
    نظریه هاي توسعه گرایی جز به گونه اي تدریجی مورد پذیرش علم سـیاسـت قرار نگرفت. ظهور 
این نظریه ها از اواسط دهه 50 میالدي از طریق بعضـــی کارهاي خاص صورت گرفته که در پی القاي 
- اقتصـادي کمی  این نکته بودندکه اعمال سیاسی جدید را باید در ارتباط با شکوفایی عوامل اجتماعی
. اما توسعه گرایی حتی در اوج شکوفایی خود هم نتوانســـت به وحدت نظر دست  مورد توجه قرار دارد
. توالی زمانی آنها گویاي این ضــرورت بود که  . زیرا خود موجد نظریه هاي سـیاسـی چندي شــد یابد
ساخته هاي ذهنی که در معرض نقد قرار می گیرند یا متزلزل می شوند، باید مورد اصالح و تکمیل قرار 
. بررسی زمانی ما را به پیشــــرفت هایی واقف می سازد که طی آن تحلیل سیاسی توسعه تا سر  گیرند

حدي از نقد پیش رفته که به ساخت الگوهاي رسمی روي آورده است. اما این الگوها نیز شکننده اند. 

. دیگر آنکه؛      توسعه همواره قطاري رو به جلو نیســت و گاهی انحطاط سیاسی آن را به عقب می راند
این پندار که توسـعه مترادف صـنعتی شـدن اسـت باید دور ریخته شـود. توسـعه را نباید با نوســازي 
اقتصـادي، اجتماعی و فرهنگی اشتباه گرفت. صنعتی شدن نه تنها منبع توسعه سیاسی نیســت، بلکه 
بعضی وقت ها آن را به تعویق می اندازد. کشورهاي جهان سوم به منظور جبران تاخیر خود اولویت را به 
ضرر سیاست که تحت الشـعاع الزامات صنعتی قرار می گیرد، به ساختارهاي اقتصـادي و اجتماعی می 
 از این رو این خطر وجود دارد که این عدم توازن در قالب اَشــــــکال کم و بیش پایدارِ انحطاط . دهند
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سیاسی، تداوم یابد. بین توسعه و نوسازي باید فرق بگذاریم. نوسازي به واقع چیزي جز آثار مســتقیم 
. جامعه اي توسعه یافته  صنعتی شدن بر ساختارهاي اجتماعی، اقتصـادي، اجتماعی و سیاسی نیسـت
. نهادینه شدن به خصــوص در  است که به نهاد هایی پایدار، جا افتاده، مسـتقل و منسـجم مجهز است
شرایط خاص ضـروري اسـت؛ تا نهادها بتوانند نقش خود را در تنظیم اجتماع، هنگام فوران سـیاسـی 
قشـــــــرهاي جدید مردم ایفا کنند. همچنین نظام هایی نهادینه خوانده می شوند که از سطح باالي 
. براي مثال نظام سیاسی آمریکا از نظام سیاسی فرانسه در انقالب چهارم  پیچیدگی نیز برخوردار باشند
توسـعه یافته تر اسـت؛ زیرا به جاي تکیه صـرف بر نهاد هاي مقننه، بر روابط رقابت آمیز و متعادل بین 
. لذا قانونی که بر مختلطی از  ریاسـت جمهوري، ســنا و مجلس نمایندگان و دیوان عالی هم تکیه دارد
الزامات مختلف تکیه دارد، نســـــبت به قانونی که فقط به یکی از آن الزامات استناد می کند، از سطح 

توسعه باالتري برخوردار است. جمهوري اسالمی نیز از همین گونه است. 

    و اما فرهنگ؛ تحلیل کنش متقابل فرهنگ و اقتصــاد را می توان در دو معناي کامال متفاوت در نظر 
گرفت: 1- تعیین جایگاه و نقش احتمالی فرهنگ در توسعه ي اقتصادي 2- تحلیل زندگی و فعالیتهاي 
. واضح است که در مقابل، توجه به مشــکالت ناشی از  فرهنگی بر حسـب روش هاي تحلیل اقتصـادي
توسعه اقتصـادي و اجتماعی از دیدگاه فرهنگی، ضمن تضـمین دستاوردهاي انسـانی، امکان موفقیت 
. همانطور که پیش تر اشاره شد، نوسازي اگر چه شرط ضروري توسعه می  هاي فنی را افزایش می دهد
. رشد و نوسازي نمی تواند جنبه هاي غیر اقتصــادي شکوفایی  نماید، اما به معناي خود توسعه نیسـت
. توسـعه فقط سـنجش مادي  فردي و اجتماعی و رفاه و مالحظات مربوط به توزیع درآمد را در بر گیرد
درآمد، بیکاري و نابرابري نیســــت، بلکه فرآیندي چند بعدي است که تغییرات عمده در ساختارهاي 
اجتماعی، گرایش هاي مردم و نهادهاي ملی، تسـریع رشد اقتصـادي، کاهش نابرابري و محو فقر را در 

پی دارد.

    در توسعه مردم مطرحند و نه آمار هاي اقتصادي. به گفته ي آلفرد سوي: � اعداد بیگناهانی هستند 
که به سادگی زیر شکنجه اعتراف می کنند.� فرهنگ اما عنصـــــــــري است شامل همه کنش ها و 
واکنشـهاي فرد و محیط پیرامون او با بعد زیرین زندگی گروه هاي اجتماعی، یعنی مجموعه روش ها و 
شرایط زیسـت یک جامعه که اساس و بنیان مشـترکی از سنتها و دانشــها و نیز اشکال مختلف بیان و 

تحقق فرد در درون جامعه به هم پیوند خورده است. 

. فرض کنیم،      مناسبات مثبت و منفی بین فرهنگ و توسعه بسـیار پیچیده اما کما بیش آشکار است
توسعه فرآیندي توسط انسان و براي انسان باشد � البته نگارنده خود به آن قایل نیست- ؛ انسان ضامن 
توسـعه و در عین حال غایت آن اسـت و در نتیجه هم نیروي محرکه و هم هدف غایی آن به شـمار می 
. هرچند توسعه مفهومی است که همواره مشـغله ذهنی اقتصـاددان ها بوده است، ولی پیشـرفت و  رود

توسعه اقتصـاد بازار و کاپیتالیسـم این هدف انسـان گرایانه را تا حد زیادي از نظر پنهان ساخته است. 2
بگذارید صراحتا بگویم: در این مکتب، توسعه یعنی فرآیندي توسط انسان براي معدودي انسان.

    همانگونه که آدام اســـمیت متذکر گردید، آزادي مبادله و داد و ســـتد، خود جزئی از آزادي هاي 
اساسی اسـت که مردم براي ارج نهادن به آن دلیل دارند. مخالفت عام و کلی با بازارها ، همانقدر عجیب 
خواهد بود که مخالفت کلی با محاورات مردم (حتی اگر این محاورات از نظر ســایرین بی معنی به نظر 
. آزادي مبادله شاید در این نگاه نیازي به توجیه تدافعی نداشته باشد. این آزادي ها بخشــــی از  آیند)
روشهایی هســــتند که مردم بر اساس آنها در جامعه زندگی و بر اساس آنها داد و ستد می کنند. آنچه 
اتفاق می افتد این است که نفی آزادي مشـارکت در بازار یکی از روش هاي نگه داشتن مردم در بردگی 

و اسارت است. اگر توسعه را به صورت بســـط آزادي هاي واقعی مردم که از آن ها برخوردارند تعریف 3
کنیم، به سـادگی نتیجه می شـود که آزادي ورود به بازار می تواند خود کمک قابل توجهی به توســعه 
باشد. امروزه چالش اساسی توسعه در بســــیاري از نقاط جهان شامل ضرورت آزادسازي نیروي کار از 
قیود مستقیم و غیر مستقیمی است که مانع از دسترسی آن به بازار آزاد کار می شوند. به طور مشابه در 
. لذا این آزادي ها نه تنها هدف هاي اولیه توسعه هستند،  بازار کاال و سرمایه و پس انداز نیز چنین است
. از طرفی دیگر باید ارتباط انواع مختلف آزادي با  بلکه ابزار هاي اصـلی توســعه نیز به شــمار می آیند
یکدیگر را در نظر داشته باشیم. مثال آزادي هاي سیاسی به امنیت اقتصـــادي کمک می کنند، فرصت 
هاي اجتماعی مشارکت اقتصادي را تسهیل می کنند، تسـهیالت اقتصـادي به وفور امکانات شخصـی 
منجر می شود... این انواع مختلف توسعه یکدیگر را تقویت می کنند و این معناي حقیقی توسعه است. 

 توسعه سیاسی، برتران بدیع، ترجمه نقیب زاده1
 فرهنگ و توسعه، گزاویه دوپوئی، ترجمه فراهانی و زرین قلم2
 توسعه به مثابه آزادي، آمارتیا سن، ترجمه حسین راغفر     3

توسعه به مثابه آزادي/ آزادي به مثابه توسعهخبــــرنامــــــه

طریقتنا القصد  
مشی ما میانه روي است.امام علی علیه السالم

غرر الحکم و درر الکلم     

وزیر دفاع آمریکا استعفاء کرد'

پلیس پسربچه حامل سالح قالبی را در کلیولند آمریکا کشت.

مقامات اسرائیل در دیدار با اشتاینمایر: با ایران «توافق بد» نکنید.

بهاي نفت برنت پس از 4 سال به زیر 80 دالر سقوط کرد.

محمود دولت آبادي، «نشان شوالیه هنر و ادب فرانسه» را دریافت کرد.

وزیر ارشاد: فیلم «قصه ها»مشکل ندارد؛ «عصبانی نیستم» باید اصالح شود.

اوباما: در صورت توافقی مطمئن با ایران، کنگره را متقاعد میکنم.

پرسپولیس در داربی 79 تهران از شکست پیروزي ساخت .

نوبخت مطرح کرد:

امیدواریم فرهادي با راي اعتماد گسترده مواجه شود/ 8 سناریو براي بودجه 94

رییس سازمان حمایت: خودروسازان متخلف را معرفی کنید تا برخورد کنیم.

پایان نشست وزیران خارجه ایران و 1+5: تمدید مذاکرات جامع هسته اي تا 9 تیر/ آزادسازي ماهانه 

700 میلیون دالر از دارایی هاي ایران

محسن رضایی:اوباما سنگی در چاه انداخته که باید خودش آن را بیرون بیاورد.

در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاري تحقیقاتی طیبی: جهاد دانشگاهی آماده تأسیس آزمایشگاه 

هايسازمان ملی استاندارد است.

چرا یک دانش آموز باید سالح سرد با خود حمل کند؟هشدار جدي به آموزش و پرورش در پی معلم 

کشی در مدرسه

رییس سابق موساد: براي نخستین بار از آینده صهیونیسم نگرانم

نجفی خبرداد: اجازه دسترسی مدیریت شده ایران به آژانس براي بازدید از سایتی ادعایی در مریوان

40 درصد فارغ التحصیالن پزشکی کشور، دانشجویان دانشگاه آزاد هستند.

قدردانی از بانک شهر در دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

در دیدار با وزیر خارجه عربستان/ الوروف: تنها کیفیت توافق برایمان اهمیت دارد نه بازه زمانی آن

نخست وزیر ایتالیا: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا براي دو طرف فاجعه است

کانون اندیشه: سخنرانی آیت اهللا محالتی در دانشگاه 

مطهري: مخالفان منطق دوگانه دارند/ اگر «فتنه خط قرمز» باشد، فرهادي هم نباید راي بیاورد

پاسخ علی مطهري به کیهان: تحریف نکنید؛ سلب حق اظهارنظر منطق حکومت اموي است

اختصاصی فارس/فرمانده انتظامی تهران بزرگ خبر داد

پلیس عامل اصلی اسیدپاشی تهران را دستگیر کرد/این حادثه مصدومی نداشته است

مرتضوي پس از خروج از دادسرا:

پولی نگرفتم که برگردانم/ دخل و تصرف غیرقانونی صورت نگرفته است

سرلشکر جعفري در همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی:

تمام سرزمینهاي اشغالی تحت پوشش موشکهاي مقاومت است/ فتح نهایی در پیش است

آژانس: میزان ذخایر اورانیوم ایران کاهش یافته است

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس: آلودگی هواي تهران کماکان توسط باد و باران مدیریت می شود

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر:

براي بهبود اوضاع اقتصادي کشور باید به توان داخلی تکیه شود/ نمیتوان به وعده هاي آمریکا در 

مذاکرات امیدوار بود

پوتین در تماس تلفنی با روحانی: مسکو اجازه طوالنی شدن مذاکرات هسته اي و تعلل در رفع تحریم 

هاي ایران را نمیدهد 

بسیج دانشجویی 8 دانشگاه برتر کشورطی نامهاي: هر توافق یا تمدید باید به تصویب مجلس برسد/ لزوم 

حفظ خطوط قرمز در مذاکرات 
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رایگان است 



خانجونی داشتیم که جاي شما خالی به رحمت ایزدي شتافت. از آن شیفتگان و دلبستگان فرنگ 
. صبح به صبح قهوه دم می کرد و یک صندلی در باغ می گذاشت و براي خود هرت هرت می نوشید  بود

) چند ساعتی همان جا روي صندلی لم 1 و به یاد کافه ملنروژ (که البته این تلفظ چندان صحیح نیسـت!
می داد و چند ترانه از شوبرت گوش می کرد. البته مرحوم شوبرت آلمانی االصل بودند! 

شــوهرش خان قلی خان رفیع الممالک از مورد وثوقان عهد قاجار بود و از همان جا بود که خانجون ما 
. البته آن زمانی که من خانجون را درك کردم، خان قلی رفیع الممالک  هم شـیفته ي فرنگ شــده بود
. خانجون می گفت که در سیزده سـالگی به نکاح خان  یک چهل پنجاه سالی بود که مرحوم شده بودند
قلی در آمده و اصال آن موقع ایشان خان نبوده و او را “قلی” -بدون پسوند و پیشوند- خطاب می کردند. 

بگذریم...

. از همان موقع که کودك بودم به پدرم اصرار  گفتم که خانجون در آتش فراق فرنگســـتان می سوخت
. البته از زمان خان قلی در خاندان ما رسم بوده که مردان فرانسـه  می کرد که به من هم فرانسه بیاموزد
. القصــه که با اکراه فراوان، معلم سرخانه آوردند  بدانند و از همان رسوم قجري است که به یادگار مانده
برایم جهت آموزش فرانسـه در شش سالگی. در آن دوران من فارسی را نمی توانســتم سلیس صحبت 
کنم لهذا ابوي فرصت را مناسب دیدند که شـانس زبان آموزي من را با زبانی فرنگی بیازمایند شـاید که 
افاقه کند. این مسئله گذشت و دوره ي کوتاهی بعد از بازگشت جناب ابوي- مان از مملکت سوییس، به 
دلیل شکسـت تجاري ایشـان در آن مملکت، ما کامال ور شکســته شدیم و ما ماندیم و مشــتی کتاب 
فرنگی و چند ســـرویس قهوه خوري طالکوب و یک دو قاب عکس که از زمان خان قلی به جاي مانده 
. باغ را هم فروختیم تا ســرمایه اي شــود براي ادامه ي معاش.  واین یعنی فی الحال فراغتی یافته  بود
بودیم از جهت آموزش فرانسـه و این دلچسـب ترین نکته اي بود که پدرم در جمع خانوادگی مان ابراز 

کردند.

معلم سرخانه را هم تسویه کردیم و رفت.

این روند برقرار بود تا همین چند ماه پیش که حضرت ابوي به نان و نوایی رسیدند و رگ قجري ایشـان 
. چون هرجا که جهت  ! البته من با معلم سرخانه موافق تر بودم باد کرد که تو باید بروي کالس فرانســه
کالس فرانســه مراجعه کردم، کالسها مختلط بود و براي چشــم و گوش پاك قجري ما خیلی مناسب 
. به هر جهت در یکی از این کالسـها اقدام به ثبت نام کردیم و مبلغی پنج-شــش رقمی را بر  نمی نمود
روي پیشــخوان انســـتیتو گذاشتیم و طبق عادت مالوف فرمودیم الباقی اش مال خودت؛ که ناگهان 
. ما هم کم نیاوردیم و با استقراض، مبلغ را  منشــی انســـتیتو عرض کرد که مبلغ ما یک صفر کم دارد

پرداختیم. 

درس اولی که گرفتیم، در باب محفل اجتماع و انقالبات فرانســه بود. از آنجا کلمه ي “رفورماتور” و به 
طور کلی “رفورماسیون” را آموختیم. همان شب در حال تماشاي یکی از شـبکه هاي فرنگی بودیم- نه 
-  با خود گفتم مختصـري براي والده ترجمه  ! اینکه فکر کنید ماهواره داریم که مشمول الذمه هسـتید
کنم تا اثر جلسه اول کالس را ببینیم. دست بر قضا اخبار شبکه فرانس 24 در مورد رییس جمهور ایران 
بود و چند بار کلمه ي “رفورماتور” به گوشـمان خورد. شــبکه ي فرانس 2 هم در همین باره بود. البته 
سواد اندك(!) ما موجب می شد کمتر متوجه شویم فهوي کالم گوینده چیسـت اما باز هم رفورماتور به 
گوشمان می خورد. حاال منتظریم تا جلسـه بعدي کالس فرانسـه تشـکیل شود تا کلمات بیشــتري از 
. اما تا همین جا هم براي من سوال شده که جناب رییس جمهور چه چیز را  محاسن الحسن را بیاموزیم
در این دو سال رفورمه کردند که ما نفهمیدیم. البته چیز هایی هستند که دفورمه شده اند و ما هم دیده 

ایم. مثل آزادي، توسعه، روابط خارجی و ...

! شاید هم این رسانه هاي بیگانه به قصد عناد از رفورماسیون حرف می  اما از رفورماسیون خبري نیست
زنند و اصال منظور جناب روحانی دفورماسیون بوده و ایشان(رسانه ها) به درستی متوجه نشـده اند! (از 

عوارض بی سوادي رسانه هاي بیگانه)

ما البته هنوز امید داریم. 

خاطرم هسـت آن زمان ها در مجاورت باغ (خانه اجدادي مان بود و هم اکنون برج شده!) همســایه اي 
داشتیم که یک وقت نعل اسبی روي سر در خانه اش نصــب کرده بود. یکی از آشنایان مشــترك از او 2

پرسیده بود: “راست راستی شما خرافاتی شده اید؟ واقعا اعتقاد دارید که آن نعل اسب خوشـبختی می 
آورد؟” و او در جواب گفته بود: “ البته که نه؛ ولی می گویند براي کســـــــانی که اعتقادي هم ندارند 

خوشبختی می آورد...” 
2  در فرانسه “ر”را “ق” تلفظ می کنند.  به نقل از نیلس بور در کتاب جزء و کل.1

این /رفورماتورها/و/آن/دفورماتور/ها!
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مردم یا باید در سرنوشت خودشان دخالت داشـته باشـند یا نه، یا طغیان و اسـتبداد و اسـتکبار، و در مقابل 

استضعاف، یا شورا؛ یعنی اگراین نشد، آن است. اگر مردم در سرنوشت و در مسـیر زندگی شان و دخالت در 

کارهایشان ممنوع شدند، معنی اش این است که یک عده اي مثل قیم باالي سر اینها باشند؛ مثل قیم براي 

صغار؛ اما نه قیم دلسـوز؛ قیمی که هم مال صغیر را ببرد و هم 

عرض و اســــــــتعدادهایش را از بین ببرد. خداوند حتی به 

پیغمـبرش، با آن عظمت می گوید: با این مردم مشــورت 

. به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند،  کن

. ما از جهت وحی، و همه  متکی به شـخص رهبر نباشـند

دنیا از جهت قدرت تعقل و برتري فکري رســول خدا، همگی 

معترف ایم که رأیش صـائب بود و داراي صـائب ترین رأي ها 

بود. مع ذالک به خود پیغمبر خطاب می کند:

 و شاورهم فی االمر...

پسران شیکاگو، پدران شیلی؟
هرچه باشد، جان مینارد کینز، توانسـته بود اقتصـاد فلج شده ي روزولت در آمریکا را از مرداب سرمایه 

داري بیرون بکشد.
 اما حضـور دولت در اقتصـاد حتی براي سیاست گذاري و جهت دهی به بازار نیز نمی توانسـت لیبرال ها را 
.  این  راضی کند و حضــــــــور دولت براي تامین عدالت و نفی استثمار بازار به مذاق آنها خوش نمی آمد
سرآغازي بود تا این جرقه در ذهن اقتصــــاددان ها بخورد که براي کاهش دامنه نفوذ و قدرت دولت ها در 
مسئله ي اقتصـاد چه تدبیري بیاندیشـند. تدبیري که نارسایی بزرگ لیبرالیسـم کالسیک را نداشته باشد. 

تحت الشعاع قرار گرفتن منافع عمومی به وسیله منافع فردي. جدال کینز و فریدمن.      
امثال فریدمن معتقد بودند “باید کاري کرد که در عین کم شدن قدرت دولت، در انجام وظایف اصلی 
. یعنی از عهده دفاع از ملت در مقابل دشـمن خارجی برآید و بتواند از هریک از آحاد مردم  خود توانا گردد
در برابر زور و اجبار هر تن دیگر از هموطنانش حمایت کند و در موارد اختالف میان مردم به قضاوت درست 

بپردازد و به ایشان یاري دهد تا بتوانند بر سر قوانینی که میباید از آنها پیروي کنند به توافق برسند.”
این مکتب که بعدها مکتب شـیکاگو نام گرفت، از عدم دخالت دولت در تعیین نرخ بهره حمایت میکند و 
مصرف کننده را تعیین کننده نرخ بهره میداند بطوریکه بهره، عایدي سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت 
تعادلی(!)، با مازاد تولیدي که از ناحیه هزینه شدن وام حاصل میشـــود، برابر است. این وضع کامالً شبیه 

برابري نرخ دستمزد با محصول اضافی کار است.
11 سپتامبر 73، روز کودتاي خونین شیلی، شاید بزرگترین دستاورد خود را براي پســران شیکاگو بـه 

ارمغان آورد.
براندازي یک حکومت دوموکراتیک. آلنده رئیس جمهور سوسیالیست شیلی، بعد از اصابت 17 بمب 
به کاخ ریاست جمهوري خود کشـی کرد و پینوشه توانسـت نقش دست نشـاندگی را به خوبی 

براي آمریکا و سیا بازي کند. 

البته نقش پرزیدنت نیکسون در به بن بسـت رساندن سیاسـت هاي اقتصـادي آلنده را نمی توان در نظر 
نگرفت. پس از آلنده، پینوشه با کمک پسـران شیکاگو دولت را تا میانه 1975 با سیاست اصالحی بازار آزاد 
. پینوشه اعالم کرد میخواهد «شیلی نه  اداره کرد و سعی می نمود تا جلوي تورم و فروپاشی اقتصاد را بگیرد
کشور پرولترها، بلکه مالکین باشد.»  ال الدریلو نام بسته ي اقتصادي تجویزي فریدمن بود و پینوشه 

به آن اتکا کرد.
گزارشها  حاکی از آن بود که هزاران نفر در این کودتا که از حمایت و پشـــتیبانی سازمان اطالعات مرکزي 
آمریکا (CIA) برخوردار بود، کشـــــــــته شده و ده ها نفر نیز در جریان آن مفقود گردیدند. کاخ ریاست 
جمهوري شیلی با خاك یکســان شد و حکومتی استبدادي نظامیان، جایگزین حکومت دموکراتیک شیلی 
شد. سایه ي امپریالیسـم بر سر شیلی امروز اگرچه جلوه اي زیبا به شهر ها داده است، اما اختالف طبقاتی را 
چند برابر کرده است.  جالبتر از این، نظر فریدمن در باره ي اقتصــــاد نئولیبرال شیلی بعد از کودتا است: 
“اقتصـاد شیلی عالی کار کرد، ولی مهمتر از این، دولت مرکزي و نظامی با جامعه دمکراتیک(!) جایگزین 
شد. بنابراین نکته مهم در مورد شیلی اینســـت که بازار آزاد کار خود را براي ایجاد یک جامعه آزاد به انجام 

رساند”. 
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