنعتی      
شدن هماره با رقابت کشـورهای ثروتمنـد، از            برای صنعتی  “پیرامونی”تالش کشورهای   

دوم، آن شـرایط    . ظر نظامی قدرتمند غـرب مواجـه بـود         ن نظر تکنولوژیک پیشرفته و از    
های هیجدهم و نوزدهم میالدی برای بریتانیـا        اجتماعی و اقتصادی و سیاسی که در سده       

در سـده بیسـتم بـرای      ) مانند انباشت سرمایه از طریق غارت مسـتعمرات       (وجود داشت   
بردنـد کـه نتـایج     گرایـان گمـان مـی    سـوم، توسـعه   .  فـراهم نبـود    “پیرامونی”کشورهای  

مطلوب همـه جهانیـان اسـت در        شدن غرب، مانند اندیویدوآلیسم و ماتریالیسم،         صنعتی
ها و ایسـتارهای فرهنگـی برخـی از جوامـع انطبـاق               هایی با ارزش    که چنین پدیده    حالی

  52.نداشت

  در عمل“مدرنیزاسیون”
های غیرصـنعتی   های مدرنیزاسیون جهان غرب در کشور       سه تا چهار دهه از تحقق برنامه      

تـوان   آن مـی گذرد و در پرتو تولید کالن صنعتی و فراصنعتی و بازارهای جهانشمول           می
های وسیعی از جهان تحقق       در بخش  “جامعه مصرف انبوه  ”ادعا کرد که آرمان روستویی      

 “مانـدگی  عقـب ”ولی هنوز جهان، در آستانه هزاره سوم مـیالدی، بـا پدیـده          . یافته است 
شوند، در ابعادی بـس    خوانده می“پیرامونی”وم، که اکنون کشورهای کشورهای جهان س 

توان ادعـا کـرد    و اکنون می. های پس از جنگ دوم جهانی مواجه است تر از سال    هولناک
 

52.  Abraham, ibid, pp. 176-204.  
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 است کـه نـه   “جهان پیرامونی” در “مدرنیزاسیون”های  ماندگی معلول برنامه    که این عقب  

ای بخش کثیری از مـردم جهـان بـه ارمغـان            برتنها رفاه و بهروزی و پیشرفت اقتصادی        
 کشـور بـا     42نیاورد بلکه آنان را به چنان ورطه تاریکی پرتاب کرد کـه امـروزه سـکنه                 

 .  دالر در سال با فقر کشنده دست به گریبان اند500ای کمتر از  میانگین درآمد سرانه
 پـس از    هـای   هـای مدرنیزاسـیون در سـال        ای که در چارچوب نظریه      ترین برنامه   مهم

جنگ دوم جهانی اجرا شد، و در استراتژی آمریکایی توسـعه جایگـاه محـوری داشـت،           
در آن دوران، غـرب بـه ایـن    . بود “تقسیم اراضی” و یا بهتر بگوئیم      “اصالحات ارضی ”

نگریست هر چند ادعـا       عنوان یک تاکتیک سیاسی علیه رشد کمونیسم می         برنامه صرفًا به  
سـاموئل هـانتینگتون   . زایش تولید زراعی نیز خواهد انجامیدشد که در درازمدت به اف  می
  : گفت می

دهقانـان را از حالـت منبـع بـالقوه انقـالب درآورده و بـه یـک          ... تقسیم اراضـی  
در کره جنوبی طرح آمریکـایی      ... سازد  کار بدل می    نیروی اجتماعی اساسًا محافظه   

یی را بسیار کاهش داد و       نااستواری روستا  1948-1947های    در سال ... تقسیم زمین 
  53.ها را در میان دهقانان بسیار ضعیف کرد نفوذ بالقوه و بالفعل کمونیست

ای بر نظام سیاسـی       تقسیم ارضی اثر بسیار استوارکننده    <گمان هانتینگتون این بود که      
پاسخ هـانتینگتون تردیـدآمیز بـود، ولـی          شکوفایی و رشد اقتصادی یعنی چه؟        54>.دارد

  . بود تا نخبگان جهان سوم را خشنود کند حامل نویدی میبهرروی باید 
مزایا و عدم مزایای اصالحات ارضی بر حسـب معیارهـای دیگـر شـاید چنـدان                 

معمــوالً کــاهش بــازدهی و تولیــد ... تــأثیر فــوری تقســیم ارضــی. مشــخص نباشــد
کشاورزی است امـا در درازمـدت هـم بـازدهی و هـم تولیـد کشـاورزی افـزایش                 

  55.خواهد یافت
 نیافتـه  در جهـان توسـعه   “عدم بـاروری زمـین  ”شنویم هنوز از  و اکنون، آنگاه که می   

 داوری قطعی   “اصالحات ارضی ”طرح جهانشمول   توانیم دربارۀ نتایج      رود، می   سخن می 
 : دست دهیم به

 
نشر : ترجمه محسن ثالثی، تهران   سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی،       ساموئل هانتینگتون،     .  53

 . 544، ص 1370علم، 
 . 547 همان مأخذ، ص  .  54
 . 548 همان مأخذ، ص  .  55
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 نوشت که میانگین تولید محصوالت کشاورزی در جهـان          1989ایوالکوست در سال    

 تـن، هـر     20نگین تولید سرانه هر کشـاورز آمریکـایی بـیش از            میا: سوم بسیار کم است   
 تن و هر کشاورز جهان سـومی کمتـر از یـک تـن، و                10کشاورز اروپای غربی بیش از      

کوچـک شـدن    <او یکـی از دالیـل ایـن عـدم بـاروری را              . غالبًا کمتر از نیم تن، اسـت      
بـق گـزارش     ط 56.دانـد    مـی  >تدریجی قطعات زمین به نسبت افزایش جمعیت در روستا        

تولیــد ســرانه  1965-1961هــای  دبیرخانــه ســازمان ملــل متحــد، در ســال 1990ســال 
 کیلـوگرم در سـال بـو    235در آسـیا  ) زمینی  غالت، حبوبات و سیب   (ذایی  محصوالت غ 
در .  کیلوگرم رسـید و افـزایش نـاچیزی داشـت          299 به   1988 -1986های    دکه در سال  

 کیلـوگرم،  189 کیلوگرم بود که به   229نوبی  همان مقطع زمانی، در آفریقای مرکزی و ج       
 فاجعـه  57. کیلـوگرم کـاهش یافـت   287 کیلـوگرم بـود کـه بـه         291و در شمال آفریقـا      

اصـالحات  ”هـای   ، یعنـی در بحبوحـه اجـرای طـرح      1960اینجاست که در آغـاز دهـه        
 درصــد نیازهــای غلــه و بــرنج جهــان ســوم از طریــق واردات از  1/18، تنهــا “ارضــی

 درصـد   6/78 ایـن نسـبت بـه        1980شد ولی در پایان دهـه         تی تأمین می  کشورهای صنع 
  58.رسید
عبارت دیگر، جهان صنعتی حتی در عرصـه کشـاورزی نیـز دنیـای غیرصـنعتی را             به

توانسـت   طور تام و تمام به خود وابسته کرد؛ دنیایی که در یک تقسیم کار عادالنه مـی             به
کـه انباشـته از     در حـالی   “جهـان پیرامـونی   ”،  امروزه. کننده مواد غذایی جهان باشد      تأمین
تـرین   آالت کشاورزی و کود شیمیایی و سم برای دفع آفات زراعی است و بزرگ             ماشین

 و در کشورهایی چـون      -دهد  بازار مصرف این کاالهای کشورهای صنعتی را تشکیل می        
بـه   سـپرده شـده و       “مـوزه تـاریخ   ”بـه   ) قنـات (ایران شبکه آبیاری کهن و پیشـرفته آن         

ها موتـور و پمـپ و چـاه           های میلیون   دلمشغولی محققین ژاپنی بدل گردیده و بر ویرانه       
 در  59.ترین نیازهای غذایی خود مانـده اسـت         در تأمین ابتدایی   -عمیق سربرکشیده است  

 
انتشـارات و آمـوزش     : ترجمه غالمرضا افشار نادری، تهران    کشورهای رو به توسعه،      ایوالکوست،   .  56

 . 44، ص 1370انقالب اسالمی، 
انتشارات و : ترجمه اسفندیار رستگار، تهران، 2000دورنمای کلی اقتصادی و اجتماعی جهان تا سال   .  57

 . 140؛ ص 1371آموزش انقالب اسالمی، 
 . 142 همان مأخذ، ص  .  58
ون یلی م10شور حدود کمصرف بود و ون تن یلی م5/6 حدود 1377در سال پرباران تولید گندم ایران   .  59
 میلیـون   500شد که با احتساب هزینه حمل حدود          عبارت دیگر، باید سه میلیون تن گندم وارد می          به. تن

← 
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 میلیـارد  5/2پایان سده بیستم میالدی، طبق گزارش صندوق جهانی توسـعه کشـاورزی،           

نیافته و در زیر خط فقر زنـدگی          ستایی کشورهای توسعه  نفر از مردم جهان در مناطق رو      
از ایـن میـان، یـک میلیـارد     .  میلیارد نفر آنان در قاره آسیا مأوا داشتند  19/2کردند که     می

ساکن روستاها بودند کـه بـه هزینـه    غیرمولد نفر، یعنی یک پنجم جمعیت جهان، فقرای  
 1992-1972هـای     یر جهان در سال    بسیار فق  شمار روستائیان . زیستند  تأمین اجتماعی می  

: انگیـز مواجـه هسـتیم        در همین حال، با اعترافی غـم       60.افزایش یافته است  چهل درصد   
  : لستر براون، رئیس انستیتوی نظارت جهانی واشنگتن، در گزارش سالیانه خود نوشت

هـای کشـاورزی    اند که بسـیاری از نظـام        دانشمندان کشاورزی اخیرًا متوجه شده    
دهنـده اسـتفاده صـحیح از خـاک، آب و             انـد، نشـان     زار سال دوام داشته   که چند ه  

این ارزیابی جدید تا حدی از نیاز به استفاده بهتـر از منـابع و تـا     ... اند  عناصر غذایی 
مشـکالت  . گیرنـد   هـای زیسـتی سرچشـمه مـی         حدی از فزونی عالقه به تکنولوژی     

مندان را وادار بـه نگـرش        دانشـ  1980پیچیده بحران غذا در آفریقا در اوائـل دهـه           
  61.های مورد استفاده کشاورزان روستایی کرد تر به شیوه دقیق

هـای توسـعه و       مسئولیت این فاجعه با کیست؟ آیـا جـز طراحـان غربـی اسـتراتژی              
هـای    نیافته را بـه آزمایشـگاه تئـوری         های بومی آنان، که پهنه وسیع جهان توسعه         میانجی

ای مشـخص پـی    ئول است؟ این تحول را در نمونه    اند، کس دیگری مس     خود بدل ساخته  
 !نیجریه: گیریم می

 
  میلیون نفر جمعیت   130 هزار کیلومتر مربع مساحت و       923نیجریه کشوری است با     

. ویژه نفـت، و نیـروی انسـانی کـافی اسـت              به -معادن غنی دارای اراضی حاصلخیز،    که  
خرب خارجی، کـافی بـود      شاید همین عوامل در شرایط طبیعی رشد و فقدان تأثیرات م          

ولـی سرنوشـت   .  غنی و پیشرفته بدل کندیتا نیجریه را در سده بیستم میالدی به کشور 
 . این کشور به گونه دیگر رقم خورد

در کنـار آن    در گذشته، اقتصاد نیجریه بر دو بخش کشاورزی و تجارت مبتنی بود و              
های   جریه به امیرنشین  جامعه نی . صنایع کوچک نیز سهمی در تأمین معیشت مردم داشت        

                                                      
د دالر صـرف واردات     های اخیر، ایران، در مجموع، سالیانه حدود یک میلیـار           در سال . دالر قیمت داشت  

 . مواد غذایی کرده است
60.  The Economist, November 28, 1992, p. 59.  

 . 250، ص 1369سروش، : ترجمه مهرسیما فلسفی، تهران، 2000جهان در آستانه سال لستر براون،   .  61
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شد که هر یک در قلمرو خود نوعی حکومـت دمکراتیـک مبتنـی بـر                مسلمان تقسیم می  

قوانین دینی و ساختارهای شـورایی قـدرت امیـر را کـامًال             . رفت  شمار می   سنن بومی به  
هـای اقتصـادی عمومـًا        دولت نقش مهمی در اقتصاد نداشت و فعالیـت         .کرد  محدود می 

  62.دهای غیردولتی بوددست مردم و نها به
شـکار  ”سـده   قریب بـه چهـار      ای شوم بود که       ورود اروپاییان به این سرزمین پدیده     

 مـرد و    12هـا      پرتغالی 1441در سال   نخستین بار   . و تجارت برده را در پی داشت       “سیاه
د در هفت سال بعـ    . زن و کودک را به بردگی بردند و از آن پس این تجارت ادامه یافت              

سپس، پای  . عنوان برده به بازار لیسبون برده شدند به یکهزار تن رسید            که به   یتعداد کسان 
نام الس کازاس بردگان غرب آفریقـا را بـرای            رهبری اسقفی به    باز شد که به   ها    اسپانیایی

 انگلیسـی   “بازرگانان”گیری مردم نیجریه با ورود        برده. کردند  فروش به آمریکا صادر می    
دار منطقـه بـدل    تـرین قـدرت بـرده     بزرگبه  در سده هیجدهم    ا  ه   انگلیسی .به اوج رسید  

ها بـود کـه    نیمی از تجارت برده غرب آفریقا در انحصار بریتانیایی        1770در سال   . شدند
در سـده  .  هـزار بـرده در اختیـار داشـتند       50 کشـتی بـا ظرفیـت        200ناوگانی مرکب از    

 1760 هزار نفر بود و در سال        300بردگان آفریقایی بریتانیا در جامائیکا      تعداد  هیجدهم،  
در سـده نـوزدهم،      63. هزار نفری ویرجینیا بردگان آفریقایی بودند      400نیمی از جمعیت    

تهاجم غربیان با ورود میسیونرها ادامه یافت و این بار اعتقادات دینـی و فرهنـگ مـردم                  
ه  نیجریـه رسـمًا بـه مسـتعمر        ،و سرانجام، در آغاز سـده بیسـتم       نیجریه را هدف گرفت     

استعمار بریتانیا پس از تسلط کامل بـر نیجریـه، اراضـی مزروعـی ایـن               . بریتانیا بدل شد  
عنـوان اتبـاع دربـار        امالک سلطنتی اعالم کرد و امیران محلی موظف شدند بـه          کشور را   

 1919 -1914هـای      سال در. بریتانیا سالیانه خراج معینی را به مقامات بریتانیایی بپردازند        
رجـل سرشـناس اسـتعماری و        64 بزرگ بـا لـرد فردریـک لوگـارد،         سرپرستی این مِلک  

. برد  عالوه، بریتانیا از غارت معادن نیجریه نیز منافع کالن می           به. فرماندار کل نیجریه، بود   
 معادن قلع نیجریه به تنهایی حـدود دو میلیـون پونـد اسـترلینگ درآمـد                 1936در سال   (

 .)داشت

 
62.  Americana, 1985, vol. 20, p. 337c.  

63.  Clark Moore and Ann Dunbar [eds.], Africa: Yesterday and Today, New York: Praeger, 

1969, pp. 106-109.  

64.  Frederick John Dealtry Lugard, 1st Baron (1858-1945) 



23 تجدد، توسعه و جهان امروز
ل ظاهری دست یافت که ساختارهای کهـن      در حالی به استقال    1960نیجریه در سال    

رغـم   نیجریه در زمان اسـتقالل، بـه  . شدت تخریب شده بود   سیاسی آن توسط استعمار به    
 55ای زنده و متکی به خود بود با           غارت دوران استعماری، هنوز از نظر اقتصادی جامعه       

نـی جهـان، بـا      بـادام زمی  ترین تولیدکننده     در این زمان نیجریه بزرگ    . میلیون نفر جمعیت  
 65.تولید سالیانه حدود دو میلیون تن بود، و دومین تولیدکننده کاکائوی جهان پس از غنا              

کمپـانی نفتـی    دو 1979تا سـال  .  آغاز شد1958استخراج و صدور نفت نیجریه از سال    
دسـت    استخراج نفت نیجریـه را بـه       درصد   57رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم جمعاً        

 در این سال، دولت نیجریه، به این      66.های آمریکایی تعلق داشت     ه کمپانی داشتند و بقیه ب   
بهانه که بریتیش پترولیوم نفت این کشور را بـه حکومـت نژادپرسـت آفریقـای جنـوبی                

هـای     کرد ولی مجتمع فراملیتی شل و کمپـانی        “ملی”فروخته است، سهام این کمپانی را       
بالفاصـله،   67.د در این کشور ادامـه دادنـد       رقیب به حضور خو     بال و بی    آمریکایی با فراغ  
 میلیـون تـن     5/115 میلیون بـه     9/94نیجریه افزایش چشمگیر یافت و از       استخراج نفت   

 این کشور را به دومین صادرکننده نفت به ایاالت متحده آمریکـا             1980رسید و در سال     
در سـال   .  به این ترتیب، خالء نفتی حاصـله از انقـالب ایـران جبـران شـد                68.بدل نمود 

 . ، نیجریه ششمین تولیدکننده نفت جهان بود1981
 نیـز آغـاز شـد کـه     “مدرنیزاسـیون ” هـای   همزمان با آغاز صدور نفت نیجریه، برنامه      

آشکارا بلع سهمیه درآمد ملّی این کشـور از صـدور نفـت و بازگردانیـدن آن بـه جیـب          
که بقایای پیکر زنده این     این سرآغاز فرآیندی بود     . های غربی را نشانه گرفته بود       کمپانی

بخت را فروریخت و مردابی پدید ساخت که امروزه نیجریه به کام آن فـرو                 جامعه نگون 
های بانک جهـانی   بر اساس طرح) 1965-1960( نیجریه  “توسعه”برنامه اول   . رفته است 

ایجـاد و   <:  این کشور اعـالم کـرده بـود        “توسعه”تنظیم شد که دو هدف اصلی را برای         
 69>.افزایش مشارکت دولت در اقتصاد< و >یع بخش صنعتیرشد سر

 
65.  Africa: South of Sahra, 1982-1983, London: Europa Publication, 1982, p. 780.  

66.  ibid, p. 782.  

 میلیـارد دالر    54 عظیم دولتی با     هایی به بریتیش پترولیوم بود که این شرکت         در نتیجه چنین ضربه     .  67
 (Business Week, July 12, 1993, p. 72) . میلیون دالر ضرر داد715، 1992دارایی در سال 

68.  Africa..., ibid, p. 1380.  

69.  Carl K. Eicher and Carl Leidholm [eds.], Growth and Development of the Nigerian 

Economy, Michigan State University, 1970, p. 62.  
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امروزه، نیجریه کشوری است با کشاورزی ورشکسته که میانگین تولید غلـه آن تنهـا          

 تـن  3 تن در ایاالت متحده آمریکـا و    8/4مقایسه شود با    ( کیلوگرم در هکتار است      800
در ) ماهیگیریو  (سهم کشاورزی   .  و متکی بر صادرات نفت     70)در جمهوری خلق چین   
 کـاهش  1980 درصـد در سـال    21 به   1962 درصد در سال     2/62تولید ناخالص ملّی از     

صـدور محصـوالت کشـاورزی، کـه در         . امروزه کمتر از نیمی از این رقم است       یافت و   
 درصد و   44 به   1970در سال   داد،     چهار پنجم صادرات نیجریه را تشکیل می       1960سال  

امـروزه، دیگـر نیجریـه محصـول کشـاورزی بـرای            .  درصـد رسـید    6 به   1979در سال   
 متوقف شد و تولیـد آن تنهـا مقـدار           1975صادرات بادام زمینی از سال      . صادرات ندارد 

 نیجریـه امـروز   71.کشت کاکائو نیز به نـابودی گرائیـد    . اندکی برای مصرف داخلی است    
هـای   ه زبـان  اقتصادی ب  “شیک”های    ساالری متورم و فاسد، بولتن      کشوری است با دیوان   

زده و ملعبـه دسـت         و نظـام سیاسـی آشـوب       72 میلیارد دالر بدهی خارجی،    30اروپایی،  
 . نظامیان

 “رونـق نفتـی   ”از دوران   از جمله ایران،     -خیز  نیجریه نیز، چون سایر کشورهای نفت     
 1978-1976هـای     در سال : مبالغ هنگفتی ارز به درون این کشور سرازیر شد        بهره برد و    

 6/16 بـه  1970 میلیـارد دالر در سـال بـود کـه در سـال              10یجریه حـدود    درآمد نفتی ن  
هـای بعـد، سـقوط      در سـال 73. میلیارد دالر رسـید 5/22 به 1980میلیارد دالر و در سال   

 میلیارد دالر کـاهش داد و ایـن کشـور را بـا بحـران                10قیمت نفت درآمد نیجریه را به       
 1976ر درآمـد نفتـی کـه از سـال            میلیـارد دال   200بـیش از    . شدید ملّی مواجه سـاخت    

ملّی شکوفا را پدیـد آورد       زیرساخت یک اقتصاد     توانست  میتاکنون نصیب نیجریه شده     
علت فقدان عقل سلیم نخبگـانی دورانـدیش و ملّـی، کـه اسـتعمار و امپریالیسـم            ولی به 

سـاالری فاسـد و       غرب ریشه آن را خشکانیده است، این دالرهای نفتی از طریق دیـوان            
های غربی رفـت و تنهـا ثمـری کـه بـر جـای گـذارد               به جیب کمپانی  های بومی     طهواس

 . زدایی بنیادین جامعه نیجریه بود ساخت
امروزه، بسیاری از روستاهای نیجریه تخلیه شده و روستائیان خو گرفته بـه زنـدگی               

مشاغل کاذب به شـهرهای بزرگـی چـون الگـوس، عبـادان و              دستیابی به   مصرفی برای   

 
 . 241 براون، همان مأخذ، ص   .  70

71.  Africa..., ibid, p. 780. 

72.  Time, July 19, 1993, p. 15.  

73.  Africa..., ibid, p. 1380.  
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الگوس، که جمعیت آن بـا سـرعتی چشـمگیر در حـال افـزایش               . آورند  وی می کادونا ر 
چنـدی پـیش،   . ترین فقـرای شـهری را در خـود جـای داده اسـت       یکی از انبوه  74است،

  : در گزارشی چنین نوشتفرانکفورتر روندشاو روزنامه آلمانی 
 وقتـی دربـارۀ گذشـته،     . ای اسـت    برای همه مردم نیجریه، گذشته دورانی افسـانه       

، دورانی که ایـن کشـور هنـوز در اوج رونـق نفتـی غوطـه               1980دربارۀ اوائل دهه    
شـود کـه مـردم     رود از آن زمان چـون بهشـت عـدنی یـاد مـی      خورد، سخن می  می

اقتصـاد بـا    در هیچ کشور آفریقایی مانند نیجریـه        ... اند  نیجریه را از آن بیرون کرده     
رآمد سرانه در نیجریه بـیش از       ، د 1980اوائل دهه   . چنین سرعتی افول نکرده است    

یـک اسـتاد دانشـگاه ماهیانـه        . رسـد    دالر هم نمـی    300 دالر بود و اکنون به       1000
 1980حقـوق او از اوائـل دهـه         . گیـرد    مارک، حقوق مـی    330 نایرا، برابر با     1500

در ...  مـارک بـود    6000ایـن پـول در آن زمـان برابـر بـا             . تاکنون ثابت مانده است   
 هزار نفر رسـیده  140 درصد افزایش یافته و به 50مار دانشجویان  های اخیر، ش    سال

هـا منظـره      هـای کتابخانـه     قفسـه ... ولی بودجه آموزشی کشور کـاهش یافتـه اسـت         
 1985 و   1984هـای     ها و مجالت مربوط به سال       جدیدترین کتاب : انگیزی دارد   غم

هـای    رسـاله بنـابراین،   . از آن به بعد پولی بـرای خریـد وجـود نداشـته اسـت              . است
دانشجویان باید خود خرج خـوراک و مسـکن         ... دانشگاهی نیز ناگزیر کهنه است    

... کننـد  جای سه نفر، هشت دانشجو در یک اتـاق زنـدگی مـی         اغلب به ... را بدهند 
ترهـا، کـه    رسـد، و هـم مرفـه        شـان نمـی     شان به دهان    هم افراد فقیر، که دیگر دست     

اند تـا از    طور روزمره در پی آن      بهدهند،  اند سطح زندگی خود را تنزل         مجبور شده 
. شود، بخش بیشتری را بـه جیـب زننـد           قوت الیموت جامعه، که هر روز کمتر می       

این سنت رایج که از یک کار یا یک کمـک قـدردانی شـود در آفریقـا در قالـب       
هـای زشـتی چـون        در اروپا ایـن تاکتیـک بقـا را بـا واژه           . مناسبات پولی رفته است   

اصـطالح در حـال رشـد ایـن        نامنـد، امـا در کشـورهای بـه           مـی  “ادفسـ ” و   “رشوه”
. وار بزرگ برای تجدید توزیع ثروت اجتماعی اسـت          مکانیسم نوعی زنجیره دایره   

 ... آموز است قدر کافی درس ها در این مورد به مرج نهادین شده در فرودگاه و هرج
هایی انباشـته از      هبازان ماهری است که هر روز، با ری          نام شعبده  “پسران الگوس ”

آنان با عبور از بـین سـپر و         . آمیزند  های چند ساعته می     بندان  ها، با راه    سرب اتومبیل 
 
 مـأوای  1996 هزار نفر جمعیت داشـت، در سـال   290 تنها  1950الگوس و حومه آن، که در سال          .  74
 بـه  2010زمان ملل متحد جمعیـت آن در سـال   بینی سا  میلیون نفر از مردم نیجریه شد و طبق پیش    9/10

 Lagos“). در این زمان، الگوس پنجمین ابرشهر جهان خواهد بـود .  میلیون نفر خواهد رسید20بیش از 

(Nigeria)”,  Microsoft Encarta Reference Library 2003) 
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هـا، کـه    های متحرکی را دارند که به سرنشینان اتومبیل     ها نقش قفسه    کاپوت ماشین 

هـر چیـز قابـل حمـل را         گیرنـد،     دفاع در چنبره ترافیک و فروشندگان قرار مـی          بی
های پرتابل تلویزیون و صـندلی مخصـوص    از ساعت مچی تا آنتن   : کنند  عرضه می 

طـور جـدی بـه        اگر دولت بخواهد محدودیت واردات را تشدید کند و یا بـه           . بچه
 مواجه خواهد شد زیـرا   “پسران الگوس ”کنترل اجناس قاچاق بپردازد، با خشـم        

ارج کننـد از خـ      هـا عرضـه مـی       ها به سرنشینان اتومبیـل      کاالهایی که آن  تر    بیش
 دست به شورش بزنند، چنـین شورشـی بـرای           “پسران الگوس ”و اگر   . آید  می

پسـران  ”ممـر معـاش     ... تر از هر اعتصابی خواهد بود       هر دولتی مشکلی بزرگ   
از مایه خمیر هلنـدی تـا   . شیفتگی مردم نیجریه به کاالهای وارداتی است   “الگوس

 از کاالهـای داخلـی      شلوارهای تایلندی، هر چیزی که در خارج تولیـد شـود بهتـر            
ها   کمتر کسی است که مایل باشد شهر را ترک کند زیرا در شهر هنوز راه              ... است

و امکانات زیادی برای کسب چند نایرا وجـود دارد؛ امکانـاتی کـه اغلـب قـانونی            
   75شود کرد؟ نیست ولی چه می

طـالی  ”ترین مانع بهبود اقتصاد نیجریـه را وابسـتگی بـه          بزرگفرانکفورتر روندشاو   
 . دهد  درصد صادرات این کشور را تشکیل می90داند که   یعنی نفت می“سیاه

 2000توان یک جامعه کهـن بـا    دهد که چگونه می   تجربه نیجریه به روشنی نشان می     
 ! سال به نابودی کامل کشانید30سال تاریخ را در 

 
 1960هـه   د“مدرنیزاسـیون ”هـای   الخلقه آزمایشگاه نظریه    الگوس تنها مخلوق ناقص   

تـوان یافـت کـه        در سراسر جهان پیرامونی صـدها شـهر بـزرگ و کوچـک مـی              . نیست
  . اند آور خود جای داده ضای خفقان میلیارد انسان را در ف5/1جمعیتی قریب به 

در کشورهای جهان سوم شهر بزرگ فضایی است که در آن ظـواهر چشـمگیر               
هــا،  راه هــا، بـزرگ  اهفرودگـ :  بـه اعلــی درجـه تمرکــز یافتـه اســت   “مـدرن شــدن ”

ترافیـک فشـرده   هـای تبلیغـاتی،    های چنـد ملیتـی، فعالیـت      ها، شرکت   آسمانخراش
 
دست  نی نایروبی به خود تصویری مشابه از کودکان خیابا1995در شماره اول نوامبر اومانیست مجله   .  75
طـور عمـده    هـا بـه   آن. شود  هزار نفر تخمین زده می    150 تا   30تعداد کودکان خیابانی نایروبی بین      . داد

انـد و    شان در اثر ایدز، ماالریا، سل، تصادف با اتومبیل و غیره از میان رفتـه                کودکانی هستند که والدین   
 . اند ها رها شده بدون سرپرست در خیابان

Stacey Young, “Open Season on Nairobi's Street Kids”, Humanist, 1 November 1995, in: 

http://pangaea.org/street_children/africa/nairo.htm  
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ای جهانی برای جهانگردان، مراکـز اجتمـاعی    های زنجیره ها، هتل ها، بانک   اتومبیل

ــه  ــزرگ، محل ــاران ب ــین     پیمانک ــنعتی، و همچن ــاطق ص ــوکس، من ــی ل ــای ویالی ه
  76.آبادها حلبی

 میلیون نفـر بـود      420 میالدی   1960ای پیرامونی در آغاز دهه      جمعیت شهرنشین دنی  
آغاز سـده  بینی بانک جهانی در   و طبق پیش77 میلیارد نفر رسید 2/1 به   1985که در سال    

 ابرشـهر   18 جهـان    79 ابرشهر 21در این زمان، از      78.بیست و یکم دو میلیارد خواهد بود      
بـاالترین   80.انـد   ن کشـورهای جهـان    نیافته خواهد بود که برخی فقیرتری       در دنیای توسعه  

 درصـد در    10(میزان رشد شهرگرایی که تاکنون به ثبت رسیده بـه شـهرهای آفریقـایی               
 میلیـون انسـان را   4در مکزیکوسیتی، شهری که ظرفیـت زیسـت تنهـا    . تعلق دارد ) سال

سـه میلیـون دسـتگاه      دارد و اکنون قریب به چهار برابر این تعداد را در خود جای داده،               
فضای وزد،    که باد نمی     هزار کارخانه وجود دارد که دود ناشی از آن، زمانی          35تومبیل و   ا

 19 بـه  2002 میلیون نفر جمعیـت دارد کـه در سـال         4/8کراچی  . کند  شهر را کشنده می   
 درصـد کمتـر از مصـرف خـود آب           30اکنـون کراچـی       هـم . میلیون نفر خواهـد رسـید     

در . بهداشـتی، بـا همـه عـوارض آن، بیاشـامند          آب غیر آشامیدنی دارد و فقرا مجبورنـد       
 درصـد و    80نرخ بیکاری در ایـن شـهر        . کنند   میلیون انسان زندگی می    4) زئیر(کینشازا  

 
 . 59 ایوالکوست، همان مأخذ، ص  .  76
 . 57 همان مأخذ، ص  .  77
: انترجمه عبدالرضا هوشـنگ مهـدوی، تهـر       نظم نوین جهانی؟،    : یکی بدون دیگری   آندره فونتن،    .  78

 . 133، ص 1371فاخته، 
79.  Megacity  

 . تر  میلیون نفر و بیش10، شهری است با جمعیت “ابرشهر”منظور از 
اسـت  یافتـه واقـع       از ده ابرشهر اصلی جهان تنها سه ابرشهر در جهان توسعه          ،  2002طبق آمار سال      .  80
).  میلیون نفـر جمعیـت  4/13آنجلس با   میلیون نفر، و لس6/16 میلیون نفر، نیویورک با    4/26توکیو با   (

 میلیـون   1/18(، بمبئـی    ) میلیون نفـر   4/18(مکزیکوسیتی  : قرار دارد نیافته    هفت ابرشهر در دنیای توسعه    
 9/12(، کلکته ) میلیون نفر4/13(، الگوس ) میلیون نفر17(، شانگهای ) میلیون نفر8/17(، سائوپولو )نفر

 درصد  60 درصد مصرف چوب صنعتی و       75برشهرها  ا).  میلیون نفر  6/12(آیرس    و بوئنوس ) میلیون نفر 
 درصد کربنی که کره زمین را آلوده کـرده          80اند و حدود      مصرف آب جهان را به خود اختصاص داده       

 . محصول آنان است
Steve Jones, “Some Demographics of Mega Cities”, in:  
http://www3.sympatico.ca/truegrowth/demographics.htm  
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 کینشازا قریب بـه یـک میلیـارد         1991در شورش سپتامبر    .  درصد است  3000نرخ تورم   

  81.دالر کاال، از لباس تا کامپیوتر، به غارت رفت
“وار شهر توده ”صورت     که عموماً به   -رشهردر جهان پیرامونی، اب   

 )ریخـت  انبوه بی (82
که چپزی بـه تولیـد        آن  بلعد بی   پیکر که درآمد ملّی را می       انگلی است غول  نمایاند،    رخ می 

های    مجموع مبالغی که در زمینه طرح      1989نوشته آندره فونتن، تا سال         به 83.ملّی بیفزاید 
 1200ر کشورهای جهان سـوم هزینـه شـد بـه            ویژه ساختمان مترو، د     عمرانی شهری، به  

 84. درصد درآمد ناخالص ملّی این کشورها بود44که شد  میلیارد دالر بالغ می
 

هـای اخیـر در جهـان     فرد تحوالت دهه پیدایش سرطانی ابرشهرها محصول منحصربه 
ریـزی سـاختار جهـانی مخلـوق          اندام کردن جوامع غیرغربی و بهـم        بی. پیرامونی نیست 

 دیگری نیز آفریده است که چون هیوالی دکتـر فرانکنشـتین موجودیـت خـالق                هولناک
  85!مهاجرت: خود را مورد تهدید قرار داده است

 
81.  Time, January 11, 1993, pp. 24-34.  

82.  Mass City 

 درصد مردم آمریکای التین در منـاطق شـهری زنـدگی            74،  )2002 (طبق آمار سازمان ملل متحد      .  83
 .  درصد است75 درصد و در ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و زالندنو 73 این نسبت در اروپا .کنند می

United Nations Population Fund, “Migration and Urbanization”, in:  

http://www.unfpa.org/modules/6billion/populationissues/migration.htm  

 .یافتگی نیست گرایان، افزایش شهرنشینی به معنی توسعه بنابراین، برخالف تصور خام توسعه
 . همان مأخذ  .  84

ـ دن  یتهران د  یسات مترو ی از تأس  1378رماه  ی ت 20 شهردار تهران در     یری الو یمرتض رد و گفـت    ک
آهن  ت راهکرعامل شری، مدیمحسن هاشم. نه برداشته استیارد تومان هزیلی م160نون کات تاین عملیا

ـ ی زمیلومتر خط روکی 60 ساختن یبرا: ، گفت)مترو( تهران و حومه  یشهر لـومتر خـط   کی 40 و ین
ـ ه  کرد  ک یدواریاظهار ام او  . از است یگر مورد ن  یارد تومان د  یلی در تهران صد م    ینیرزمی ز یمترو ل ک

ـ  ت 31 پنجشنبه   ،صبح امروز (. امل برسد ک یبردار   به بهره  1388 تهران در سال     یپروژه مترو  ، 1378ر  ی
 )9ص 

 میلیون نفر مهاجر کشـورهای  60 حدود 2002طبق تخمین بنیاد جمعیت سازمان ملل متحد، در سال     .  85
 . کنند یافته زندگی می نیافته در کشورهای توسعه توسعه

United Nations Population Fund, “Migration and Urbanization”, in: 

http://www.unfpa.org/modules/6billion/populationissues/migration.htm 



29 تجدد، توسعه و جهان امروز
وزیر محیط زیست آلمان، کالوس توپفر، پیش از شرکت در کنفـرانس محـیط              

او توجـه بـه حقـوق انسـان را بـه         . در آوریل گذشته میهمان چین بود     ... زیست ریو 
توان به مـردم      این حقوق را می   : طرف چینی گفت  . د گوشزد کرد  میزبان چینی خو  

 میلیـون  15 تـا  10ارزانی داشت ولی آیا دولت آلمان حاضر خواهد بـود هـر سـال         
ایـن واکـنش دور از انتظـار زبـان نماینـده      هـا را تیمـار کنـد؟     چینی را بپذیرد و آن    

   86.دمکراسی غربی را بست
بـوش در  . بـود ) پـدر ( از آقـای جـرج بـوش        تر   عاقل “نماینده دمکراسی غربی  ”این  

کردنـد   هایی که ادعا می جمهوری خود فرمانی صادر کرد که طبق آن چینی دوران ریاست 
انـد حـق ورود بـه ایـاالت متحـده آمریکـا را           فرزندی کشور خود شده     قربانی قانون تک  

 ایـن   که از این نمایش تبلیغاتی او شـادمان شـدند هیچگـاه بـه               بوش و آن کسانی   . دارند
 بـه چـین جمعیـت جهـان چـه رشـد             “ولـد  و دمکراسـی زاد  ”نیندیشیدند که با اعطای     

بـرای  چه مصـائبی    اکونومیست،  کن، به تعبیر       بنیان >سیل<هولناکی خواهد داشت و این      
های فراملیتـی کـه بـرای رهـایی از بحـران              آن کمپانی . دنیای صنعتی به بار خواهد آورد     

بیننـد نیـز هیچگـاه بـه ایـن مسـئله              ین را خـواب مـی     ر میلیاردی چ  اقتصادی کنونی بازا  
 کـه بـر     “دمکراسی”همین نسیم اندک    به این موج نپیوسته ولی      هنوز چین   . اندیشند  نمی

 درصد  8/1 به   1980 درصد در اوائل دهه      7/1آن وزیده میزان رشد جمعیت جهان را از         
رب سـهمگین   بـرای غـ   فرآینـد   در واقع، بدون حضور چین نیز ایـن         . افزایش داده است  

 : است
یک میلیون مهاجر خارجی وارد خاک ایـاالت متحـده آمریکـا          طور متوسط سالیانه      به
 سـه  1988 تـا  1970 از سـال  87.انـد   هزار تن از آنان مهاجران غیرقانونی  200شود که     می

 مهـاجرت   ایـاالت متحـده آمریکـا     به   درصد جمعیت مکزیک،     4میلیون مکزیکی، یعنی    
 >تـرین مـوج مهـاجرت در تـاریخ آمریکـا           بـزرگ < پدیـده را     اینبیزنس ویک    88.کردند
 میلیـون سیاهپوسـت،   6/7، 2010 -1992هـای   سالطی کند که   بینی می   خواند و پیش    می
. زبان جمعیت ایاالت متحـده افـزوده شـود          اسپانیولی میلیون   2/15 میلیون آسیایی و     5/8

 میلیـون نفـر   1/11یی آمریکـا در ایـن دوران بـه تنهـا    ایاالت متحده   رشد جمعیت سفید    
 و 90نیروی کار مفیدنـد  درصد مهاجرین به ایاالت متحده 90که    رغم این    به 89.خواهد بود 

 
 . مارتین، شومان، همان مأخذ  .  86

87.  Business Week, July 21, 1993, p. 26.  

88.  The Economist, November 28, 1992, p. 79.   

89.  Business Week, ibid, p. 28.  
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 بـه   نیافته،  جهان توسعه  “مغزهای” هزار نیروی متخصص، یعنی      140طریق سالیانه     از این 

 که کارفرمایان آمریکایی از این وضع       رغم این    به شود،  آمریکا افزوده می  نیروی کارشناسی   
در کـه     رغـم ایـن     بهو   91گمارند،  برند و مهاجران را عموماً به کارهای سنگین می          سود می 

 میلیون دالر مالیات فقـط از مهـاجران         904 دولت ایاالت متحده     1992-1991سال مالی   
معهذا آمریکـایی از ایـن فرآینـد ناخشـنود           92غیرقانونی، نه همه مهاجران، دریافت کرد،     

جـز    تقریبًا همـه جمعیـت آن، بـه       چرا در کشوری که     کند که    ابراز تعجب می  تایم  . است
  درصـد مـردم  70هـا    در نظرسـنجی انـد، بایـد   سرخپوستان، مهـاجر و اعقـاب مهـاجران      

  :پاسخ روشن است 93.خواستار بستن اکید مرزها به روی مهاجران باشند
جهـان صـنعتی دوران   ، 1970 تا اوائـل دهـه   1940بیش از دو دهه، از اواخر دهه      

تجـارت رشـد کـرد، درآمـدها     : سابقه توسعه سریع و افزایش تولید را طی کـرد   بی
افزایش یافت، استانداردهای زنـدگی اوج گرفـت، و در اروپـا، ایـاالت متحـده و                 

ولی اکنون اقتصاد   . توانست شاغل شود    ژاپن عمالً هر کس که جویای کار بود می        
هـا بـا کسـری فـاحش         یابـد، دولـت     درآمدها کاهش مـی   . در حال ایستایی است   ما  

در اروپای  . توانند کار پیدا کنند     نمیها نفر     اند، و بدتر از همه، میلیون       بودجه مواجه 
 درصد رسیده   11اند و نرخ بیکاری به         میلیون کارگر عاطل مانده    20غربی بیش از    

تقریبًا نیمی از بیکاران اروپـای غربـی بـیش از یـک سـال         . در حال افزایش است   و  
 میلیـون   9/8: در ایاالت متحده آمریکا وضـع بـدتر از اروپاسـت          . است که بیکارند  

 94.“رشـد بیکـاران   ”: در علم اقتصاد آمریکا واژه جدیـدی پیـدا شـده          . نفر بیکارند 
 کـارگر خـود را بـا    هـا   درصـد اسـت ولـی در واقـع میلیـون         7نرخ رسمی بیکـاری     

سـت سـال    در ژاپن نرخ بیکاری در بی     . اند  و موقت سرگرم کرده   وقت    کارهای پاره 

                                                      
90.  Time, June 21, 1993, p. 35.  

91.  Business Week, ibid, p. 26.  

 نفر از اتحاد شوروی به ایـاالت متحـده آمریکـا مهـاجرت              3000 هر ساله کمتر از      1970در دهه   
.  هزار نفر از روسیه بـه آمریکـا مهـاجرت کردنـد    60طور متوسط سالیانه    به 1980در دهه   . کردند  می

، 11، سال   84شماره   ،)چاپ خارج از کشور    (علم و جامعه  ،  “نام آوارگی   ای به   فاجعه”بی،  ناصر طهماس (
 )1369مرداد 

92.  ibid.  

93.  Time, ibid, p. 35.  

94.  Jobless Growth  
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 درصد کافی است که آینـده اشـتغال در ژاپـن را بـه زیـر                 3/2: سابقه است   اخیر بی 

  95.سئوال برد
 مسـئله   1990مسئله اصلی اقتصادی، سیاسـی و اجتمـاعی دهـه           <نیوزویک  نوشته    به

   : گوید  رهبر یک گروه آمریکایی ضدمهاجران در کالیفرنیا می96>.اشتغال است
بسیاری از مردم من بیکـار  : ن بگوید خواهد گفت اگر مجسمه آزادی بتواند سخ    

سـرعت   علت جمعیت زیـاد و فرسـایش بـه       ذخایر طبیعی من به   خانمان هستند،     و بی 
ای  دوران آرامش مقولـه . رو به نابودی است و شهرهای من مملو از تبهکاری است   

 97.است متعلق به گذشته
 

صادی جهـان نامیـده و      های اقت   برای غول  >سال واژگون < را   1992سال  بیزنس ویک   
 در ایـن سـال   . بود>سال کساد بازار، بیکاری و آشفتگی سیاسی <نویسد که این سال،       می

سـابقه    سـازی، بـا کـاهش بـی         های اتومبیـل    ویژه کمپانی   های بزرگ، به    بسیاری از کمپانی  
فیات ایتالیـا   درصد، 30 درصد، دایملر بنز   33پژو فرانسه   : خود مواجه شدند  بازار  ارزش  

ترین ضربه در تاریخ      بزرگ< در این سال     98. درصد 16های انگلیسی     درصد و کمپانی   16
 79ترین دوران تاریخ      به بحرانی این کمپانی   : وارد شد  IBM بر پیکر    >های آمریکا   کمپانی

 را 1995 میلیـارد دالری سـال   200 فـروش  1986 که در سال   IBM. ساله خود وارد شد   
 ضرر کرد و یکصـد هـزار تـن از کارکنـان آن بیکـار         میلیارد دالر  965/4دید،    خواب می 

  99.شدند
تـرین دوران بحـران اقتصـادی خـود           سخت<در چنین اوضاعی، که اروپای غربی به        

 نیـز بـر مصـائب آن افـزوده     “بحران مهاجرت”وارد شده،  100>پس از جنگ دوم جهانی   
یب جمعیتـی   آغاز شد و چنان اوج گرفت که بر ترک       1980این بحران از نیمه دهه      . است

دولتمـردان غربـی را بـه وحشـت         برخی از کشورهای غرب اروپا تأثیر جدی گـذارد و           
: وزیر کشور فرانسه گفـت . در قوانین مهاجرت و صدور روادید تجدیدنظر شد     . انداخت

 
95.  Newsweek, June 14, 1993, p. 10.    

96.  ibid. 

97.  Time, ibid, p. 54.  

98.  Business Week, July 12, 1993, pp. 37-39.  

99.  Time, February 1, 1993, p. 42.  

100.  Business Week, July 21, 1993, p. 16.  
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نـوه سِـر     و وینسـتون چرچیـل،       101>خواهیم کشورمان سرزمین مهاجران باشـد       ما نمی <

کـار، درسـت همزمـان بـا          ام از حـزب محافظـه     وینستون چرچیل و نماینده مجلس عـو      
ای نـه چنـدان     هشدار داد کـه در آینـده  سوزانیده شدن پنج زن و دختر مهاجر در آلمان،        

واکنش مسلمانان بریتانیا تا بـدان      . دور مهاجران مسلمان بر بریتانیا حکومت خواهند کرد       
از ایشان پوزش   چرچیل  خاطر سخنان     کار رسمًا به    حد شدید بود که رهبر حزب محافظه      

 ! خواست
) آلمان فدرال سـابق (در بخش غربی آلمان    . تر است   وضع در آلمان از همه جا وخیم      

 درصـد نیـروی کـار       40 و حدود    102دهند   هزار نفر شغل خود را از دست می        10سالیانه  
اده آلمـان شـرقی سـابق حـداقل      عبارت دیگر، در هر خانو      به. آلمان شرقی سابق بیکارند   

ای در آلمـان زنـدگی         میلیون مهاجر ترکیـه    8/1در چنین وضعی،    . یک بیکار وجود دارد   
مجموعـه ایـن    . شـوند   کنند و سالیانه قریب به نیم میلیون مهاجر بـه آلمـان وارد مـی                می

سابقه پدیـده نئونازیسـم را در آلمـان سـبب شـده کـه تعـداد پیـروان                     عوامل، اشاعه بی  
ایـن رقـم نسـبت بـه سـال          .  هزار نفر رسیده است    40 به   1992یافته آن در سال       انسازم
سـه چهـارم    . دهـد    درصد را نشان می    25رشدی معادل   ، یعنی در فاصله دو سال،       1990

در :  این خشونت آغاز شده اسـت .این افراد آماده اقدام به خشونت علیه مهاجران هستند    
و در   103جران توسط پلیس به ثبـت رسـیده        حمله جدی به مها    1800 حداقل   1992سال  
 مـه  29 در .انـد   آلمان به قتل رسیده یها   نئونازی وسیله   مهاجر به  22 ماه گذشته جمعاً     18

سه خانه مهاجران را آتش زدند و پـنج         ها در سولینگن، نزدیک شهر کلن،          نئونازی 1992
ختند یـا خفـه   زیستند، در آتش سو  سال بود در آلمان می 20عضو یک خانواده ترک، که      

دختر ترک کشته شدند و اخیراً دو زن و سه دختـر        یک زن و دو      1992در نوامبر   . شدند
 104.ترک به قتل رسیدند

 آغـاز شـد و امـروزه مهـاجران یـک درصـد           1980موج مهاجرت به ژاپـن در دهـه         
 هـزار تـن از آنـان مهـاجران غیرقـانونی            292دهند که     جمعیت این کشور را تشکیل می     

 میلیون نفر   6 رقم کارگران مهاجر به ژاپن به        2000شود که در سال       بینی می  پیش. هستند
  105.یکصد هزار تن از این مهاجران زنانی هستند که به فحشا اشتغال دارند. برسد

 
101.  The Economist, June 5, 1993, p. 26.  

102.  Time, ibid.  

103.  Time, November 23, 1992, pp. 28-30.  

104.  The Economist, June 5, 1993, p. 25.  

105.  Time, April 5, 1993, pp. 38-39.  
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ای دربارۀ گسترش فحشـا در جهـان،       گزارش ویژه تایم  نامه    ، هفته 1993 ژوئن   21در  
دهنده که ابعـاد      منتشر کرد؛ گزارشی تکان   ه،   نامید >تجارت چند میلیاردی  <آن را   تایم  که  

کند کـه    این گزارش فاش می    106.دارد  آمیز بحران ساختاری دنیای امروز را بیان می         فاجعه
هـای کهـن غیرغربـی، نـوع      ها و فرهنگ    بر بنیاد تخریب تمدن    و   ،سده بیستم میالدی  در  

 و شـبکه آن در  هـا زن را در اسـارت دارد    شکل گرفته کـه میلیـون  داری جدیدی از برده 
 107،“صـنعت جنسـی   ”این پدیده، واژگـان جدیـدی چـون          .سراسر جهان گسترده است   

“داری جنسی   برده”
“سفرهای جنسی ” و   108

در  .های غربی وارد کرده است       را به زبان   109
 تـا آن  1975 سازمان زنان آسیای جنوب شرقی گفته شد که از سال        1991کنفرانس سال   

هـا    خانه   میلیون زن در سراسر جهان به فاحشه       30اقل   سال، حد  16زمان، یعنی در فاصله     
صـنعت  <: گویـد  مـی خانم واسیلیا تامزالی، رئیس بخش زنان یونسـکو،      . اند  فروخته شده 

 110>.جنسی بازار عظیمی است که عوامل محرکه خاص خود را داراست
بـازار  ”کننـد کـه    داری را باندهای قدرتمنـد مافیـایی اداره مـی    این شبکه جهانی برده   

در ژاپـن ایـن مافیـا       .  را، از ژاپن تا ایاالت متحده آمریکا، در کنترل خود دارنـد            “جنسی
“یاکوزا”

جمعـی   شکل دسته  مردان ژاپنی به1970 و 1960های  در دهه. شود  نامیده می 111
هـا بـه زنـان        رفتنـد، سـپس سـلیقه آن         به تایوان و کره جنوبی مـی       “تورهای جنسی ”در  

هـا هـزار زن     این رابطـه دوسـره شـد و ده   1980در دهه . پینی جلب شد   فیلیتایلندی و   
 در  “جنسـی ه  بـرد ”عنـوان     بهرا  این زنان   یاکوزا  . پینی و تایلندی به ژاپن برده شدند        فیلی

ای هسـتند   بسیاری از این زنان، روستائیان سـاده . گمارد میکار  ها به خانه بازارها و فاحشه  
در تایلند حداقل دو میلیـون زن بـه       . (شوند  ی تایلند به ژاپن صادر م     “بازار جنسی ”که از   

 هـزار دالر بـه      14طور متوسط نفری      دالالن تایلندی این زنان را به     .) فحشا اشتغال دارند  
صاحبان بارها و    هزار دالر به     30ها آنان را نفری حدود        فروشند و ژاپنی    دالالن ژاپنی می  

کـه ایـن     زمـانی ،های متعدد  زارشگطبق  ،  تایمنوشته    به. فروشند  های ژاپن می    خانه  فاحشه
تحویـل   >شـان   صـاحبان <کنـد و بـه        ها را دسـتگیر مـی       کنند پلیس ژاپن آن     زنان فرار می  

 
106.  Time, June 21, 1993, pp. 28-40.  

107.  Sex Industry  

108.  Sex Slavery  

109.  Sex Tours  

110.  ibid, p. 30.  

111.  Yakuza  
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او در  . خانه خود را به قتل رسـانید        ه فاحشه مدیر “بردگان”اخیراً یکی از این      112.دهد  می

  : دادگاه گفت
کـردم   مـاس مـی  به صـاحبم الت . سه بار فروخته شدم. زندگی من مانند حیوان بود  

گفـت کـه مبـالغ زیـادی بـه وی             ولـی او مـی    . ام بـازگردم    که اجازه دهـد بـه خانـه       
هر شب باید با یـک مـرد   . بدهکارم و باید آن را بپردازم تا بتوانم به وطنم بازگردم     

گفتنـد    بـه مـن مـی     . حق نداشتم راحت باشـم    قاعدگی  حتی در دوران    . خوابیدم  می
   113.ام را خواهند کشت و خانوادهخود د و اگر فرار کنم مرا پیدا خواهند کر

نظـامی  هـای      ایاالت متحده آمریکا به هر سرباز شاغل در پایگـاه          “داران جنسی   برده”
ای ازدواج کنـد و او را بـا           دهند تا با یک دختر کره        دالر می  5000کره جنوبی   آمریکا در   

یـت و غیـره تحویـل       های هوستن، دیترو    خانه  این دختران به فاحشه   . خود به آمریکا ببرد   
ها به زور و تهدید بـه         آن. دانند  بختی که حتی زبان انگلیسی نمی       ؛ دختران نگون  شوند  می

یک . شان بازگردانند    دالر بهای خود را نیز به صاحبان       5000شوند و باید      وادار می فحشا  
  : گوید زن جوان دومینیکنی می

سـپس مـرا کتـک زدنـد و        :] دافزایـ   او با گریه مـی    . [مرا برای کار به یونان بردند     
پنج روز مـرا در یـک اتـاق، بـدون غـذا،             . باکره بودم . بدنم را با سیگار سوزانیدند    

 دالر از   25من گریه کردم و بـاالخره شـرف و بکـارتم را در ازای               . زندانی کردند 
  114.دست دادم

نیـز شـکار    و جـوان    پسـران نوجـوان     . محدود بـه زنـان نیسـت       “داری جنسی   برده”
 پلـیس  1992در سـال  . شـوند  بازان فروخته مـی     به مراکز مخصوص همجنس    شوند و   می

 نفر آنـان جوانـان      15 مرد را دستگیر کرد که       30بازان    فرانکفورت در یک مرکز همجنس    
عامـل اصـلی گسـترش سـریع ایـدز را بایـد در ایـن        تـایم،  نوشـته    به 115.تایلندی بودند 

 در ، مبتال به ایدز وجود داشـت  نفر6 تنها 1986در سال :  جستجو کرد >تجارت جهانی <
   116. این رقم به یک میلیون نفر رسیده است1993سال 

 
112.  ibid, p. 35.  

113.  ibid.  

114.  ibid, p. 34.  

115.  ibid.  

116.  ibid, p. 39.  
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رقیب، پویا و کامیاب نشـان داده اسـت امـا بـرای سـاختن       تمدن اروپا خود را بی  

مانـده از راه     بهبود اساسی سطح زندگی در کشـورهای عقـب        . آینده مناسب نیست  
 -برای همه بر اسـاس الگـوی غربـی       صنعتی، و به بیان دیگر رشد       افزایش تولیدات   

 به تهیدسـتان نویـد      1945جمهور آمریکا، هری ترومن، در سال         گونه که رئیس    آن
در کشورهای فقیر نه تنها رشد و رفاه پدید نیامد بلکه سـقوط و              ...  عملی نشد  -داد

نابودی اکولوژی و گسست فرهنگی زندگی سه پـنجم بشـریت امـروز را تشـکیل                
پیـروزی تمـدن    . داند این روند چگونه بـاز خواهـد ایسـتاد           هیچ کس نمی  . دهد  می

 117.غرب به ضد خود رو کرده است

 “ببرهای آسیا”افسون 
این همه تباهی ظاهرًا برای اثبات ثمرات شوم و مخرب راهـی کـه طراحـان اسـتعماری                  

طی چهار دهه فراروی دنیای غیرغربـی   “مدرنیزاسیون”پردازان  بیش از یک سده و نظریه    
های سـرمایه فراملیتـی، و دالالن      دولتمردان غرب و استراتژیست   . دند کافی نیست  قرار دا 

بـا کانـالیزه کـردن      نیافته،    اقتصادی و دولتی میانجی آنان در کشورهای توسعه       فرهنگی و   
ای  های مـدهش دهـه پایـانی سـده بیسـتم بـر نمونـه        پوشی بر واقعیت   اطالعات و چشم  

؛ واژه  “ببرهـای آسـیا   ”: ها و اقدامات آنان است      طرحکننده    نهند که گویا اثبات     انگشت می 
 پرداخت شد تـا بـا امـواج افسـونگر خـود             1980تبلیغاتی جدیدی که در نیمه دوم دهه        

راه ”نـوعی امپـاتی جدیـد بـه     ها و نخبگان جهان پیرامونی را مسحور کنـد و             تکنوکرات
تـوان در داوری    مـی این امپاتی را، برای نمونه، .  پدید سازد  “آسیای جنوب شرقی توسعه   

 سال اسـت کـه بـا اتومبیـل          25به دید او، ایران     . یک کارشناس ایرانی علوم سیاسی دید     
سـازی نداشـته       سرگرم است ولی کمترین پیشرفتی در زمینه تکنولوژی اتومبیـل          “پیکان”

  .است
سـازی کشـورهایی مثـل کـره          صنایع اتومبیل توان مقایسه کرد با       همین امر را می   

 چند بعد از مـا شـروع کـرده اسـت ولـی در حـال حاضـر بـه چنـان                       جنوبی که هر  
  118.رسیده است که توانایی صادرات اتومبیل پیدا کرده استسطحی از توانایی 

 
 .  مارتین، شومان، همان مأخذ .  117
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38 . 



36 تجدد، توسعه و جهان امروز
و زاســـت   کـــره جنـــوبی یـــک فرآینـــد درون“توســـعه”طبـــق ایـــن دیـــدگاه، 

پـذیرش  و مولـود عـدم       زا  ایران در دو دهه اخیر نیـز یـک پدیـده درون            “ماندگی  عقب”
 را مخلوق اندیشـه     >بحث استعمار <او  . رها و ایستارهای سیاسی و فرهنگی تجدد      ساختا

بـه گـردن    مـان     داند و مستمسکی از سوی ما برای انداختن گناه نـاتوانی            مارکسیستی می 
 مـا در    >نـاتوانی بنیـادین   < ایـران ناشـی از       “ماندگی  عقب”گمان او،     به. >عامل خارجی <

تنبلی بنیـادین  <توسل به مفهوم استعمار ناشی از       است و    >خرد تکنولوژیک <دستیابی به   
  . >ما

عبارت دیگر نباید خیلـی بـه آن بهـا            دهم یا به    به عامل خارجی من خیلی بها نمی      
خصـوص در پـی     بـه صـورتی کـه بـه       ،اوالً بحث استعمار  علت این است که     . دهیم

تقدم من مع . ی مطرح شده است، پایه نظری خیلی درستی ندارد        تانقالبات مارکسیس 
شـویم در درجـه اول بایـد بـدانیم از کجـا       که هر مفهومی که ما بـا آن مواجـه مـی         

کــه چــرا در  ولــی ایــن... مفهــوم اســتعمار یکــی از همــین مفــاهیم اســت. آیــد مــی
قدر طرفدار پیدا کرده، تصورم این اسـت،         کشورهایی نظیر ما جا افتاده است و این       

گـردد،   نی بنیـادین ماسـت و بـه مـا برمـی     توانیم بگوئیم این ناتوا     از آنجایی که نمی   
دهـد تـا خـرد تکنولوژیـک را      یعنی ما دارای مشکالتی هستیم که به ما اجازه نمـی      

وارد یا تدوین کنیم، بنابراین دنبال عاملی هستیم که این تنبلی بنیادین مـا را توجیـه         
  119.کند

شناسان دولتـی   کم نیستند روشنفکران غیردولتی و کار     . این استاد دانشگاه تنها نیست    
های مزمن اقتصـادی   از بحرانرا رفت جوامع خود  در جهان پیرامونی که امروزه راه برون  

و اقتباس از یک مدل حاضـر و آمـاده و          الگوجویی  . جویند   می “الگوی ببرهای آسیا  ”در  
 در جهان پیرامونی است که در یک سده اخیـر           مایه  قالب معتاد اندیشه میان   ظاهر موفق     به

اگر روزی این بلنـدپروازی وجـود داشـت کـه           . ای گوناگون سربرآورده است   ه  به شکل 
امروزه این امپاتی نـزول     شد،    شدن اقتباس می    الگوی اروپای غربی و راه انگلیسی صنعتی      

. شـود   مستعمرات پیشین جهان غرب در شرق آسـیا اخـذ مـی            “گرایانه  واقع”کرده و راه    
  هـای فراملیتـی، از اسـاتید دانشـگاه      کمپانیبگیران  های امپریالیستی و حقوق     استراتژیست

 “خردمنـد ”و   “پیـر ” کنندگان  نقش توصیه نیز در    غرب تا رؤسای جمهور پیشین آمریکا،     
یکـی از   ،  ریچـارد نیکسـون   . انـد   این الگوی جدید به نخبگان جهان پیرامونی ظاهر شده        
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 آمیختـه  “ترگیـت وا”تاریخ ایاالت متحده که نام او با رسوایی رؤسای جمهور ترین    بدنام

 . هاست است، یکی از آن
 

بخش مبسوطی را بـه ارائـه       ) 1991چاپ سال   (فرصت را دریابیم    نیکسون در کتاب    
هـای کمونیسـتی همسـایه        و مقایسه تحقیرآمیز آن با رژیـم       “ببرهای آسیا ”دستاوردهای  

 سـایر کشـورهای جهـان سـوم را در           “مانـدگی   عقـب ”او علـت    . اختصاص داده اسـت   
 او  120.دانـد   آنـان، یعنـی مداخلـه وسـیع دولـت در اقتصـاد، مـی              ) اتاتیسم(ی  گرای  دولت

 و ایجـاد  “گـرا   دولـت ”هـای     هـای دیکتـاتوری و نظـام        کند که استقرار رژیم     فراموش می 
هـای   توسـط قـدرت  پیکر و عاطل در بخش وسیعی از جهان سوم     های غول   دیوانساالری

ده آمریکا، صورت گرفت و یـک فرآینـد         ویژه بریتانیا و ایاالت متح      امپریالیستی غرب، به  
ــود     درون ــع نب ــن جوام ــنن ای ــاریخ و س ــا ت ــق ب ــون. زا و منطب ــه در دوران -نیکس  ک

هـای    تـرین رژیـم     تـرین و مفلـوج      جمهوری خود در پیـدایش یکـی از هیـوالیی           ریاست
تـرین دوسـتانش بـود،        ی جهان سوم و توسط شاه سابق ایران، که از نزدیک          “گرا  دولت”

 بـه  121>آزاد کردن توان خالق مردم<چاک   امروزه جامه مدافع سینه-شتنقش اساسی دا 
هـای امپریالیسـتی حـاکم بـر          نیکسونِ آن زمان مجری اسـتراتژی کـانون       . تن کرده است  

های فراملیتی؛ و در ایـن نقـش      ایاالت متحده آمریکا بود و نیکسونِ امروز مشاور کمپانی        
  : جدید پیام واقعی او این است

در همـان زمـان کـه    . گـذاری خـارجی مسـاعد کـرد       را برای سرمایه  باید شرایط   
های چند ملیتی را از خاک خـود اخـراج      نیافته شرکت   بسیاری از کشورهای توسعه   

. گستردند کردند، کشورهای موفق در حال توسعه پیش پای آنان قالی سرخ می        می
 هـای جدیـدی   گـذاری خـارجی شـغل    این کشورها فهمیـده بودنـد کـه بـا سـرمایه        

سررشته اقتصاد خود را از دسـت       ] نه تنها [ها    آید و با جذب این سرمایه       وجود می   به
  122.کنند انداز اقتصادی بهتری فراهم می دهند بلکه چشم نمی

 “هـای سـرخ   فرش”دهد که چرا راه توسعه  نیکسون به این پرسش اساسی پاسخ نمی   
شورهایی ماننـد نیجریـه   در نمونه آسیای جنوب شرقی موفق بود و در نمونه نیجریه و ک     

 
، ترجمـه حسـین   وظیفه آمریکا در جهانی با یـک ابرقـدرت     : فرصت را دریابیم    ریچارد نیکسون،  .  120

 . 294، ص 1371طرح نو، : نژاد، تهران وفسی
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های کالسیک جهان سومی     گونه کشورها از دیکتاتوری     هنوز در این  ؛ و چرا غرب     ناموفق

 کند؟  های عریض و طویل متکی بر درآمد نفت حمایت می و دیوانساالری
 

 بدون شناخت تحوالتی که در دو دهه اخیر در اقتصـاد           “ببرهای آسیا ”توضیح پدیده   
نخبگان سیاسـی و دولتمـردان جهـان پیرامـونی معمـوالً            . ستجهانی رخ داده ناممکن ا    

شـوند کـه    از این تحوالت ندارند و در نتیجه با معمایی بزرگ مواجه مـی شناخت جدی   
این عدم شناخت در برخی مـوارد بـه   . برد های ذهنی آنان را به زیر سئوال می        پیشداوری

شـود کـه     ه، این تصور پدید می    در نتیج . انجامد  تجدیدنظر بنیادین در باورهای پیشین می     
نیافته فراهم شده و با حـذف   شدن جهان توسعه گویا در دنیای امروز شرایط برای صنعتی 

عنوان یک شریک     توان به    غارتگر جهانی می   های   نقش کانون   پیشین در زمینه    “تعصبات”
  . آمیز توسعه را طی کرد برابرحقوق به خرید تکنولوژی پرداخت و راه موفقیت

 
در  فرآیندی است که همپای طلوع تمدن جدید غـرب آغـاز شـد و                123گستری هانج
؛ اختاپوسی که در هـیچ مـرز ملّـی    “کمپانی فراملیتی”نام  هیوالیی آفرید بههای اخیر   سده

هـای آن کـره ارض را در بـر گرفتـه      کند، اندام مأوا ندارد، به هیچ قانون ملّی تمکین نمی   
کنـد، وامپیـری      ت خود، سود، را بیابد مکیدن آغاز مـی        ای که مایه حیا     است، در هر نقطه   

ای بـر     است که تا آخرین قطره خون قربانی خود را نیاشامد و پوسـت خشـک و لهیـده                 
تـر بیابـد    و هر مکانی را که مناسب   است   124وطن  شناسد، جهان   جای ننهد رها کردن نمی    
از هلند تا بریتانیـا، از    باربادوس و برمودا،  کنگ تا     از هنگ : گزیند  برای استقرار خود برمی   

 . آفریقای جنوبیخاوردور تا 
کننـده اقتصـاد،    اند و قدرت تعیـین  امروزه، چنین هیوالهایی سراسر جهان را فراگرفته    

فصـلنامه  ! شـوند؛ قدرتمنـدتر از هـر ابرقـدرتی     سیاست و فرهنگی جهانی محسوب مـی      
ن ملل متحـد، وضـعیت      ، نشریه دپارتمان توسعه اقتصادی و اجتماعی سازما       نشنال  ترانس
  : های فراملیتی را در اواخر سده بیستم میالدی چنین گزارش کرده است کمپانی

 هـزار شـرکت   170 هزار کمپانی فراملیتـی در سراسـر جهـان فعـال هسـتند و           35
طور متوسط هـر کشـور میزبـان هـزار شـرکت وابسـته بـه                  به. اند  دیگر بدانها وابسته  

 کـه از نظـر وسـعت و جمعیـت     - مثـال، سـنگاپور  برای. های فراملیتی است    کمپانی
 

123.  Globalism  

124.  Cosmopolite  
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 هـزار شـرکت     11 میزبان حـدود     -برابر با یکی از شهرهای بزرگ هندوستان است       

کشـورهای در حـال توسـعه جمعـاً میزبـان           ... های فراملیتی اسـت     وابسته به کمپانی  
های فراملیتی به     حدود نیمی از کمپانی   . فراملیتی هستند ] مادر[ کمپانی اصلی    2700
رهای فرانسه، آلمان، ژاپن، هلنـد و ایـاالت متحـده آمریکـا تعلـق دارنـد کـه                 کشو

آمریکـا میزبـان   . های جهان را در تملک دارند گذاری  درصد کل سرمایه 65جمعاً  
هــای  شــرکت... یــک ســوم از یکصــد کمپــانی فراملیتــی درجــه اول جهــان اســت

هـای فراملیتـی      تـرین کمپـانی     سـازی و دارویـی در زمـره بـزرگ           شیمیایی، اتومبیل 
طبـق  . هـا قـرار دارنـد      های نفتـی در صـدر لیسـت ایـن کمپـانی             هستند ولی شرکت  

 انگلیسـی، بـا بـیش    -برآوردها، رویال داچ شل، یک کمپانی نفتی مشترک هلندی  
ایـن  .  میلیارد دالر سـپرده صـاحب بـاالترین میـزان دارایـی خـارجی اسـت                106از  

، یـک کمپـانی نفتـی انگلیسـی و دو           اتفاق پنج کمپانی نفتـی آمریکـایی        کمپانی به 
  125. میلیارد دالر هستند250ای معادل  کمپانی نفتی فرانسوی جمعاً دارای سرمایه

هـای     گزارش مفصلی از سود و زیـان کمپـانی         1993در ژوئیه   بیزنس ویک   نامه    هفته
طبـق ایـن گـزارش، در سـال گذشـته مـیالدی             .  منتشر کـرد   1992بزرگ جهان در سال     

 میلیــارد دالر، 6/43هــای ژاپنــی   میلیــارد دالر، کمپــانی5/148ریکــایی هــای آم کمپــانی
هـای    میلیارد دالر، کمپانی12های فرانسوی  کمپانی میلیارد دالر، 37های انگلیسی    کمپانی
 میلیـارد دالر سـود      7/7کنـگ     هـای مسـتقر در هنـگ         میلیارد دالر، و کمپـانی     10آلمانی  

 میلیـارد   94/4با  ) آمریکایی(ر کمپانی فیلیپ موریس     باالترین میزان سود به چها    . اند  برده
بـا  )  انگلیسـی  -هلنـدی (رویـال داچ شـل       میلیارد دالر،    8/4با  ) آمریکایی(دالر، اکسون   

 میلیـارد دالر تعلـق داشـته        31/4بـا   ) آمریکـایی (و جنرال الکتریـک      میلیارد دالر،    78/4
  126.است

هـا را حتـی     ایـن کمپـانی   فروش و سـود واقعـی برخـی از          . این همه واقعیت نیست   
ورود به حیطه   . تواند محاسبه کند    های غربی نیز نمی     های مالی دولت    ترین دستگاه   پیچیده

هـای فراملیتـی دشـوارتر از دسـتیابی بـه اسـناد محرمانـه                 اسرارآمیز مسائل درونی غـول    
 1992برای مثال، شاخه کانادایی شل در سـال         . های اطالعاتی دنیای غرب است      سرویس

 بـرای محاسـبه سـود واقعـی مجتمـع عظـیم و              127. میلیون دالر سـود بـرد      63هایی  به تن 
در سراسـر جهـان     را  گستر شل باید ارقام صدها شرکت پوششی و وابسـته بـه آن               جهان

 
 . 3، ص 1372 اردیبهشت 15، چهارشنبه، ضمیمه اطالعات  .  125

126.  Business Week, July 12, 1993, pp. 37-39.  

127.  ibid, p. 74.  
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کننـده عمیقـًا      شل از هر عمل تبلیغـاتی تحریـک       . ای شاق، پرهزینه و محال      دید؛ محاسبه 

  128.کند یشدت حفاظت م  و از اسرار خود بهکند پرهیز می
های ادواری مناسبات میان خود، و در         های معظَم از طریق نشست      کمپانیگردانندگان  

طریـق    از ایـن  کننـد و      المللی، را فراتر از هر ارگان دولتـی تنظـیم مـی             واقع مناسبات بین  
تـرین محـل      مهـم . نهنـد   های بزرگ غربی بر جای می       کننده بر مشی دولت     تأثیرات تعیین 

طـور کـامًال      بـه های آن هـر سـاله         اجالس هلند است که     129یلدربرگکلوپ ب تجمع آنان   
 به ریاست عالیه پرنس برنارد هلنـد        1954کلوپ بیلدربرگ در مه     . شود  برگزار می سرّی  

هـا،   ترین این نشسـت  علنی 130.تأسیس شددر هتل بیلدربرگ، متعلق به خاندان روچیلد،    
“مجمع اقتصاد جهانی  ”گردهمایی سالیانه   

 132پیست زیبای اسـکی داوس   که در    است   131
 نوشـته    بـه  . معـروف اسـت    “اجـالس داوس  ”شود و به این دلیل به         برگزار می ) سویس(

 1200حـداقل   ) 1371هفته اول بهمن ماه     ( داوس   1993در اجالس ژانویه    اکونومیست،  
  133.ترین صاحبان صنایع، بانکداران و سیاستمداران جهان گرد آمدند تن از مهم

 
 مجتمع نفتی رویال داچ شل در زمانی نوشته شد که این کمپانی در ایران کمتر                دربارۀمطالب فوق     .  128

 خارجی هـای  طرف ترین بزرگامروزه، یک دهه پس از انتشار مطالب فوق، شل یکی از .  بودشده  شناخته
آسـای شـل در      دهه پیشرفت برق  شناخت علل و رازهای یک      . قراردادهای عظیم نفت و گاز ایران است      

نگارنده در طول دهه اخیر مطالب متعددی دربارۀ رویال داچ          . ایران برای سرنوشت کشور ما حیاتی است      
 . شل در مطبوعات منتشر کرده و دربارۀ نفوذ و رشد این مجتمع فراملیتی هشدار داده است

129.  Bilderberg Club  

برگزار ) آمریکا( در شهر چانتیلی ویرجینیا 2002  ژوئن2 - مه30پنجاهمین اجالس بیلدربرگ در   .  130
در ایـن   . رئیس بانک سوسیته جنرال بلژیک، بود       ریاست افتخاری این اجالس با اتین داوینون، نایب       . شد

های بزرگ جهان و تعدادی از رجل برجسته سیاسـی و فرهنگـی               اجالس، عالوه بر گردانندگان کمپانی    
 پاول و دونالد رمسفلد، وزرای خارجه و دفاع ایاالت متحده، نیـز             غرب، از جمله هنری کیسینجر، کالین     

شود که در این اجالس مسئله حمله ایاالت متحده آمریکا به عراق مـورد بحـث     گفته می . شرکت داشتند 
 : بنگرید به. ها به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شدند قرار گرفت و بیلدربرگی

http://www.propagandamatrix.com/bilderberg_2002.html  
 

131.  World Economic Forum  

132.  Davos  

133.  The Economist, February 6, 1993, p. 65.  
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روند کنونی اقتصاد جهان را      ،BOOZرئیس    قتصاددان و نایب   ا 134سایروس فریدهام، 

عبـارت    به. داند   می >های خویشاوند   مجتمع< به   >گستر های جهان   مجتمع<سوی تبدیل     به
گیرد که صـنایع   ای از اتحادهای استراتژیک شکل می های بزرگ شبکه  دیگر، میان کمپانی  

ای واحد بـدل      ان را به مجموعه   زند و آن    مختلف و کشورهای مختلف را به هم پیوند می        
شوند که درآمد سالیانه آن بـه          به غولی تبدیل می    >های خویشاوند   مجتمع<این  . سازد  می

 کشـور  6یعنی بیش از مجمـوع درآمـد سـالیانه اقتصـاد ملّـی         رسد    یک تریلیون دالر می   
هـای    گفته فریدهام، گواه ایـن فرآینـد قـرارداد مشـترک کمپـانی              به. بزرگ صنعتی جهان  

کمپانی فرانسـوی سـازنده      (SNECMAو  . تی. ان. بوئینگ، بریتیش ایرویز، زیمنس، تی    
اکنون، میتسوبیشـی     هم. برای احداث ده فرودگاه جدید در چین      است که   ) موتور هواپیما 

هـای   ژاپن و دایملر بنز آلمان مشترکًا در حال سـاختن موتـور اتومبیـل هسـتند، کمپـانی        
تسوبیشی و کاواسوکی و فوجی در حـال مـذاکره بـرای    دانل داگالس و می بوئینگ و مک  

باشـند، و جنـرال موتـورز و          انعقاد قرارداد تولید نوع جدیدی از سـوپر جمبوجـت مـی           
 135.کنند تویوتا دربارۀ امکان تولید مشترک اتومبیل مذاکره می

گستری سرمایه هیچگاه چـون امـروز شـتاب نداشـته      و جهانفروریزی مرزهای ملّی  
سـازی بریتانیـا      در صـنایع اتومبیـل    )  میلیـارد دالر   8/3( میلیارد پونـد     4/2ا  ه  ژاپنی. است

 از هر چهـار اتومبیـل سـاخت بریتانیـا یکـی             1994 و در سال     136اند  گذاری کرده   سرمایه
هـای فـورد و جنـرال موتـورز در بریتانیـا          هـای ژاپنـی بـود؛ کمپـانی         متعلق بـه کمپـانی    

 تـالبوت   -سـازند؛ کمپـانی انگلیسـی پـژو         های جاگوار و واکسهال و لوتوس می        اتومبیل
 درصد سهام کمپـانی انگلیسـی رور        20هاست، و کمپانی ژاپنی هوندا        متعلق به فرانسوی  

  137.را خریده است) سازنده اتومبیل لندرور(
 

آمیـز     برنامـه جنـون    .سرمایه فراملیتی غولی است که قصد بلع تمـامی جهـان را دارد            
سانیدن سـقف تولیـد سـالیانه خـود بـه دو میلیـون              برای ر  138سازی دوو   کمپانی اتومبیل 

دوو برای تحقق این اسـتراتژی سـه   . ای از این حرص است  نمونه 2000دستگاه در سال    
و ایـران منعقـد کـرد کـه         ) روسـیه (قرارداد با کشورهای ازبکستان، جمهوری تاتارستان       

 
134.  Cyrus Freidheim  

135.  ibid.  

136.  The Economist, May 1, 1993, p. 39.  

137.  The Economist, November 28, 1992, p. 50.  

138.  Daewoo 
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 139.ال اسـت  هزار دستگاه در س50 هزار و 200 هزار،   200ترتیب    سقف تولید هر یک به    

کوشد تا چین را به ایـن بـازی وارد    شدت می   بههای فراملیتی،     پای سایر کمپانی    دوو، پابه 
ترین بازار نیـروی کـار و مصـرف جهـان، کـه               اکنون به گشوده شدن عظیم      آنان هم . کند

 میلیون نوجوان و جـوان      300بازاری با   : اند  شان بسته مانده، چشم دوخته      تاکنون به روی  
ای به زبان چینی،       تلویزیونی ماهواره  های   ساعته شبکه  24همپای تکاپوی   . له سا 28 تا   14

دوو در حال مذاکره بـرای انعقـاد قـرارداد یـک            شود،    ها پخش می    که با سرمایه فراملیتی   
گسـیخته    در این سـیل لجـام     . میلیارد دالری احداث کارخانه در شمال شرقی چین است        

 فقط تولید اتومبیل بریتانیـا بـه بـیش از دو            1995در سال   : هاست  دوو تنها یکی از شاخه    
چه کسی این همـه اتومبیـل را خواهـد خریـد و در دهـه                . میلیون دستگاه خواهد رسید   

آینده، که چندان دور نیست، جهان در زیر فشار مهیب این همـه اتومبیـل چـه سـیمایی                   
شـود و     ود می  میلیون هکتار از اراضی زراعی آن ناب       15خواهد داشت؛ جهانی که سالیانه      

 میلیـون هکتـار زمـین آن را    120دلیل تخریب محیط زیست در دو دهه اخیر بـیش از     به
 140.بیابان بلعیده است

 
ایوالکوسـت  .  مولود تحوالت پیشگفته در اقتصاد جهانی اسـت        “ببرهای آسیا ”پدیده  

  : نویسد های پیشین امپریالیسم می تفاوت آن با شکلدر توضیح این پدیده و 
شـدن کشـورهای آفریقـا، آسـیا و           های اسـتعمارگر از صـنعتی       ه قدرت در گذشت 

اما از بیست سال پیش اسـتراتژی درازمـدتی         . کردند  آمریکای التین جلوگیری می   
حتـی هنگـامی کـه    برای صنعتی کردن کشـورهای رو بـه توسـعه وجـود دارد کـه            

یاسی از مدت وجود ندارد، یک تدبیر س     و میان  مدت  ظاهر سود فراوانی در کوتاه      به
 . پیش تنظیم شده است

داری  هــای بســیار بــزرگ و اســتقرار ســاختار ســرمایه  پــس از پیــدایش شــرکت
توان تغییرات اقتصادی را بـه راسـتی           دولتی در بسیاری از کشورها، می      -انحصاری

یافته دانسـت کـه از سـوی افـرادی کـه قـدرت                نتیجه یک تدبیر آگاهانه و سازمان     
بخـش زیـادی از     . کـار گرفتـه شـده اسـت          دارند به  سیاسی و اقتصادی را در دست     

هـایی    هـا، نتیجـه تصـمیم       شـدن آن    ویژه صـنعتی     کشورهای رو به توسعه، به     “رشد”
های بـزرگ   های دولتی و شرکت است که از بیست سال پیش در بعضی از دستگاه  

 
139.  Business Week, June 28, 1993, pp. 32-33.  

انتشـارات و   : ، ترجمه علی اسـدی، تهـران      گزارش باشگاه رم  : نه قرن بیست و یکم    جهان در آستا    .  140
 . 55، ص 1367آموزش انقالب اسالمی، 
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ــد،   هــای بــین و ســازمان المللــی، کــه مقاصــد اقتصــادی و سیاســی درازمــدت دارن

ایـن اسـتراتژی صـنعتی کـردن     .  یافتـه اسـت     اهنگ شده و سازمان   ریزی و هم    طرح
. اقلیت ممتاز بومی و طبقـه حاکمـه خـارجی اسـت    ... ای از وصلت کهن  تازهشکل  
ترتیب، این استراتژی تازه از سوی امپریالیسم اتخاذ شده و یـک پیـروزی بـر                  بدین

  141.امپریالیسم نیست
  : افزاید مییوالکوست ا

 در فرآینـد صـنعتی کـردن کشـورهای رو بـه توسـعه               دخالت کشورهای صنعتی  
. شده درآمـده اسـت     شناخته “قراردادهای استعماری ”شکل کامًال مغایر با مفهوم        به

های بزرگ چند ملیتی در تعدادی از کشورهای آمریکـای التـین، آسـیا و                شرکت
ه یافتـ  کشـورهای توسـعه  سازند که باید به بازارهای    حتی در آفریقا کاالهایی را می     

خاطر صادرات اشـیاء   کنگ و سنگاپور و تایوان اکنون به      شهرت هنگ . صادر شود 
کـه تنظـیم   ) های بزرگ آلمان های عکاسی با مارک کارخانه     دستگاه(قیمتی است   

کـم   ایـن پدیـده کـم   . ارزش ها نیاز به مراقبت بسیار دقیق دارد و نه کاالهای کم          آن
در شـمار   ... کنـد   رّی پیـدا مـی    به شمار روزافزونـی از کشـورهای جهـان سـوم تسـ            

ملیتـی، و    هـای چنـد     نیروی کار شرکت  ... روزافزونی از کشورهای در حال توسعه     
دهند که تـوان تولیدشـان نسـبتًا     غالبًا توسط پیمانکاران بومی، را افرادی تشکیل می     

باال بودن سطح تولیـد  . ها پائین است علت وجود بیکاری کارمزد آن زیاد است و به 
کار بردن وسایل مدرن تولید و روش اسـتخدام نیـروی کـار اسـت                 یجه به تر نت   بیش

هـا را انتخـاب    توان از میان تـوده عظـیم کـارگران بیکـار کارآمـدترین آن       زیرا می 
وار از زنــان و کودکــان در   بــه سـبب اســتفاده دیوانــه -اجــرت کارهــای کــم. کـرد 

. ذیر شده اسـت پ  امکان-ویژه در کشورهای آسیایی با قیمت کم     کارهای سخت به  
آیـد بـا قیمـت نسـبتاً بـاالیی توسـط شـبکه         دست مـی   کاالهایی که به این ترتیب به     

خصـوص بـه بازارهـای        و بـه  ملیتـی بـه بازارهـای جهـانی          های چند   تجاری شرکت 
یافته و همچنـین بـه مشـتریان ثروتمنـد کشـورهای رو بـه توسـعه              کشورهای توسعه 

هـای متفـاوت بـین      بـه نسـبت    کـه    ای  مالحظـه   میـزان سـود قابـل     ... شـود   عرضه مـی  
و ) صـاحب سـهام در کشـورهای رو بـه توسـعه           (ملیتـی    های بـزرگ چنـد      شرکت
شـود، اهمیـت ارزش    داری دولـت تقسـیم مـی     و بخـش سـرمایه    داران بومی     سرمایه

اشـتراک منـافع بخـش    . کنـد  فراوان نیروی کار ارزان و تولید انبوه را مشخص مـی       
ــرمایه ــرکت  س ــی و ش ــد  داری داخل ــای چن ــت ه ــزون اس ــی روزاف ــت ...  ملیت منفع

 
 . 76-75 ایوالکوست، همان مأخذ، صص  .  141
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در کشـورهای   های خود     المللی در این است که در حساب        های بزرگ بین    شرکت

پیشرفته، که بار مالیاتی زیاد است، زیان نشان دهند و در کشـورهای جهـان سـوم،                 
بینـی    حتـی پـیش   . که بر اثر تشویق صنایع بار مالیاتی سبک است، سود نشان دهنـد            

کننده محیط زیست، چون صنایع آهن و فـوالد           سنگین آلوده شده است که صنایع     
یا صنایع شیمیایی پایه، از این پس در اروپا و آمریکـا بـر پـا نشـود و تـا آنجـا کـه                         

  142.ممکن است این صنایع را در کشورهای در حال توسعه ایجاد کنند
زان ، یعنی در دوران صنعتی تمدن بشر، میـ        1985 تا   1860اگر توجه کنیم که از سال       

 میلیون تن رسـیده و      155 میلیون تن به     7تولید شده توسط انسان از      دی اکسید سولفور    
 درصد آلودگی محیط زیسـت  90و حیات زیست را در معرض مخاطره قرار داده است،        

آهـن، تأسیسـات      هـای الکتریسـیته، ذوب      دلیل وجود کارخانه    آمریکای شمالی و کانادا به    
 143خت فسیلی در مناطق مسکونی و تجـاری اسـت،         صنعتی، وسایل نقلیه و مصرف سو     

. شـود   اهمیت عامل محیط زیست در انتقال تکنولوژی به جهان غیرصـنعتی روشـن مـی              
عبارت دیگر، غرب در دو دهه اخیر تنها ثـروت باقیمانـده جهـان غیرصـنعتی، یعنـی                    به

 . طبیعت آن، را آماج تخریب قرار داده است
 50نیافتـه     ورهای صـنعتی در جهـان توسـعه       گذاری کشـ    میزان سرمایه  1992در سال   

های آمریکایی در این کشـورها در         گذاری کمپانی   میزان سرمایه . بودمیلیارد دالر در سال     
 میلیارد و در    2 به حدود    1990در سال    میلیون دالر در سال بود که        300 تنها   1988سال  
 جهـان صـنعتی،   گـذاری   میلیارد دالر در سال، یعنی یک دهم کـل سـرمایه          1/5 به   1992
، کند کـه پدیـده انتقـال تکنولـوژی بـه جهـان پیرامـونی        این مقایسه روشن می   144.رسید

شتاب گرفـت و     1980یک فرآیند جدید در اقتصاد غرب است که از دهه           شکل انبوه،     به
در  اگر حکومت پهلـوی دوام آورده بـود، قطعـًا            . را آفرید  “ببرهای آسیا ”نام    ای به   پدیده
دلیـل پیونـدهای عمیـق حکومـت           و، بـه   شد  آیند در ایران نیز آغاز می     این فر  1980دهه  

، شــاید بــیش از آســیای جنــوب شــرقی گســترش الیگارشــی دنیــای غــربپهلــوی بــا 
 145.یافت می
 

 . 74-72 همان مأخذ، صص  .  142
 . 195، ص 2000دورنمای کلی اقتصاد جهان تا سال   .  143

144.  Business Week, July 12, 1993, pp. 40-42.  

 بریتانیا و عضـو هیئـت       اینتلیجنس سرویس مقام پیشین      جرج کندی یانگ، قائم    1972وئن   ژ 6در    .  145
 بـا شـاه، بـا    اینتلیجـنس سـرویس  همراه شاپور ریپورتر، افسر رابـط        مدیره کمپانی کلینورت بنسون، به    

د شـو    ایرانی می  -در این دیدار، شاه خواستار ایجاد یک مؤسسه انگلیسی        . کنند  محمدرضا پهلوی دیدار می   
← 
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تر آن     که بیش  146 میلیارد دالر است   88گذاری خارجی در تایوان حدود        میزان سرمایه 
 کمپـانی تـایوانی   : وجـه کنـیم   بـه چنـد نمونـه ت      . هـای آمریکـایی تعلـق دارد        به کمپـانی  

Semiconductor Mfg Co.   147.با سرمایه کمپانی فیلیـپس تأسـیس شـد    1987در سال 
Hewlett Packard Taiwan Ltd.  ،ای از  ، شـعبه  تـایوان هـای  ترین کمپانی یکی از بزرگ

 میلیارد دالر که سود سـال       16 با ارزش بازار     148 است “هیولت پاکارد ”کمپانی آمریکایی   
، .Taiwan’s Frist International Computer Inc 149.بـود  میلیـون دالر  881  آن1992

گـذاری    در جهـان، سـرمایه    افزارهای کامپیوتری       ترین تولیدکنندگان سخت    یکی از بزرگ  
موتـوروال، میکروسـافت، تکـزاس      (مشترک چهار غول کامپیوتری ایاالت متحده آمریکا        

 34/29 چهـار کمپـانی آمریکـایی جمعـاً          ارزش بـازار ایـن     150.است) اینسترومنتز، اینتل 
  151. میلیارد دالر بود5/2 آنان 1992میلیارد دالر و سود سال 
 درصـد صـادرات را      95 درصد تولید صنعتی و      75های فراملیتی     در سنگاپور کمپانی  
  152.در انحصار خود دارند

 
 ایرانـی   گرایان  سازی آن مدیران دولتی و توسعه       در کره جنوبی نیز، که صنایع اتومبیل      

نـام صـنعت    چـه بـه     آن 153:را سخت شیفته خود کرده بود، وضع به همـین گونـه اسـت             
هـای ماوراءبحـار    گذاری  ای است از سرمایه     سازی کره جنوبی شهرت یافته، جلوه       اتومبیل

                                                      
در واقـع   <: دهد   یانگ پاسخ می   >.که به صادرات کاالهای تمام شده و قطعات در سراسر منطقه بپردازد           <

دهنـد و اگـر       کنگ انجـام مـی      های انگلیسی این کار را در پرتغال، سنگاپور و هنگ           تعدادی از کمپانی  
مؤسسه مطالعـات تـاریخ   مرکز اسناد ( >.شرایط در ایران مساعد باشد دلیلی ندارد که این کار انجام نشود    

، سند شـماره    )1972 ژوئن   13مورخ  (معاصر ایران، مجموعه شاپور ریپورتر، گزارش جرج کندی یانگ          
 ) الف19-6224-129

146.  Business Week, November 30, 1992, p. 67.  

147.  ibid, p. 73.  

148.  ibid, p. 72.  

149.  ibid, July 12, 1993, p. 82.  

150.  ibid, November 30, 1992, p. 72.  

151.  ibid, July 12, 1993, pp. 82-84.   

152.  ibid, November 30, 1992, p. 68.  

 .  افزوده شد1381 مطلب فوق در آذر  .  153
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امـروزه، کـره جنـوبی    . ویژه ایاالت متحده آمریکـا  سازی دنیای غرب به  های اتومبیل   غول

 حجم مبادالت میان دو کشور      1998در سال   . (مریکاستهفتمین شریک بزرگ تجاری آ    
  154.) میلیارد دالر بود4/40معادل 

نـام     اسـت کـه در ایـران بـه         155هونداییسازی کره جنوبی      ترین کمپانی اتومبیل    بزرگ
گذاری کمپانی آمریکـایی       با سرمایه  1967این کمپانی در سال     . شود   شناخته می  “هیوندا”

 ده درصد سهام    156 کرایسلر - کمپانی آمریکایی دایملر   2000فورد تأسیس شد و در سال       
طور عمده به کمپانی آمریکـایی   کمپانی ژاپنی میتسوبیشی نیز، که به  . آن را خریداری کرد   

  157. کرایسلر تعلق دارد، بخش مهمی از سهام هوندایی را در تملک دارد-دایملر
ــانی  ــا   دووکمپ ــوبی، در س ــره جن ــل در ک ــده اتومبی ــین تولیدکنن ــا 1972ل ، دوم  ب

جنـرال موتـورز   ”گذاری کمپانی آمریکایی جنرال موتورز تأسیس شد و در آغـاز        سرمایه
“کره

جنرال موتورز تـا    .  تغییر نام داد    “دوو” به   1983این کمپانی در سال     .  نام داشت  158
تـرین   جنـرال موتـورز بـزرگ   .  پنجاه درصد سـهام دوو را در تملـک داشـت   1992سال  

 درصـد   20،  )ایتالیـایی ( درصـد کمپـانی فیـات        20ان است که    سازی جه   کمپانی اتومبیل 
 درصـد کمپـانی     20و  ) ژاپنـی ( درصـد کمپـانی ایسـوزو        49،  )ژاپنـی (کمپانی سـوبارو    

جنرال موتـورز نیـز بنوبـه خـود در تملـک بانکـداران              . را تملک دارد  ) ژاپنی(سوزوکی  
نـک بـزرگ ایـاالت     ده با آن بـه    نیمـی از    باشد و     میتبار نیویورک      یهودی -بزرگ آلمانی 

 میلیارد دالر   4/11 کمپانی دوو، با     159.تعلق دارد ویژه بانک خصوصی مورگان،       متحده، به 
در . آن را خریداری کرد    ورشکست شد و کمپانی آمریکایی فورد        2000دارایی، در سال    

  160.شد  میلیارد دالر گزارش می6/7این زمان بدهی دوو 
در سـال   اسـت کـه      161موتورز کیا کمپانی   سومین تولیدکننده اتومبیل در کره جنوبی     

تأسیس شـد و    ) ایتالیا(و فیات   ) فرانسه(های پژو     گذاری مشترک کمپانی     با سرمایه  1974
 را آغـاز    “پراید”های    فورد تولید اتومبیل  آمریکایی   در مشارکت با کمپانی      1986در سال   

 
154.  http://www.kctrade.com/Global_Trade/body_7b11_korea.htm 

155.  Hyundai Motor  

156.  DaimlerChrsyler 

157.  http://autozine.kyul.net/Manufacturer/Korea.htm 

158.  GM Korea  

159.  http://www.labournet.de/branchen/auto/daewoo/16.html 

160.  http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/810293.stm 

161.  Kia Motors  
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سـتگی کـرد و      میلیـارد دالر بـدهی، اعـالم ورشک        9، بـا    1998در سال   این کمپانی   . کرد

 درصـد  17در این زمان هنـوز کمپـانی فـورد          162.کمپانی هوندایی آن را خریداری نمود     
  163.کیا موتورز را در تملک داشتسهام 
 

انتقـال  مـؤثر در ایجـاد مـوج        عوامل  ترین    مهمگیری از نیروی کار ارزان یکی از          بهره
 سـاعت در  50متوسـط  طور  ها به ای کرهبرای مثال، . تکنولوژی به جنوب شرقی آسیا بود   

پـس از  و به همین دلیل بود که      . گیرند  می دالر دستمزد    33/4کنند و ساعتی      هفته کار می  
در مقـر اصـلی خـویش،       کنـان خـود را      تأسیس کمپانی دوو، جنرال موتـورز تعـداد کار        

  164. نفر کاهش داد4000 به 7000بالتیمور، از 
نوشـته   بـه . تـوان مشـاهده کـرد    مالزی مـی ها به    نقش این عامل را در هجوم فراملیتی      

تـوانم سـه      من مـی  <: گفت  های آمریکایی با شادی می      مدیر یکی از کمپانی   بیزنس ویک،   
کمپـانی ژاپنـی     165>.کـنم اسـتخدام   مهندس مالزیایی را به قیمت یک مهندس آمریکایی         

سـالیانه یـک میلیـون تلویزیـون بـه          ای است کـه        در مالزی دارای کارخانه    166اماتسوشیت
این نیروی کار هم ارزان و هم دارای تحصیالت عـالی            167.کند   جهان صادر می   بازارهای

است و در واقع جهان غرب با انتقال تکنولوژی بهترین مغزهای جهـان پیرامـونی را بـه                  
هـای    انتقـال برخـی پـروژه     به همین دلیل اسـت کـه        . کند  ترین قیمت خریداری می     نازل

 : شاهدیمپیشرفته علمی و فنی را به جنوب شرقی آسیا 
سـال  ، کـه سـود   .Glaxo Incنـام   های دارویی بریتانیـا، بـه   ترین کمپانی یکی از عظیم

گـذاری     میلیـون دالر سـرمایه     30بـا    168 میلیارد دالر گزارش شـده اسـت،       6/1 آن   1992
گیری از نیروی کارشـناس بـومی ظـاهرًا در            ای را در سنگاپور آغاز کرده و با بهره          پروژه

در تشـریح   بیـزنس ویـک      169.هـای مغـزی اسـت       بیماریبرخی  کاوش برای یافتن علل     
  : نویسد ثمرات انتقال تکنولوژی می

 
162.  http://www.wsws.org/workers/1998/july1998/kia-j04.shtml 

163.  http://www.time.com/time/magazine/1998/int/980413/kia.html 

164.  http://www.labournet.de/branchen/auto/daewoo/16.html 

165.  Business Week, November 30, 1992, p. 74.  

166.  Matsushita  

167.  ibid, p. 73.  

168.  ibid, July 12, 1993, p. 72.  

169.  ibid, November 30, 1992, p. 73.  
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“پژوهش و توسـعه   ” و هزینه    دهد  این سازوکار قیمت رقابتی را کاهش می      

  را170
هـای آمریکـایی    کنـگ بـه کمپـانی      تـایوان و هنـگ    مانند  هایی    مشارکت. کاهد  می

.  بـه بـازار برسـانند      تـر   ا سـریع   کـه تولیـدات خـود ر       دهـد   چون موتوروال اجازه می   
ها امکان دستیابی بـه پـول         همکاری پژوهشی با دانشگاه دولتی سنگاپور به اروپایی       

ها با ساختن تلویزیون در مالزی برای فروش           و ژاپنی  دهد  تری می   و مغزهای فراوان  
 مهندسین خود را از مشاغل فروتر راحت کنند و اجازه دهنـد کـه           توانند  جهانی می 

  171.تر بپردازند  کارهای پیچیدهآنان به
بـه  نیـز    پژوهشی در مواردی     -های علمی   گونه پروژه   اینباید توجه کرد که     عالوه،    به

آالینـدگی و تخریـب محـیط زیسـت یـا           دلیـل     بهکه  یابند    کشورهای پیرامونی انتقال می   
 2در ، بـرای مثـال  . امکان انجام آن در کشورهای غربی نباشد     و سیاسی پیامدهای انسانی   

، در  (DGSE) کنت آلکساندر دو مرانش، رئـیس سـازمان اطالعـاتی فرانسـه              1357مهر  
مالقات خود با سپهبد ناصر مقدم، رئیس ساواک، به شاه ایران پیشنهاد کرد کـه گروهـی                 

بـرای انجـام برخـی تحقیقـات     از دانشمندان آلمانی را، که قبالً در خدمت هیتلر بودنـد،     
  : کار گیرد در ایران بهموشکی 

عنـوان یـک    عنوان رئیس سرویس فرانسه بلکه به      خواهم نه به    مطلبی است که می   
گروهی از دانشمندان آلمانی، که در رشته موشک        . دوست با شما در میان بگذارم     

نـام    و تکنولوژی مربوطه بهترین علمای جهان هستند، یـک شـرکت خصوصـی بـه              
OTRAG وه دانشـمندانی بودنـد   برخی از این دانشمندان عضو گر. اند  تشکیل داده

نـام کـایزر      رئیس ایـن گـروه دانشـمندی اسـت بـه          ... کردند  که برای هیتلر کار می    
(Caiser)172 ...       این گروه برای کارهای خود به کشوری با مسـاحت زیـاد و کمـی

 
170.  Research & Development (R&D) 

171.  ibid.  

 فـدرال   قراردادی با دولـت آلمـان  1971کایزر در سال . است) (Lutz Kaiserمنظور لوتز کایزر   .  172
 بودجه این طرح را قطع کرد 1974دولت آلمان در سال . برای ساخت یک نوع موشک جدید منعقد کرد  

 Orbital Transport und Raketen) “اوتراگ”نام  و کایزر برای ادامه کار خود یک کمپانی خصوصی به

Aktien Gesellschaft)لت زئیـر قـراردادی    با دو1975او در دسامبر .  در شهر اشتوتگارت تأسیس نمود
 یکی از   1978در ژوئن   . های این کشور آزمایش کند      های ساخت خود را در بیابان       منعقد کرد تا موشک   

دلیل فشارهای اتحاد شوروی، دولت زئیر        ، به 1979ها در زمان پرتاب منفجر شد و در آوریل            این موشک 
)  کیلومتری جنوب تریپولی   600(لیبی  سپس، کایزر تأسیسات خود را در       . قرارداد با کایزر را ملغی کرد     

دلیل فشار ایاالت متحده آمریکا دولت لیبی نیز به فعالیت کایزر خاتمه     به 1981مستقر نمود ولی در سال      
 فعالیت کایزر متوقف شد و کمپـانی  1987در سال  .  خود را در سوئد ادامه داد      های  آزمایشاو سپس   . داد

← 
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من به گروهی از دانشـمندان سـرویس فرانسـه مأموریـت دادم        ... پول احتیاج دارند  

مان دیدن نمایند و بایـد بگـویم کـه کارشناسـان     که از تأسیسات این شرکت در آل 
بـا خـودم فکـر کـردم     . اند  زده شده   سرویس ما از پیشرفت علمی این گروه شگفت       

که شاید شما عالقمند به همکاری با این گروه باشید و چنانچه مایـل بـه ایـن کـار                    
این گروه گویـا مشـکالتی از نظـر        ... توانم ترتیب تماس شما را بدهم       باشید من می  

   173.مالیاتی با دولت آلمان فدرال دارند
 فرهنگـی اسـت تـا اقتصـادی،     -تر یک مقوله سیاسی  بیش “استقالل”اگر بپذیریم که    

 نـوعی  “ببرهـای آسـیا  ”انتقال تکنولوژی غرب بـرای  باید این واقعیت را نیز بپذیریم که    
در این . ه استتداوم سلطه استعماری را، در قالبی نو و متمایز از گذشته، به ارمغان آورد            

سـود فرهنـگ غالـب        ریزد، فرهنگ بومی به     معنای نوین از استعمار، مرزهای ملّی فرومی      
ببرهـای  ”ایـن تحـول در       .شـود   مـی  بلع    “مادر”پاشد، و هویت ملّی در هویت         کامًال می 

مسـتقلی  هـای سیاسـی    نظـام اگر این کشـورها از  و اگر چنین نبود .  رخ داده است   “آسیا
 .شدند انتقال تکنولوژی جهان صنعتی بدل نمیامن به کانون د، برخوردار بودن

هویـت فرهنگـی و ملّـی و فقـدان اسـتقالل سیاسـی ایـن                بارزترین نماد اضمحالل    
کـه پیامـد    یـابیم     کشورها را در حاکمیت نخبگان سیاسی و اقتصادی شهروند غرب مـی           

، بیـزنس ویـک   ه  نوشـت   بـه . آسیای جنوب شرقی است   ها سلطه مستقیم استعماری بر        دهه
کرده ایـاالت متحـده آمریکـا و شـهروند آمریکـا               عموماً تحصیل  “ببرهای آسیا ”نخبگان  
شـان در غـرب دارای        کنند و بسـیاری     زنان و فرزندان آنان در آمریکا زندگی می       . هستند

 سال سابقه سکونت در آمریکا دارند و        20ها حداقل     بسیاری از آن  . خانه شخصی هستند  
 48او  .  یـک نمونـه اسـت      174آقـای وو  . اند  ختلف آمریکایی شاغل بوده   های م   در کمپانی 

 . و سه سال در کمپانی جنرال موتورز شـاغل بـود           IBM سال در کمپانی     17سال دارد و    
پردازی یوماکس شد کـه        به تایوان بازگشت و رئیس کمپانی داده       1991آقای وو در سال     

 میلیـون دالر در     40با فروش    تجهیزات کامپیوتری است  سرشناس  یدکنندگان  یکی از تول  
 است و دختـرش در آمریکـا        >آنجلس  های زیبای لس    تپه<خانه آقای وو در     . 1992سال  

                                                      
، حامیان پنهـان او  شد می تأمینج سنگین کایزر از چه منبعی      روشن نشد که مخار   . اوتراگ منحل گردید  

 .کردند میکه بودند و چه اهدافی را دنبال 
کتـاب دوم،  مطالعات سیاسـی،   ،  “1357-1351: روابط اطالعاتی ایران و فرانسه    ” ]عبداهللا شهبازی، [  .  173

 . 336-335 صص ،1372پائیز 
174.  T. Y. Wu 
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یک پای آقای وو در تـایوان و پـای دیگـرش          . باشد  نویس کمپانی میکروسافت می     برنامه

  175.در کالیفرنیاست
ن مخلـوق تمـد   ) وطـن   جهـان (آقای وو یک نمونه از انسـان معاصـر کاسـموپولیت            

  . کند هایی دنیا بسیار کوچک جلوه می برای چنین انسان. گستر غربی است جهان

  176گذشتهدهه نگاهی به 
قرارداد ایران با کمپانی دوو هنـوز       منتشر کرد که    تدوین و   بررسی فوق را    نگارنده زمانی   

های اقتصادی    گذاری عطفی در سیاست    نقطه این قرارداد . شور اعالم نشده بود   در داخل ک  
در فضایی سنگین از تبلیغات مطبوعـاتی       دوو  با کمپانی   قرارداد  . رود  شمار می    ایران به  در
، سـازی  هـای بـزرگ اتومبیـل    درست در زمانی کـه کمپـانی  و منعقد شد   “گرایانه  توسعه”
کشورهایی چـون   به گشایش بازار    دلیل بحران عظیمی که این صنعت را فراگرفته بود،            به

  :ایران نیاز مبرم داشتند
د یـ ون دسـتگاه تول   یـ لی م 7/7ه در سـال     کـ  ، ژاپن یساز  لیاتومبعت   صن 1992در سال   

رد کـ  درصد سقوط    13شت،  ار دا یارد دالر در اخت   یلی م 339 معادل   ی و بازار فروش   ردک یم
 و یشـ یتسوبیسـان، هونـدا، م  یوتـا، ن  یتو(ژاپـن   سازی    اتومبیل بزرگ   یمپانکو درآمد پنج    

 5/3 بـه    1990ه در سـال     کـ ،  وتـا ی تو یمپانکالص  سود خ .  درصد سال قبل بود    64) مزدا
ه در  کسان  ی ن یمپانک ؛ و ارد دالر بود  یلیحدود دو م  تنها   1992د، در سال    یارد دالر رس  یلیم

ه در سـال  کـ شـد   ی مـ ینـ یب شیون دالر سود خالص داشت پ    یلی م 800 حدود   1990سال  
ل ی اتومب یگذار هی مؤسسه سرما  یک یر پژوهش یگفته استفان اشر، مد     به.  ضرر بدهد  1993
 ژاپن با   یساز  لی اتومب یها  یمپانک دوم   ین بار پس از جنگ جهان     ی نخست یبرا<و،  کیدر تو 

 >. رشـد وجـود نـدارد    یـک انـداز نزد    چ چشـم  یه در آن ه   کاند     مواجه شده  یاقتصاد جهان 
 یهـا  یمپـان که  کـ ا، اروپـا و ژاپـن سـبب شـد           یکـ ل آمر یـ  اتومب ی داخلـ  یسقوط بازارها 

تـالش  نیافتـه     توسـعه  یشورهاک انبوه مصرف در     یجاد بازارها ی ا  در جهت  یساز  لیاتومب
  177.نندک

گری دالالن داخلـی، اعـم از مـدیران و            ، با میانجی  . ش 1370بدینسان، در اوائل دهه     
پردازان سیاسی، بازار ایران بـه روی صـنایع           های دولتی و کارشناسان و نظریه       تکنوکرات

 
175.  ibid, pp. 75-76.  

 .  افزوده شد1381 مطلب فوق در آذر  .  176
177.  Time, January 4, 1993, pp. 38-39.  
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 در 178. نمایان شـد 1370 اقدام در اواخر دهه      پیامد این . سازی گشوده شد    جهانی اتومبیل 

 رئیس ستاد طرح تعویض پالک خـودرو، تعـداد خودروهـای شخصـی در               1378اسفند  
 2/3هـای عمـومی و دولتـی،     جز خودروهای دارای پالک     حال تردد در شهر تهران را، به      

 180.های موجـود در کـل کشـور اسـت            این حدود نیمی از اتومبیل     179.میلیون اعالم کرد  
بـازار  : بارت دیگر، بازار اتومبیل ایران حتی از بازار داخلی ژاپـن نیـز پیشـی گرفـت                ع  به

 بـه اوج  1990ه در سـال   کـ ون دسـتگاه بـود      یلی م 2/3 حدود   1987 ژاپن در سال     یداخل
 1991در سال   سرعت سقوط کرد؛      و سپس به  د  ی رس ،ون دستگاه یلی م 8/4 به   یک نزد ،خود

  181.دیون دستگاه رسیلیمتر از دو مکبه  1992ون دستگاه و در سال یلیبه سه م
در بررسی پیامدهای مخـرب ایـن سیاسـت، یـک پژوهشـگر ایرانـی وزارت                بعدها،  
ر شـهرها را بـه      یتهـران و سـا    < خوانـد کـه      >لیشگاه بزرگ فروش اتومب   ینما<صنایع را   

 ی از آلودگ  ی ناش یها  انیعالوه بر ز  : او افزود  >.ل نموده است  یل تبد ینگ انواع اتومب  کیپار
ـ  ا ی و اخالقـ   ی ارزشـ  یامـدها ی از آن، و عالوه بـر پ       ی ناش یها  نهیست و هز  یط ز یمح ن ی
  . مینکن وارد یون دالر بنزیلی م300د حدود یانه بایاست، سالیس

 
: دسـت دهـد     تر از پیامدهای مخرب سیاست فوق به        تواند تصویری جامع    آشنایی با برخی ارقام می      .  178

. مصرف سرانه انرژی در ایران هشت برابر میانگین مصرف انرژی در کشورهای در حال توسـعه اسـت                 
های نفتی در سـال   مجموع مصرف انرژی فرآورده . )1375 ،گزارش تحقیقی روابط عمومی وزارت نفت     (

اخبـار  . (سـابقه بـود      میلیون لیتر در روز رسید که این میزان در طول تاریخ کشور بی             7/177 به رقم    76
 ،همشهری. (یک چهارم کل مصرف بنزین کشور متعلق به تهران است          )1377 اردیبهشت   22 ،اقتصادی

 درصد یارانـه    70ها    دهند و ایرانی     درصد مالیات می   80ها حدود     در مصرف بنزین اروپایی    )1377 مهر   3
های مرفه شهری مصرف   درصد یارانه بنزین را یک دهم خانواده   35 )1377 آبان   ،صبح امروز . (گیرند  می
 میلیارد تومانی بنزین برابر بـا کـل بودجـه عمرانـی            350یارانه   )1377 آذر   19 ،گزارش روز . (کنند  می

بـا  .  میلیون بشـکه اسـت   3/1مصرف داخلی روزانه نفت      )1377 آذر   22 ،اخبار. (استهای کشور     استان
 24 ،قـدس . ( سال دیگر نفتی برای صادرات نخواهد داشـت        15ادامه روند کنونی مصرف نفت، ایران تا        

 19 ،زن. (رسد  میلیون دالر می300 درصد افزایش به     100 با   78هزینه واردات بنزین در سال       )1377آذر  
 )1377 آذر 18 ،اطالعات. ( میلیارد لیتر بنزین در ایران مصرف خواهد شد5/14سال آینده  )1377آذر 
چهارشـنبه  انتخاب،     رئیس ستاد طرح تعویض پالک خودرو،      ،سردار محمد مسعودی مقدم   مصاحبه   .  179
 . 12، ص 1378 اسفند 18

 21، شـنبه  صبح امـروز امی، اهللا مرتضوی، معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظ       امانامیر  مصاحبه    .  180
 .10، ص 1378فروردین 

181.  ibid, p. 39.  
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ــع خــودرو ایصــنا ــوژک در تیا ن توســعهیترکوچکــه کــ ،رانی ــوآورینول  ی و ن

لنـد و   ی و تا  یالزتـر از مـ      نی مونتـاژ آن پـائ     ی نمره منفـ   ید و حت  یجاد نما یتواند ا   ینم
جـاد بـازار    یواسـطه ا    بلعد و به    یه را م  یاردها تومان سرما  یلی هر ساله م     است، یاندونز

اردها تومـان  یلیدات، هر ساله مین تولی موجود در انحصار ا   یاذب و رانت اقتصاد   ک
 یهـا   شـگاه ی، نما یدیـ ارخانجـات تول  ک اعـم از     -گرهـا   ب دالالن و واسـطه    یز نص ین

 -ن اجــزایــن ایال بـ یان و رابطـان ســ یکــر نزدیطعـات و ســا ل، فروشــندگان قیـ اتومب
   .دینما یم

پژوهشگر فوق مصـرف ارزی بخـش خـودرو وزارت صـنایع را سـالیانه حـدود دو           
 13که از طریق صادرات اتومبیل سالیانه تنها حـدود            زند در حالی    میلیارد دالر تخمین می   

  : پرسد ی میدرست بهمحقق فوق  182.شود  میلیون دالر ارز وارد ایران می14الی 
 ی ارز یواسـطه رشـد درآمـدها       داغ شدن بازار مونتاژ خودرو در دهـه پنجـاه بـه           

ه منجـر بـه   کـ  1353 آن در سـال  یژه شـدت ناگهـان  یـ و حاصل از فروش نفـت، بـه     
گانگـان شـد، در آن موقـع        یت ب یع با هـدا   ین صنا یجاد ا یم ا ی عظ یها  یگذار هیسرما
چگونه اسـت   . وهش قرار گرفت  ک مورد ن  ییگرا  جاد رشد مصرف  یعنوان عامل ا    به
سـت  یبا  ی م ی نفت یاهش درآمدها ک سال آن هم با      25است پس از    ین س یه ادامه ا  ک

  شود؟ یدرست تلق
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