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  هاي توسعهي مکتب وابستگی بر استراتژيغلبه
  نخست انقالب اسالمی يدر دهه

  
  *محمد کاظم کاوه پیشقدم

  
  چکیده

ي نخسـت  هاي توسـعه در دهـه  ي مکاتب اکال و وابستگی بر استراتژياین مقاله می کوشد علل غلبه
و وابسـتگی بـه خصـایص و     در این راه با معرفی دو مکتـب اکـال  . انقالب اسالمی ایران را بررسی کند

گیري ناسیونالیسم در ایـران و  سپس با بررسی شرایط شکل. شودآن دو توجه می يهاي عمدهشاخص
هـاي سیاسـی   هـاي برداشـت  د، برخـی مشـابهت  یتالش براي حل تناقض درونی این ایدئولوژي انجام

ان به نقش تلقی هـاي احمـد   در این می. با روشهاي مذکور مورد توجه قرار می گیرد 57انقالبیون سال 
ي مقاله به برخی عوامل دیگر کـه بـه   در میانه. گیردفردید و جالل آل احمد اشاره اي کوتاه صورت می

هـاي  درنهایت مقالـه بـا نشـان دادن شـباهت    . شودي تلقی هاي چپ کمک می رساند توجه میغلبه
  .ایان می یابدهاي توسعه در ده سال نخست با خصایص دو مکتب مذکور پياستراتژ

  
  ها واژه کلید

  توسعه، مکتب اکال، مکتب وابستگی، ناسیونالیسم، انقالب اسالمی

                                                             
  pishghadam@iaushiraz.ac.irوم سیاسی، شیراز، ایران، ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، گروه عل ستادیارا  *
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  مقدمه
بـه پیـروزي رسـید، از همـان روزهـاي      ) م1979( 1356که در سال  انقالب بزرگ اسالمی ایران

هـاي پیشـین امیـد بـه توسـعه      هاي حکومتنخست با تبیین روشهاي جدید و انتقاد از سیاست
  اما  شرایط سیاسـی و اجتمـاعی بـه سـمت و سـویی کـه دنبـال        . را پیش روي مردم نهادکشور 

هاي داخلی بین گروهها که به سـرعت فراینـد جامعـه بـه     ، درگیريدچار دگرگونی شدمی شد 
ي عـراق و  هاي تروریستی پیش برد و فشارهاي خـارجی کـه در نهایـت در حملـه    سمت حرکت

هـاي بسـیاري   توسعه را با محدودیت یهاي عملد رسید، گاممتحدانش به خاك ایران به اوج خو
ها فکري مدیران اجرایـی  نیـز در چگـونگی    از سوي دیگر، مبانی نظري و گرایش. مواجه ساخت

  هـاي اساسـی مـدیران شـکل     در روزهاي نخست انقالب که گـرایش . فرایندهاي توسعه موثر بود
هـاي ایـن   در کمال تعجب بسیاري از شاخصاما . می گرفت، نوعی گفتمان توسعه به وجود آمد

پـردازان  هاي مد نظـر نظریـه  آمد، با شاخصاسالمی بیرون می یگفتمان توسعه که از بطن انقالب
هـاي مارکسیسـتی و نئومارکسیسـتی    توسعه در آن سوي اقیانوس اطلس کـه صـراحتا گـرایش   

  . نمودداشتند، مشابه می
بر ایـن اسـاس بـا نگـاهی بـه گذشـته علـت غلبـه         . ستاین مقاله در پی یافتن علل این تشابه ا

  .گیردي اول انقالب مورد واکاواي قرار میتمایالت چپ در دهه
  

  چارچوب نظري 
هـا  نخسـت انقـالب الهـام گرفتـه از آن     يهاي نظري که بسیاري از تالش هاي دهـه آن گرایش

جـا بـه بررسـی    در این. ودندب "اکال"و  "وابستگی" يبودند، در واقع بر آمده از دو مکتب توسعه
  .پردازیمهاي نظري این دو مکتب میتلقی

 ١، نهـادي موسـوم بـه کمسـیون اقتصـادي آمریکـاي التـین       1948سازمان ملل متحد، در سال 
ریاست این سازمان را اقتصاددانی آرژانتینـی بـا نـام    . تاسیس کرد که به اختصار اکال نامیده شد

 ياو و برخـی دیگـر از همفکـرانش بـه ارائـه     . ده داشـت بـر عهـ  ) Raul Perbish(رائول پـربیش 
ماندگی کشورهاي آمریکـاي التـین  پرداختنـد کـه بـه      هایی در مورد علل عقبمجموعه دیدگاه

آنان با نگاهی ساختگرایانه به انتقـاد از شـرایط حـاکم بـر نظـام اقتصـاد       . مکتب اکال مشهور شد
 .رکز و پیرامون تقسیم شده استاز نظر آنان جهان به دو بخش م. جهانی پرداختند

                                                             
1-Economic Commission for Latin America (ECLA) 
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ي این دو بخش بر اساس تقسیم کـار بـین   رابطه. بخش نخست علل عقب ماندگی پیرامون است
ي مواد اولیـه بـراي جهـان مرکـز مـی پـردازد و       المللی ویژه اي است که در آن پیرامون به تهیه

با این حـال ایـن رابطـه    . کندمرکز با تولید کاالهاي ساخته شده نیازهاي پیرامون را برآورده می
شرایط مبادله با توجه به شواهد موجود "نظران مکتب اکال به نظر صاحب. چندان عادالنه نیست

بـدین ترتیـب   . به بعد بـه زیـان کشـورهاي آمریکـاي التـین بـوده اسـت        1870حدودا از سال 
از کاالهـاي  کشورهاي آمریکاي التین در مقابل هر مقدار از صادرات خود، هر روز بخش کمتري 

هـا بـراي توضـیح ایـن امـر، از دو نظریـه       آن ".انـد تولیدي وارداتی را از مرکز صنعتی وارد کرده
مطابق این نظریه، میـزان تغییـري را   . ي اول بر نقش تقاضا تاکید داردنظریه. استفاده می کردند

این بـدان  . ر استکند، از یک کمتکه افزایش درآمد در تقاضاي مواد خام و مواد غذایی ایجاد می
کنندگان منجر به افزایش در مصرف مواد خـام   معنی است که هرگونه افزایش در درآمد مصرف

شود، اگر چه این افزایش به اندازه یک نیست؛ زیرا مردم بـا ثروتمنـد شـدن، بخـش     می و غذایی
 کنندکمتري از درآمدهایشان را در خرید مواد خام و مواد غذایی هزینه می

تغییري که افزایش درآمد در مصرف مـواد غـذایی    -1: اي به سه عامل بستگی داردهچنین رابط
هـاي حمایـت از کشـاورزي در کشـورهاي     سیاسـت  -2. به وجود می آورد، کمتـر از یـک اسـت   

صنعتی، ورود موادغذایی وارداتی را به بازار این کشورها بـا مشـکالتی مواجـه کـرده و از طرفـی      
صنوعی به جاي مواد خام و طبیعی تقاضا را براي مواد خـام کـاهش   جایگزینی مواد ترکیبی و م

مردم با افزایش درآمدشان، بیشتر به سمت خرید کاالهاي تولیـدي کشـیده مـی     -3. داده است
حاصل از این وضعیت، وجود کشش درآمدي کمتـر از یـک بـراي ورود کاالهـا و      ينتیجه. شوند

توازن و ناهمگونی تجاري بـین آمریکـاي التـین و     مواد مصرفی از آمریکاي التین و تقویت عدم
  . دنیاي صنعتی است

کاي التین و کشـورهاي  یي دوم مربوط به نابرابري سطح دستمزدها در بین کشورهاي امرنظریه
هاي صـنفی و تجـاري، دسـتمزدها    در کشور صنعتی به دالیلی چون فشار اتحادیه. صنعتی است

پیرامونی چون کشورهاي آمریکاي التین، به دلیـل وجـود   افزایش یافته است، ولی در کشورهاي 
نیروي کار زیاد و فقدان اتحادیه هاي صنفی و تجاري از نوع کشورهاي صـنعتی، دسـتمزدها در   
سطح پایین معیشتی باقی مانده است و انگیزه اي در مورد افزایش قیمت کاالها وجـود نداشـته   

هـا و در نتیجـه   جـب نـابرابري در سـطح قیمـت    است، بنابراین نابرابري در سطح دستمزدها، مو
  .نابرابر بین کشورهاي پیرامون و مرکز شده است يموجب مبادله

ها چنین روابطی را تنها در جهت منافع کشورهاي مرکز و هرچه فقیرتـر شـدن   بر این اساس آن
  :رت بود ازراه حل هاي آنان براي گریز از این شرایط عبا. کردندکشورهاي پیرامونی ارزیابی می

Archive of SID

www.SID.ir



   .الب اسالمینخست انق يدر دهه هاي توسعهي مکتب وابستگی بر استراتژيغلبه

 

  

  

  

  

  

44  

دانشنامه
 

حقوق
 و 

سیاست
  

شماره
 

14 
پاییز و زمستان 

1389
  

 

  ایجاد سیستم جایگزینی واردات   -1
  هاي خارجیرویه کاالهاي گمرکی سنگین براي جلوگیري از ورود بیبرقراري تعرفه -2
داري که توسعه محصوالت کشاورزي را فراهم کند و از سـوي  اصالحات ارضی عمیق و دامنه -3

  .دیگر به عدم مهاجرت روستاییان به شهر مدد رساند
اد کردن سرمایه داري ملی به عنوان عامل توسعه در آمریکاي التـین و حامـل خصـلت    قلمد -4

  هاي ترقی خواهانه و ضد امپریالیستی 
در  )dual(ها عالوه بر این تقسیم بندي دوگانه در سطح بین المللی به وجود ساحتی دوگانـه آن

ارتبـاطی کـه آنـان بـا      در این کشورها به دلیـل . کننددرون کشورهاي آمریکاي التین اشاره می
اند، شاهد دو بخش سنتی و مدرن هستیم که این دو بخش بـه  کشورهاي صنعتی مرکزي داشته

هـاي آمریکـاي   صورت منفک و مجزاي از یکدیگر فعالیت دارند و عقب ماندگی و توسـعه کشـور  
ط نابرابر با این ساختار دوگانه حاصل ارتبا. کنندالتین را بر مبناي این ساختار دوگانه تبیین می

در کنـار مکتـب اکـال، نظریـه پردازانـی      . زاستکشورهاي صنعتی و پیروي از الگوي توسعه برون
به  )D. Santos(سانتوسو دوس )P.Baran( پل باران ،)A.G.Frank(چون آندره گوندر فرانک

ن نظریـات ایـن متفکـرا   . هایی پرداختند که زیر عنوان مکتب وابستگی گـرد آمـد  دیدگاه يارائه
هـاي قابـل   ن حـال تفـاوت  یـ با ا. هاي قابل توجهی با مناظر نظري مکتب اکال بودداراي شباهت

هاي فکري، این مکتب بر خالف مکتب اکال، صراحتا چـپ  از نظر گرایش. ذکري نیز وجود داشت
نیافتگی را بـا مسـئله روابـط    و اساسا نئومارکسیست بود، با این حال همچون مکتب اکال، توسعه

نیـافتگی  هـا توسـعه  از نظـر آن . دانسـت با جهان خارج از کشور توسعه نیافته مرتبط می اقصادي
هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه نمـی باشـد؛   محصول ساخت و یا ویژگی

ارتباط اقتصادي تاریخی در گذشته میان کشـورهاي توسـعه نیافتـه     يبلکه تا حد زیادي نتیجه
با این حـال مکتـب وابسـتگی توجـه بیشـتري بـه       . است) مادر(توسعه یافتهو کشورهاي ) اقمار(

فرانـک، بـه عنـوان یکـی از     . دادنیافته نشان میروابط استعماري در داخل مرزهاي کشور توسعه
مهمترین نظریه پردازان این مکتب، با تلفیق دو مفهوم استعمار طبقاتی و انتقال ارزش اضافی از 

روابـط اسـتعماري    ينیافته به مناطق توسـعه یافتـه، مفهـوم زنجیـره    مناطق جغرافیایی توسعه 
  او مدل نظري خود را در یـک سـطح جهـانی چنـین تصـویر     . پیرامون را مطرح می سازد -مرکز

  :می کند 
همـه  ) هـا مـاهواره (و اقمـار ) مادرشهر(هاهاي متشکل از متروپلکامل از منظومه يیک زنجیره"

تـرین  مادر شهر اصلی در اروپـا یـا ایـاالت متحـده تـا دورافتـاده      هاي کل نظام را از مرکز بخش
   ".روستایی در آمریکاي التین به یکدیگر مربوط می کند يمنطقه
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باالخص آن هنگام که این عبارات در کنار . هاي مارکسیستی این منظر کامال واضح استگرایش
بر این اسـاس  . ادي آن قرار گیرندتلقی هاي مارکس در مورد هند و تاثیر بریتانیا بر شرایط اقتص

اي تـا انـدازه  ] وابسـتگی [=ي کمتـر توسـعه یـافتگی   معتقدند که نظریه) Leys(کسانی چون لیز
اي نیز بسط تفسیر وي از تاریخ است، یعنی گسترش مارکس و تا اندازه يي نظریهتصحیح شده

. ١ي جنینی قرار داشـت روش و عقاید اصلی وي در مقیاس جهانی که تا زمان مرگ او در مرحله
در حقیقت فرانک با بسط مفهوم ارزش اضافی مارکس به انتقال آن از مرزهاي جغرافیایی توجـه  

شـد، بـه   بر این اساس لحن انتقادي او به همان میزان که شامل نظام ناعادالنه جهـانی مـی  . کرد
) مادرشهر(سمت متروپلاو  با تاکید بر حرکت سرمایه از اقمار به . روابط داخلی نیز توجه داشت

  :   نویسدمی
خالص از کشـورهاي توسـعه    يواحدي از جریان سرمایه يانگاره يدقیقا نشان دهنده... آمارها"

  ".نیافته به کشورهاي توسعه یافته است
او راه حل را در تغییر ساختار نظام اجتماعی جهانی در سطح بین الملل، ملی و محلی می دانـد  

ارتبـاط   ياز نظـر او ادامـه  . آیـد بر نمی) نوسازي(هاي پیشین توسعه از تئوريکه به هیچ عنوان 
شواهد تاریخی نیـز مویـد    .گرددتوسعه نیافتگی می يها سبب ادامهمادر شهر مرکزي با ماهواره

-هـا بـا روي  در این رابطه پدید آمده است، ماهواره یاین ادعاست؛ چرا که هر وقت وقفه یا ضعف
کـم و بـیش    يداري فعال حرکت کنند که ممکن است به توسـعه سوي سرمایه آوري به خود به

روابط داخلی استعماري  يمستقل ماهواره ها یا به صنعتی شدن آن منتهی شود که خود بر پایه
هاي خـوب ایـن خـودگرایی سـرمایه داري     نمونه. ماهواره استوار است -یا امپریالیستی مادرشهر

، مکزیک، آرژانتین و هندوستان و دیگر کشورها به سوي صنعتی فعال، گرایش کشورهاي برزیل
و جنگ جهانی دوم یعنـی هنگـامی اسـت کـه     ) 1930اوایل دهه (ي رکود عظیم شدن در دوره

-توسعه يبر این اساس از منظر فرانک نیز مسئله. مادر شهر خود گرفتار مسائل دیگر بود، است
این میان حتی اگر مسـائل   ٢.شور توسعه نیافته استنیافتگی صراحتا مرتبط با مسائل خارج از ک

فرهنگی نیز مد نظر قرار گیرد، تنها بر همین اساس و با طرح تاثیر منفی شـرایط بیرونـی قابـل    
  .بحث است

                                                             
با این حال فرانک و همچنین پل باران با تمام تاثیري که از مارکس گرفته بودند انتقاداتی مهم به نگـاه هـاي او    1

  کس در نهایـت نفـوذ بریتانیـا در هنـد در نهایـت موجـب      آنها به شدت از این امر ناخشنود بودند که مـار . داشتند
  .ي اقتصادي هند خواهد شدنوسعه

او شدیدا تلقی هاي اصـحاب مکتـب نوسـازي و مکاتـب روانشـناختی را کـه بـر برخـی از خصـایص فرهنگـی و           2
ي او کـه  ه شدهتوان به دو اثر ترجمي بیشتر میبراي مطالعه. کندروانشناختی را عامل عدم توسعه می داند رد می

  .اند مراجعه کرددر بخش منبع ذکر شده
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  :ي انقالب، در آستانههاي مکتب وابستگینگرش
ریخ طـوالنی  با این حال این انقـالب تـا  . به پیروزي رسید) م 1979(1357انقالب ایران در سال 

هـاي  برخی ریشـه  -گرچه در مورد ریشه هاي این انقالب اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. داشت
امـا در   -داننـد می 1342خرداد  15و برخی در سرکوب قیام  1332مرداد  28آن را در کودتاي 

اي دور داشـت، متفـق القـول    هر حال همگی در این امر که انقـالب اسـالمی ریشـه در گذشـته    
گانـه سـتیزي در میـان    یهاي پیش از انقالب، وجـوهی از ب در هر حال در طی تمام سال. ندهست

اي که در آستانه انقالب بسیاري از مردم هیچ شکی نداشتند که شاه افت، به گونهیایرانیان رشد 
او به شدت به آمریکایی بودن متهم بود و بر ایـن  . ایران تنها یک حامی ناچیز منافع غربیان است

امـا  . اس تمام نفرتی که از او و خاندان سلطنتی وجود داشت به سوي غرب نشانه گرفتـه شـد  اس
ــه  ــاق ریشــ ــن اتفــ ــقایــ ــیار عمیــ ــت اي بســ ــدایی داشــ ــل ابتــ ــن تحلیــ ــر از ایــ   . تــ

قرار داشت که قریب به هشتاد سال پیشـتر   یمین غرب ستیزي در درون ناسیونالیسهاي اریشه
  .ناسیونالسـیم بایـد بـه دوران مشـروطه بازگشـت      براي بررسی خصـایص ایـن  . شکل گرفته بود

هنگـام کـه روشـنفکران اوان    امـا آن . ناسیونالیسم در ایران در روزگار مشروطه شکل گرفت
مشروطه در پی تاسیس مفهوم وطن، نیاز بـه غیریتـی در مقابـل خـویش پیـدا کردنـد بـا        

هـا بـاطرح   آن. مشکل اساسی مواجه شدند که در حقیقت تناقض ناسیونالسـیم ایرانـی بـود   
هـا بودنـد،   تعریف مفهوم ما ایرانیان در مقابل دیگرانی که آن روزها بیشـتر اعـراب و تـرك   

ها مواجه با کشـوري عقـب مانـده    اما آن. هاي اساسی ناسیونالسیم را پی ریزي کردندسازه
 لذا از سویی بـا . بودند که در مواجه با کشورهاي غربی چیز زیادي براي ارائه کردن نداشت

  انتقــاد از فرهنــگ داخلــی و فســاد صــاحب منصــبان و از ســویی دیگــر بــا محکــم کــردن  
  .هاي دول خارجی، سعی در توضیح عقب ماندگی کشور داشتنددخالت

با اتخاذ دیدگاه منفی نسبت به عناصر فرهنگی آنان چندان  ١با این حال تاکید بر برتري ایرانیان 
غرب گرایانـه روشـنفکران آن روزگـار کـه بـه واقـع        از سوي دیگر رویکرد .کردموجه جلوه نمی

فاطمـه  . ها هم سو نبودهاي عظیم غربیان بودند، با تلقی هاي ناسیونالستی آنپیشرفت يشیفته
  : نویسدصادقی درمورد این تناقض می

ایـن تنـاقض   . شـد ماهیت بیگانه ستیز آنان از بنیان با رویکرد غرب گرایانه در تناقض واقع مـی "
کـرد؛ زیـرا اوال آنـان    ها به این پیچیـدگی جلـوه نمـی   نماید، نزد ناسیونالستالینحل میهرچند 

بیگانه ستیزي ناسیونالستی را عمدتا به عرب ستیزي معنا کردند و در ثانی براي توجیه اقتبـاس  

                                                             
  .هاي شوونیستی توام بوددر آن روزگار احساسات ناسیونالستی به میزان قابل توجهی با تلقی١
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و  ها را از ایرانیان وام گرفتـه انـد  هاي غربی چنین وانمود کردند که غربیان اصوال این ایدهاز ایده
   ".یافتبدین ترتیب مساله تناقض درونی ایدئولوژي فیصله می

ایـن تلقـی   . این راه حل تاثیري عمیق بر فرایندهاي اندیشـیدن ایرانیـان در روزگـار آتـی نهـاد     
ناسیونالستی گرچه در تعارض مستقیم با فرهنگ اعراب قرار داشت به زودي استعدادهاي بالقوه 

امـا بـراي ایـن تفسـیر     . اعضاي مذهبی جامعـه نشـان داد   خویش را براي تفسیر متفاوت توسط
او . متفاوت نیاز به عناصر فرهنگی تازه اي بود که این بار توسط احمد فردید به ایـران وارد شـد  

ي آلمان از دهه چهـل  مجموعه درسهایی از فلسفه يکه فیلسوفی هایدگري بود، توانست با ارائه
نقشی قابـل   1357ا در ایران شکل دهد که در انقالب به بعد، نوعی گفتمان سیاسی هایدگري ر

جالل آل احمد به عنوان یکی از مهمترین شاگردان و متاثر از فضـاي بحـث هـاي     .توجه داشت
او . منتشر ساخت 1341مطروحه او، مفهوم غربزدگی را بسط داد و در کتابی با همین عنوان در 

. بـود ) حقیقـی (در این اثر با انتقاد از وجوه غربی زندگی ایرانیان در پی بازیابی فرهنـگ ایرانـیِ   
تاکید . همین نگرش بود يشریعتی بسط یافت، ادامه دکترکه چندي بعد توسط  مجموعه آثاري

بر بازگشت به خویشتن و انتقاد از از خود بیگـانگی در حقیقـت در راسـتاي همـان تلقـی هـاي       
، تکرار همـان عبـارات   ١اندیشه هاي اخیر که به وضوح ریشه هاي هایدگري داشتند. پیشین بود

ي عرب بـا غـرب عـوض شـده     ه بود، با این تفاوت که جاي کلمههاي عصر مشروطناسیونالیست
از نظـر صـاحب نظـران اندیشـه     . ها قرار گرفتنـد مالت ناسیونالیستحاین بار غربیان آماج  ٢.بود

  کامال آرمـانی بـود و بیمـاري کنـونی آن ناشـی از توجـه بـه         "خویشتن"بازگشت به خویشتن، 
 ایـن امـر،  از پی تالش روشنفکران آن روزگار . بود هاي خوديهاي غربی و فراموشی داشتهآموزه

ي انقالب بدل به گفتمان غالب گردید و به زودي تاثیري عمیق بر اتخاذ گزینـه هـاي   در آستانه
  .توسعه نهاد

  
  :اتخاذ استراتژیهاي توسعه

ایرانی و نسبت دادن تمـامی مصـائب و مشـکالت بـه بیگانگـان داراي       يتاکید بر اصالت اندیشه
به بیان وبري قرابـت  . هاي قابل توجهی با تلقی هاي اصحاب مکاتب وابستگی و اکال بودتمشابه

                                                             
براي مطالعه بیشتر در این مورد می توان به کتاب روشنفکران ایران، روایت هاي یاس و امید نوشته علی میر  ١

  سپاسی مراجعه کرد
ستیز تفوق یافتند و این روند تا دهه هاي عربقدرت گیري رضاشاه و تاسیس حکومت پهلوي ناسیونالیستاز  پس ٢

  .چهل ادامه داشت
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. هاي مکاتب وابستگی و اکال با شرایط ذهنی انقالبیون وجود داشتترجیحی میان اتخاذ رهیافت
ي مداوم به قطع این رابطـه  تاکید مکتب وابستگی بر روابط ناعادالنه میان مرکز و اقمار و توصیه

بر این اساس توسـعه  . اي توسعه، به معناي پذیرش ضمنی معصومیت کشور توسعه نیافته بودبر
نیافتگی نه حاصل مشکالت فرهنگـی و اجتمـاعی کشـور توسـعه نیافتـه، کـه حاصـل نابکـاري         

گونه بود که با تفویض تمام نواقص به دول خـارجی، کشـور   این. کشورهاي مرکز تصویر می شد
نزدیکی این تلقی بـا بیگانـه سـتیزي انقالبیـون واضـح      . تعمید می یافتعقب افتاده اقدام غسل 

پس چندان اتفاقی نیست اگر رهیافت مورد پذیرش صاحب منصـبان آن روزگـار ملهـم از    . است
  . هاي تئوري وابستگی استتوصیه

  
  : علل دیگر اقبال به مکاتب اکال و وابستگی

در آن روزگـار داراي قـدرت و نفـوذ قابـل     در کنار مسئله مذکور باید به نقش جنبش چپ کـه  
چنانکـه  . این گسترش و نفوذ به وضوح در میان مذهبیون قابل رویت بود. توجهی بود اشاره کرد

کادر رهبري سازمان مجاهدین خلق که گروهی چریکی و منشعب از یکـی از   يبراي نمونه بدنه
مـابقی  . عمـال مارکسیسـت شـد    ي پنجاهي دههگروههاي سیاسی مذهبی میانه رو بود در میانه

اعضا نیز که راه خود را از کادر رهبري جدا ساختند، کماکان تحت تاثیر متفکر چپ گرایی چون 
  . مارکسیستی از اسالم ارائه دهداو شدیدا در تالش بود تا  قرائتی . شریعتی بودند دکتر

ل احمـد کـه بـا دو    جـالل آ . داشـتند  ياهاي چپ گستردهدیگر متفکران آن روزگار نیز گرایش
تـرین  خـود را بـه مثابـه یکـی از عمـده      "در خدمت و خیانت روشنفکران"و  "غربزدگی"کتاب 

مخالفان نظام شاهنشاهی پهلوي نشـان داده بـود، پیشـتر عضـو حـزب تـوده و چنـدي بعـد از         
چه او و چه شریعتی غالب مخـاطبین خـود را   . بود -عضو انشعابی حزب –نزدیکان خلیل ملکی 

طیفی کـه پـس از انقـالب در راس    . کردند که گرایش مذهبی داشتندن جوانانی جذب میاز میا
  .ترین مقامات اجرایی قرار گرفتنداساسی

عالوه بر این شرایط سیاسی پس از انقالب و فشارهاي خـارجی کـه عمومـا توسـط کشـورهاي       
پـس از  . ی بـود شد، سبب گرایش بیشتر به اقتصـاد سوسیالیسـت  غربی باالخص آمریکا اعمال می

هـاي  گیري که در نهایت بـه تحـریم  گروگان يي ایران و آمریکا از پس قضیهبحرانی شدن رابطه
. آمریکا علیه ایران انجامید، عمال گروهاي چپ را در مقابل فعاالن لیبرال تقویت کـرد  يگسترده

  . نیز به نفع جریان چپ تمام شد یدر کنار این مسائل برخی از حرکات تروریست

Archive of SID

www.SID.ir



  محمد کاظم کاوه پیشقدم 

 

  

  

  

  

  

49 

امه
نشن

دا
 

وق
حق

 و 
ست

سیا
  

اره
شم

 
14 

ان 
مست

و ز
یز 

پای
13

89
  

 

مفـتح،  ... امطهـري و آیـت  ... ادو روحانی برجسته آیت شهادتطالقانی و ... امرگ زود هنگام آیت
تفکر چـپ بـر    يحاصل امر غلبه. فشار بر شوراي انقالب را در اتخاذ سیاستهاي چپ افزایش داد

  : کندسحابی شرایط آن دوره را چنین تصویر می... عزت ا. هیئت اجرایی انقالب بود يبدنه
ها بر این بود که چه خـط اقتصـادي انتخـاب    اقتصاد بیشتر دغدغه يدر اوایل انقالب در حوزه "

شود، آیا خط سـرمایه داري انتخـاب شـود یـا خـط ضـد سـرمایه داري و سوسیالیسـتی، تمـام          
هـاي  گـروه . انقالبیون قبل از انقالب به جز نهضت آزادي نظرشان گـرایش اقتصـادي چـپ بـود    

نیروهاي مـذهبی هـم کـه طـی ده     . سنتی هم که جاي خود را داشتند هايمارکسیستی و چپ
سال قبل از انقالب به صحنه آمده بودند، خواه مجاهدین خلق و خواه گروهی کـه بعـدها جمـع    
. شدند و مجاهدین انقالب اسالمی نام گرفتند، از نظر اقتصادي چپ و حتی چپ رادیکال بودنـد 

تفکر اقتصادي ... انیونی که در سطح رهبري انقالب بودنددر میان روحانیون نیز آن دسته از روح
   ". چپ داشتند

هاي توسعه، گـرایش بـه مکاتـب نزدیـک بـه تلقـی هـاي        این گروه غالب، در انتخاب استراتژي 
  . بر این اساس الهام از دو مکتب وابستگی و اکال چندان دور از ذهن نبود. خویش داشت

  
  هاي پس از انقالبيیاست گذارتاثیر مکاتب وابستگی و اکال بر س

هنگـام کـه در نهایـت     هـاي داخلـی، آن  ها و در گیـري پس از انقالب و پس از یک دوره شورش
. بـه قـدرت رسـید    جنـگ برخی از گروهاي انقالبی توانستند قدرت خود را تثبیت کنند، دولـت  

اداري و دولتی و بـا  ها و با گسترش دستگاه ها، بانکها، شرکتاین جریان با ملی شدن کارخانه"
تکیه بر درآمدهاي نفتی به بسیج منابع و امکانات براي جنگ پرداخت و با شعار استقالل و خود 
کفایی و استقالل و عدم وابستگی و با کنترل نرخ ارز، نوعی استراتژي جایگزینی واردات را اتخاذ 

   ".کرد که با تقویت کار و تولید و صنعتی شدن همراه نبود
پـس از  . هایی در راستاي اصالحات ارضی تداوم یافتستراتژي جایگزینی واردات با طرحانتخاب ا

با تشکیل هیاتی هفت  1367اقدامات قانونی که خالی از جنجال نیز نبود، دولت توانست تا سال 
. هـزار خـانوار روسـتایی توزیـع کنـد      250نفره، قریب به یک و نیم میلیون هکتار زمین را بـین  

پیشنهاداتی که بر اولویت بخـش  . ایی عمیقا در راستاي پیشنهادات مکتب اکال بودهچنین تالش
  .کشاورزي تاکید داشت

همـان گونـه کـه    -دهاي آن در همین فضا قانون اساسی نیز به نگارش در آمد و بسـیاري از بنـ  
برخی از موارد چنـین تاثیرپـذیري بـه    . تحت تاثیر نگرش هاي چپ قرار گرفت -رفتانتظار می

  :ح زیر استشر
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  )مقدمه قانون اساسی(اعتقاد به حرکت جهانی علیه سرمایه داري -1
نفی هر گونه ستمگري و ستمکشی و سلطه گري و سـلطه پـذیري، قسـط، عـدل، اسـتقالل       -2

  )اصل سوم(سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
  )اصل سوم(طرد کامل استعمار  -3
  )44اصل (گسترش حجم دولت  -4
  )اصل سوم(کفایی در علوم و فنون تامین خود -5
  )  48اصل (اموال  يمصادره -6

روغنـی  . هـاي مکتـب وابسـتگی بـود    هاي سیاسی در راستاي تلقیي موضعگیريهمزمان عمده
  : زنجانی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در دوران جنگ بود در همین زمینه می گوید

اگـر  : از این زاویه مـورد نقـد قـرار داد   ... کشور را آن موقع تصور بر این بود که باید تمام چالش"
مشکل اقتصادي است که کار امریکا یا تحصیلکرده هاي تحت حمایـت آمریکـا در ایـران پیـاده     

  ) 142:امویی؛ همان(".اندکرده
هـا در مـورد مسـائل داخلـی و بـین المللـی بـا انتقـاد از         موضـعگیري  يدر همین راستا عمـده 

تالش براي ایجاد نظم جدید و عادالنه در جهـان بـه   . ام سلطه همراه بودآمریکا و نظ يسیاستها
  .عنوان یکی از اهداف دراز مدت سیاست خارجی نیز در تداوم همین رویکرد بود

  . اما دستاوردهاي این اقدامات چندان درخشان نبود 
اي وضعیت اقتصادي رو به وخامت گذاشت و کل درآمـده  1365با کاهش قیمت نفت در سال "

رشد اقتصـادي در ایـن دوران بـه منهـاي نـه درصـد       . درصد کاهش یافتند 40دولت نیز حدود 
وضعیت نامطلوب مالی دولت ادامه یافت به طوري که  1367تا  1365 يطی دوره. کاهش یافت

میلیارد ریال و نسبت کسري به کل بودجه  2112میزان کسري بودجه دولت به  1367در سال 
   ".رصد بالغ شدبه بیش از پنجاه د

  
  :بنديجمع
هـا  اما این تالش. ایران همراه بود يها براي توسعهنخست انقالب با مجموعه اي از تالش يدهه

این عدم توفیق گرچه بـه میـزان قابـل تـوجهی حاصـل شـرایط       . با موفقیت چندانی همراه نبود
هـاي  بی ارتباط با تلقـی هاي طوالنی بود، با این حال تحمیلی به مملکت از قبیل جنگ و تحریم

اي دورتر داشت، یعنی آن هنگـام  هاي ریشه در گذشتهاین تلقی. نظري مجریان توسعه نیز نبود
هایی که براي حل تنـاقض درونـی ایـن ایـدئولوژي     تالش. که ناسیونالیسم در ایران شکل گرفت

تن کـه حاصـل   دهه پنجاه و با اوجگیري شعار بازگشت به خویشـ  يصورت گرفته بود در آستانه
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هاي فلسفی ملهم از هایدگر بود، توانست هر معضل داخلی را به عوامل خارجی مجموعه آموزش
ي تالقی متفکران ایرانی با مکاتب وابستگی و اکال بود کـه در  این مسئله همان نقطه. نسب دهد

مل دیگـري از  هر چند این میان عوا. هاي مد نظر آنان در ایران انجامیدنهایت به اتخاذ استراتژي
بـا ایـن حـال    . قبیل گسترش و نفوذ جنبش چپ و برخی اتفاقات پیش بینی ناشده نیز موثر بود

این امر از سویی ناشی از فقر نظري مجریان و از سوي دیگر . اتخاذ این مناظر چندان دقیق نبود
تـه شـد   کـه گف سرانجام چنان. تر بودهاي سنتیهاي طیفبه دلیل رقابت هاي داخلی و مخالفت

هاي ي این دوران با موفقیت چندانی روبه رو نشد و در نهایت  بر اساس شاخصهاي توسعهطرح
  .اقتصادي در پایان این دوران شرایط ایران جنگ زده چندان مطلوب نبود
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  :ها نوشتی پ
  .34ص، 1376غرب زدگی ، تهران ، نیلوفر ، . آل احمد، جالل 

، تهران، مطالعات ، ترجمه محمود حبیبی مظاهريتغییر اجتماعی و توسعه .یسوآلوین 
  .117 ص ،1378 ،راهبردي

  .1377جامعه شناسی توسعه، تهران، موسسه نشر کلمه، . ازکیا، مصطفی
، تهران، )1357-1314(بررسی مقایسه اي توسعه اقتصادي در ایران و کره جنوبی. امجد، محمد

  .63،ص1384کز اسناد انقالب اسالمی ، مر
من؛ اقتصاد سیاسی جمهوري اسالمی در گفتگو با سحابی، نوربخش، روغنی زنجانی، امویی، به

  .1385، تهران، گام نو، ...نیلی و
  .56ص1381تهران، نگاه معاصر، دیباچه اي بر جامعه شناسی سیاسی ایران،  .بشیریه حسین 

ي و سیاسی درآمدي بر مسائل اقتصاد: نظریات توسعه و توسعه نیافتگی. چیلکوت ، رونالد
  .33،ص1375، نشر علوم نوین ، ترجمه و تلخیص احمد ساعی، تهران ن سوم ،کشورهاي جها
  .1360، تهران ، راه امام ،  11بررسی و تحلیل نهضت امام خمینی ، ج. روحانی ،حمید

 ، 1370، توسعه فی ازکیا، تهران، نشرهاي توسعه نیافتگی، ترجمه مصطنظریه. برایان روکس
  .59ص
  .95،ص1386،، قومس، تهراناتب متعارضتوسعه در مک. ، احمدعیسا

مرکز تحقیقات  ، تهران،)جلد اول(سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران. سریع القلم، محمود
  .49،ص1379استراتژیک، 

  .108،ص1376، تهران ، سمت ، بین الملل نظریه پردازي در روابط. ، حسینسیف زاده
، تهران، قصیده )لوي اولدوره په(ت، ناسیونالیسم و تجدد در ایران جنسی. صادقی، فاطمه

  .61،ص1384سرا،
توسعه توسعه نیافتگی در برزیل، ترجمه سهراب بهداد؛ تهران، انتشارات . فرانک، آندره گوندر

  .1360علمی دانشگاه صنعتی شریف،
، ترجمه منوچهر جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی جامعه شناسی. فرانک، آندره گوندر

  .33،ص1359ات علمی دانشگاه صنعتی شریف،سناجیان، تهران، انتشار
 ،1371هار ، ب3، سال دوم ، شماره  »مصاحبه با فصلنامه فرهنگ« . فرانک ، آندره گوندر

 ،1385 تهران، ققنوس، ،2قت خواه، چترجمه مهدي حقینتایج انقالب ایران، . ، نیکیکدي
  .68ص
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ران، اقتصادشناسی توسعه نیافتگی، ترجمه غالمرضا آزاد ارمکی، ته. نیکسونکلمن، دیوید وفورد 
  .75،ص1378موسسه انتشاراتی وثقی، 

  .130،ص1387، دولت و رشد اقتصادي ایران، تهران، نشر نی. نیلی، مسعود
  .68،ص1384صادي در ایران، تهران قومس ،دولت و توسعه اقت. مصلی نژاد، غالمعباس

اد سیاسی ایران در دوره جمهوري اسالمی، مجله دانشکده حقوق و علوم اقتص. موثفی، احمد
 . 1385، بهار71سیاسی، شماره

اقتصاد سیاسی ایران در دوره جمهوري اسالمی، مجله دانشکده حقوق و علوم . موثفی، احمد
  . 1385، بهار71سیاسی، شماره

توسعه، : ه عباس مخبر، تهرانهاي یاس و امید، ترجمروایت: روشنفکران ایران. میر سپاسی، علی
  .53،ص1387

، علی یاسري ، ترجمه سیدعلی اصغر هدایتی وپیشگامان توسعه. ، جرالد و سیرز دادلیهایر
  .241ص ،1368، ، سمتتهران

-A.Frank , Kapitdismas and unter Entwicklang in Lateinamerika Frankfurt,1968. 

-James Petars , Critical Pevpctives on Imperialism,and social class in the third 
world,(montly Review press) , New York : 1987-25-28. 

-Peter klaren 'Last promise  Enplaining  Latin American under Development' in 
peter  klamen and T , Bossert promise of  Development (Boulder, westivew press, 
1984-9-20. 

-R.perbisch,une strategie developpement economique,paris,1962. 

-See to:Ronald. Chilcot, Teories of comparative politics; the search for a poradiym. 
(Boulder , Colorado :Westview press , 1981) 
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