
1 

 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن   یافته اهی جدید    عدم توسعه یافتگی کشوراهعلت از سیاسی  اقتصاددانشمندا

 

 

 

 

 نمایم؟  شیار هو   را    اریانیان    چگوهن  : عباس میرزا 
 

 داود باقروند ارشد

پاسخی هب سوال اتریخی 
میرزا  عباس  

2022مارس   
1400اسفنتد  

 



2 

 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

2 
 

 فهرست مطالب
 قسمت اول: 

 دالیل ارائه شده برای توسعه و عدم توسعه  
  دو راهــی سیــاسـتمدار“سرنوشت کشورها بر سر” 
 نهادها  
 اندک ساالری  
  1688مبدا تاریخ توسعه معاصر، انقالب شکوهمند 
  توسعه حیاتی نیاز  
 سرنوشت ساز تفاوت های جزئی و 

 قسمت دوم:
 توسعه بر کشورها نهادهای موجود و نقش استعمار 
 کای التیناستعمار آمری 
 نهاد انکومیندا   encomienda.  
 استعمار و توسعه آمریکای شمالی  
 شکل گیری نهاد فراگیر 
 آیا مسیر نهادهای دمکراتیک هموار است؟ 
 عدم توسعه مکزیک پس ازاستقالل، چرا؟  

 :قسمت سوم
  نهادهای فراگیر و انگیزه های اقتصادیاثر  
  فرهنگ سودجویی مردم کشورهااثر  
 توسعه و بی ثباتی سیاسی 
 نفی جبر تاریخی 
 یننمونه تفاوت آمریکای شمالی و آمریکای الت 
 توسعه و شکل گیری انگیزه ها 
 جغرافیا و توسعه 
 نظریه اثر آب و هوا برتوسعه 
  فرهنگ و فقراثر 
 نمونه کشور کنگو 
 استبداد قاتل انگیزه های اقتصادی 
 بر توسعه اثر دین و مذهب 
 نقش فرهنگ انگلیسی در رشد و توسعه 
 تاثیر ژن برتر اروپایی  
 فرضیه غفلت و کمبود دانش سیاستمداران 

 
 
 
 

 :قسمت چهارم
 کره جنوبی کره شمالی 
 نهادهای اقتصادی استثماری، نهادهای اقتصادی فراگیر 
 فناوری موتورهای بهروزی اقتصادی 
 نهادهای سیاسی فراگیر، نهادهای سیاسی استثماری 
 تمرکز قدرت دولتی 
 تـخــریب خــالق 
 بررسی توسعه تحت نهادهای سیاسی استبدادی 
 جزایر کارائیب 
  شورویدرس بزرگ اتحاد جماهیر 
 مهمترین درس 
 مبانی توسعه کـره جنوبی 

 قسمت      پنجم: 
 می ایستند؟ توسعه چرا قدرت های استبدادی در مقابل 
  اروپافناوری در 
 امپراطوری عثمانی و توسعه 
 پطر کبیر و امپراطوری اطریش مجارستان... 
 چین غیر کمونیست 
  مائو –چین 
 چین پس از مائو 
 حاکمیت قانون یا حکومت از طریق قانون 
 قانون سیاه 
 چرا فرادستان محدودیت ها را می پذیرند 
 چرخه تکاملی 

گاهی هب توسعه اریان و ژاپن   قسمت ششم  :ن
 ژاپنِ و صنعتی شدن. 
 شروع دگرگونی های نهادی در ژاپن. 
 ایران قبل از مشروطه و توسعه. 
 ایران بعد از قاجار و توسعه. 
 مراحل توسعه. 
 نیاز حیاتی توسعه. 
 اصالحات ارضی محمدرضا شاه. 
 اصالحات دستوری قاتل اقتصاد فراگیر. 
 یراناثر نفت بر توسعه ا. 
 کارکرد مشاوران برای مستبدین. 
 نتیجه گیری 

https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907363
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907364
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907365
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907366
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907367
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907368
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907369
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486059
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486060
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486061
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486062
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486063
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486064
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486065
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486066
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486067
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486068
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486069


3 

 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

3 
 

 

 شیار نمایم؟هوعباس میرزا : چگوهن اریانیان را 
ن یافته اهی جدید   ازعدم توسعه یافتگی کشوراهسیاسی   علم اقتصاد دانشمندا

 داود باقروند ارشد

ت م س ل   ق و  :ا

 

اه                                                           ر و ش ک ی  گ ت ف ا ی ه   ع س و ت م  د ع ز  ا ی  س ا ی س د  ا ص ت ق ا م  ل ع ن  دا ن م ش ن ا د د  ی د ج ی  اه ه  ت ف ا  ی
 فهرست مطالب قسمت اول: 

  الیل ارائه شده برای توسعه و عدم توسعهد 

  ”دو راهــی سیــاسـتمدار“رنوشت کشورها بر سر س 

   ــهــادهـان 

  ندک ساالریا 

  1688بدا تاریخ توسعه معاصر، انقالب شکوهمند م 

  حیــاتـی توســعه یازن 

  فاوت های جزئی و سرنوشت سازت 
 

  گفتارشپی

ین مجموعه مقاالت که در شش قسمت تنظیم شده تالشی است جهت انعکاس یافته های نوین دانشمندان ا

پرسشی که قرن ها متخصصان را درمانده کرده در پاسخ به  [1]جهانمشهور سیاسی  –اقتصادیعلوم 

د چیست؟ چرا برخی کشورها ثروتمن"علت عدم توسعه بعضی کشورها و توسعه یافتن بعضی دیگر  بود.

و برخی دیگر فقیرند و به واسطه ثروت و فقر، سالمتی و بیماری، غذا و قحطی از همدیگر جدا 

با پرداختن به نقطه کوری که در تالشها دانشمندان   که در این پژوهش های جدید بویژه . "میشوند

و اقتصادی تاریخی درخشان ، اینبار در یک بررسی شده بودو بررسی های گذشته نادیده گرفته 

این  آشکار کرده اند. کشورهای جهان علل عدم توسعه را بسیار واضح و قابل درک سیاسی عمده

ا پژوهش های نوین و گران قدر دانشمندان را بجانعکاس اگر توانسته باشد حق  مجموعه مقاالت

)چرا که پژوهش ها دارای جزئیات بسیاری در مورد کشورهای بسیاری است که کتابی قطور  آورد

واال خواننده کنجکاو را  . تنها با مطالعه شش قسمت آن خواهد بودانعکاس آن الزم است.(  برای

http://nototerrorism-cults.com/
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ابتدا خواننده  اگربه این دلیل که پژوهش ها  .گذاشتخواهد  باقیبا انبوه سواالت و ابهامات 

دالیل ارائه شده توسط تئوریسین های مختلف از نهله  ناشی ازپیش زمینه های فکری وجود ای با 

کماکان ابهامات باقی خواهد را نتواند ابتدا با رد آنها قانع کند، در گذشتههای مختلف فکری 

نظرات بعضی دانشمندان در مورد یافته های جمیز ای رابیسون و دارون عجم اغلو اهمیت . ماند

 این یافته ها را روشنتر میکند. 

 ضمن ستودن پژوهش های جدی، می گوید،  1973در سال  مز ارو برنده جایزه نوبل اقتصادکنت جی

بنظر می رسد گوشودگی جامعه، تمایل آن برای راه دادن به ویرانی خالق و حاکمیت قانون نقشی 

 سرنوشت ساز در توسعه اقتصادی دارد.  

  اقتصاد و تاریخ دانشگاه نورت استاد هنرها و علوم و استاد ژوئل موکیر رابرت اچ استروتز

 وسترن:

دوتن از بهترین و متبحرتین اقتصاددانان جهان به مشکل ترین تمام مسائل نظر کرده اند: چرا 

برخی ملل فقیرند و برخی دیگر عنی اند؟ پژوهش ها با دانشی ژرف از علم اقتصاد و تاریخ سیاسی 

 ا به نمایش می گذارد. انجام شده. نیرومند ترین دالیل که "اهمیت نهادها" ر

 این پژوهش ها نشان میدهند که کشورها تنها  1992 در سال گری اس بکر برنده جایره نوبل اقتصاد

زمانی از دام فقر می گریزند که دارای نهادهای اقتصادی مناسب باشند. که تنها در کشورهایی 

 با نظام های سیاسی کثرت گرا و باز گسترش می یابند. 

  مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارددنی رودریک 

این سیاست است، احمق! این توضیح ساده اما جذاب در باره چرایی ناکامی بسیاری از کشورها در 

امر توسعه است. از مطلقه گرایی استوارتهای انگلستان تا ایاالت جنوب آمریکا پیش از جنگ های 

ی دهد که چگونه نخبگان قدرتمند قوانین این پژوهش ها نشان م داخلی، از سیرالئون تا کلمبیا

را در جهت منافع خود به زیان اکثریت دستگاری میکنند. و تاریخ و جغرافیا  لزوما سرنوشت 

 محتوم هیچ ملتی را رقم نمی زنند.

 است و چشم اندازی وسیع پژوهش ها با فر 2001در سال  جورج اکرلوف برنده جایزه نوبل اقتصاد

رن پس از پرسشی در مورد ثروت ملل برای زمانه ما پرداخته است. دو ق پاسخی برای تاریخی به

 ه این پژوهش ها را خواهند خواند.باین، نوادگانِ نوادگانِ...نوادگانِ ما به نحوی مشا

 "این تحقیقات برای کسانیکه فکر می کنند سرنوشت اقتصادی  نیال فرگوسن نویسنده کتاب "ظهور پول

یک کشور به وسیله جغرافیا یا فرهنگ مشخص میشود، خبرهای بدی دارند. این نهادیهای ساخته دست 

بشرند و نه پستی و بلندی های سرزمینی یا باورهای نیاکان ما که فقر و غنای یک کشور را تعیین 

 میکنند. 

  میکروب و فوالداسلحهجایره پولیتزر ونویسنده پرفروش ترین کتاب سال "جارد دیاموند برنده ،  

 " و "فروپاشی"سرنوشت جامعه بشری

این پژوهش ها در باره تفاوت میان درآمد های ملی در دنیای جدید است که شاید بزرگترین مساله  

مباب است ولی پیشاروی جهان امروز باشد. از جمله آنکه چرا بوتسوانا از لحاظ اقتصادی کا

 سیرالئون نیست. 

 این یافته ها محسور کننده و جالب نیست بلکه مهم  2001 میشل اسپنسر برنده جایزه نوبل اقتصاد

است. مطالعات بسیار دست اولی که استادان در باره نیروهای اقتصادی، سیاسی و گزینه های 

سیاستگذاری چگونه همراه با یکدیگر تکامل می یابند و یکدیگر را مقید می سازند و چگونه 

 نهادها بر این تکامل اثر می گذارند. 

  دهیم. تغییر آنرا نمیتوانیم نشاسیم درستی به را پدیده تا

  مقدمه

ژاپن، موضوع عدم توسعه کشورهای بسیاری در جهان نسبت به کشورهای توسعه یافته ای همچون 

 از جهش یک طی توانستند که گذشته قرن دو به نزدیک طی…فرانسه و انگلستان، آمریکا،  ،آلمان

 چالش یک بعنوان همواره شوند، مسلط جهان بر داری سرمایه-صنعتی جهان به فئودالی کهنه نظام

افته بوده نی توسعه کشورهای …و فرهیختگان و سیاستمداران و روشنفکران ذهنی  مشغله و ما ملی

http://nototerrorism-cults.com/
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است. چالشی که در ایران با سوال بسیار معروف عباس میرزا از ژوبر نماینده فرانسه در اردوگاه 

 :بودجنگی اش که پرسیده 

ها( را بر ما مسلط كرده چیست و دانم این قدرتی كه شما )اروپایینمی“

موجب ضعف ما و ترقی شما چه؟ شما در قشون جنگیدن و فتح كردن و بكار 

ندرت ور و بهبردن قوای عقلیه متبحرید و حال آنكه ما در جهل و شغب غوطه

ت مشرق زمین از خیزی و ثروگیریم. مگر جمعیت و حاصلآتیه را در نظر می

تابد تأثیرات اروپا كمتر است؟ یا آفتاب كه قبل از رسیدن به شما به ما می

مفیدش در سر ما كمتر از شماست؟ یا خدایی كه مراحمش بر جمیع ذرات عالم 

كنم. اجنبی حرف یكسان است خواسته شما را بر ما برتری دهد؟ گمان نمی

 .”هشیار نمایم بزن! بگو من چه باید بكنم كه ایرانیان را

 سوال عباس میرزا از ژوبر فرانسوی 

پاسخ مانده است! سوال عباس میرزا ناظر بر سال کماکان بی  200ثبت تاریخی شد اما پس از گذشت 

 کنیم؟ پیشرفت توانیم می چگونه و کنیم نمی و نکرده پیشرفت ما چرا سوال ”یافتن پاسخی به 

ها و محمدرضا شاه ها فارغ از نیات  خان رضا مصدقها، امیرکبیرها، میرزاها، عباس اما. بود

 نتیجه به هیچگاه بودند، ایران ملت بهروزی کشورو پیشرفت خواستار  قلبی شان هرکدام، در بیان

 توسعه اصلی موانع یا مانع به ها تالش تمامی در آنجائیکه از گوی، راست مدعیان درمیان  .نرسید

مچون زمان رضا شاه و فرزندش نتایج معکوسی ه موارد بقیه در. خورده شکست همواره نشده، پرداخته

 .نیز داشته است

آوری که تحوالت جهانی بخود گرفته است طوریکه بدرستی میتوان عصر حاضر امروزه با سرعت سرسام 

 برای پاسخ یافتن جدیت و ضرورت  نامید، عصر جهان و جوامع شبکه ای و هبوط سوم بشریت را عصر

صد چندان نموده است. مبادا بازماندنِ دوباره از قطار توسعه جهانی ناشی  را میرزا عباس سوال

اضر)هبوط سوم بشری(، آنچنان از ما جلو بیفتند که اینبار بطور بازگشت ناپذیری به از جهش ح

 !عقب ماندگی پایدار با به بردگی نوین کشیده شدن توسط آنها نیز، دچارشویم

 انقالب صنعتی عامل توسعه و پیشرفت غرب

قبل از انقالب صنعتی در انگلستان، ملل جهان بطور کلی تحت نظامهای سیاسی پادشاهی و نظم 

قتصادی و البته سیاسی برای قرنها زیسته اقتصادی فئودالی در یک تعادل نسبتا پایدار ا

 آن شرق و غرب در جهان کشورهای موجود اقتصادی-سیاسی های نظم بین اختالفاتی که هرچند بودند. 

 زمینداران و اشراف از ای عده دست در قدرت کشورها اتفاق به قریب اکثر در اما. داشت وجود

های فئودالها و جنگجویان زمیندار حتی بعنوان نیز جز بردگی و کار در زمین  ”رعایا-مردم و بود

جزئی از زمین نقش و حقوق دیگری نداشتند. کشورها نیز اختالف چندانی در توان صنعتی، نظامی و 

تکنولوژیک نداشتند. انقالب صنعتی در غرب و بطور مشخص در انگلستان چنان تحولی ایجاد کرد که 

 .یافته و یا توسعه نیافته بطور کامل مسلط نمود به یکباره آنها را بر کشورهای کمتر توسعه

  دالیل ارائه شده برای توسعه و عدم توسعه

دالیل بسیاری برای این جهش در غرب و آن عقب ماندگی در شرق و یا کشورهای توسعه نیافته توسط 

 مانند، دالیلی. است شده عنوان …بسیاری از افراد و سازمانها و بنیادهای اقتصادی و سیاسی و 

، ”سیاستمدارن غفلت“، ”پروتستانیم“، ”مذهب“، ”فرهنگ“، ”جغرافیا“

و  ژن“، ”اقتصادی بد هایسیاست“، ”سیاسی نخبگان خیانت“، ”استعمار” ، ”اقتصادی دانش کمبود“

با نگاهی از جمله آنهاست. )در قسمت های آینده این مجموعه مقاالت تک تک این علل  ..!”نژاد برتر

 به تاریخ کشورها مورد سنجش و راستی آزمایی قرار گرفته است.(

، ”سازی خصوصی“، ”ریاضت های اقتصادی“راه حلهایی نیز برای برون رفت از عقب ماندگی مانند، 

، ”کاهش اندازه دولت“، ”ارز شناور نرخ“، ”آزادسازی حساب سرمایه“، ”(سرمایه)سرمایه گذاریجذب “

 و شده توصیه کشورها به … پول المللی بین صندوق و جهانی بانک توسط…، ”مرکزیاستقالل بانک “

 تا التین آمریکای از جهان مختلف کشورهای در شده بکارگرفته های توصیه این تمامی اما. میشود

ضع گذشته انجامیده و از تر وخیم بسا نتایجی به شده اگر یا و نشده اجرا یا عمل در …و آفریقا

https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%98%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%DA%98%D9%88%D8%A8%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://www.nototerrorism-cults.com/2021/11/20/%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%85/
https://www.nototerrorism-cults.com/2021/11/20/%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%b7-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%b4%db%8c%d8%b7%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af-%d9%88-%d9%85/
http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
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میان تاکنون علم اقتصاد هیچگاه نتوانسته بود توضیح قانع کننده ای برای نابرابری در است. 

آنهم فقط به این دلیل که مسائل سیاسی را حل شده فرض میکرد. به زبان . جهان بیابدکشورهای 

د نه خو های بررسی و معادالت در را …ساده تر، مسائل سیاسی و موانع سیاسی برسر راه توسعه و

در مطالعات جدید اقتصاد دانان با اشراف به  وارد نمیکرد که آنها را حل شده می انگاشت.تنها 

 [2]ند.ند این مانع تاریخی را کنار بزناین کمبود توانسته ا

 در زمانیکه از را او نگارنده که ”سوسیالیست“ یک و آفریقایی “گرایملی“ یک [3]رابرت موگابه

سالن متناوبا برای مبارزات سیاسی و سخنرانی، او برای استقالل از یک  [4] لندن اقتصاد مدرسه

کشورش و ما علیه استبداد محمد رضا شاه استفاده میکردیم میشناسد، وقتی رئیس جمهور زیمبابوه 

بکاربگیرد.  1995شده بود، تصمیم گرفت توصیه های بین المللی، و استقالل بانک مرکزی را در سال 

در  و %66000به 2007، در %600به  2003، در %140به  2002بود، در  %20پیش از آن نرخ تورم 

رسید. طبعا در کشوریکه رئیس جمهورش حتی برنده جوایز بلیط بخت آزمایی  % میلیون230به  2008

 .بود! انتظاری جز این نمیتوان داشت

نک مرکزی را مستقل اعالم کرد ولی دولت کسری بودجه را آرژانتین به ضرب نهادهای بین المللی با

های تامین اجتماعی و مردم تامین کرد. که بجای استقراض از بانک مرکزی از بانک ها و صندوق

 .اثرش فاجعه آمیزتر بود

قاهره، نوحه  ”التحریر“چرا مصر تا این حد فقیرتر از آمریکاست؟ درجریان بهار عرب در میدان 

 :صری میگویدحامد جوان م

ما از فساد، ظلم و آموزِش بد رنج می بریم. ما نظام فاسدی داریم که “

 ”باید عوض شود

 :مصعب الشامی جوان دانشجوی دیگر میگوید

امیدوارم تا پایان سال یک حکومت انتخابی داشته باشیم. آزادی های اساسی “

پایانی  ا بر فساد که سراسر کشور را فراگرفته است نقطهتبرقرار شود و 

 ”بگذاریم

 :ود نوشتخ  [5]محمد البرادعی نیز در توئیتر

 بمب یک =آرام تغییر مسیرهای پذیرش عدم + اجتماعی عدالت نبود + ستم  تونس:“

 ”ساعتی

سرنوشت امروز مصر را میدانیم دوباره به استبداد نظامی و سرکوب توسط نیروهای امنیتی بازگشته 

که هرکجا شکوفایی اقتصادی به بار می نشیند الیگارشی رخت بر مطالعات جدید نشان میدهد  .است

تجربه کشورهای مختلف از اروپای شرقی و  بسته و هرجا اقتصاد زمین خورده الیگارشی حاکم است.

شوروی سابق گرفته تا آفریقا و آمریکای التین مسجل ساخته است نمی توان در حکومت های اندک 

لتی، حمایت از صنایع داخلی، خصوصی سازی، آزادسازی قیمت ها، ساالر با سرمایه گذاری های دو

تصادی همه کشورهای در اق مسئله. برداشت اقتصادی عملکرد بهبود سوی به گامی …تجارت آزاد، و

حال توسعه مهار الیگارشی است. نظریه جدید مدعی است اگر اقتصاد و اقتصاد دانان میخواهند به 

مقابله با الیگارشی را شناسایی و با سیاست های اقتصادی زمینه محو مردم کمک کنند باید رمز 

الیگارشی را فراهم نمایند. گریز از پرتگاه تنها با هشیاری و توانمندی مردم امکانپذیر می 

 .شود

 ”راهی  سیاست  مدار دو “سرنوشت کشورها بر سر 

در بررسی قریب به اتفاق کشورهای توسعه نیافته دریافتند [6] اقتصادی-دانشمندان علوم سیاسی

که، علت اجرای نادرست سیاست های اقتصادی و شکست کشورها در نیل به توسعه و پیشرفت و ایجاد 

حفظ کارایی  دوراهیِ “نهفته است. سواِل بر سر  “ دوراهی سیاستمدار“ رفاه در یک کشور، در واژه

تاریخ عمده کشورها نشان میدهد که مشکل  .میباشد ”سیاستمداریا حفظ حکومت گروه خاص توسط 

حفظ قدرت سیاسی از طریق قربانی کردن “ سیاستمدار عموما کمبود علم و دانش نیست. مشکل دو راهی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/08/48241/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-231-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/08/48241/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-231-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/08/48241/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-231-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1392/02/08/48241/%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-231-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-5-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF
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دوراهی ““ این ”.تامین منافع عمومی و از دست دادن تدریجی قدرت سیاسی است“ یا ”منافع عمومی

 .کشورها را تعیین میکنداست که سرنوشت “”سیاستمدار

اما ساده انگارانه ترین رویکرد این خواهد بود که فکر کنیم مسئله عدم توسعه چند میلیارد 

حل میشود. رویکردهای  “”دوراهی سیاستمدار““ ( مردم جهان به همین سادگی با کشف و بیان مانع85%)

ه بوده است. در مطالعات جدید ساده انگارانه ای که در گذشته نیز یکی از دالیل عمده عدم توسع

عواملی بررسی شده اند که هر ملتی باید متناسب با وضعیت خاص کشور خودش با پژوهش های چند 

رشته ای و مطالعات مشترک پاسخ های بهتری برای مسئله پیچیده عدم توسعه را فراهم کنند. تا 

 :ده در این مسیر دارنددر دوراهی ها، راه درست انتخاب شود. عوامل زیر اثرات تعین کنن

 ملت – دولت رابطه/  ساالری اندک:  یک 

 شورک هر حوادث و تاریخی مقاطع  :  دو 

 ”اقتصادی و سیاسی فراگیر نهادهای“ مقابلِ  در ”اقتصادی و سیاسی استثماری“ نهادهای:  سه 

 چهار: رسانه های آزاد

 خالق تخریب بر مبتنی توسعه:   پنج

 تغییرات فنآورانهشش: توسعه مبتنی بر 

 هتف: چرخه های صحیح تکاملی

 هشت: انگیزش مردم برای حرکت و توسعه، خالقیت و نو آوری

 سیاسی تمرکز و ثبات:    نه

 نــهــادهـا

کلمه ای بسیار مهم در این مطالعات است، که قواعد بازی در هرجامعه ای هستند.  (Institutions) نهادها

کل می دهند. به عبارت دیگر نهادها محدودیت های انسان ساخته ای هستند، که تعامالت افراد را ش

 نهادها سه دسته هستند،

ساخته دست بشرند بنابراین از سایر عواملی که خارج از کنترل آدمی است مانند عوامل  .1

 .جغرافیایی متمایزند

 .قواعد بازی ای هستند که رفتار آدمی را مقید میکنند .2

 .تاثیرعمده آنها از طریق جهت دهی به انگیزه ها اعمال میشود .3

  اندک ساالری

در بررسی عوامل رشد و موانع آن و چالشهای فوق ابتدا باید بر کشوریهایی که توانسته اند خود 

را به توسعه برسانند تمرکز کرد تا آنچه الزم است از آنها آموخت. سپس به کشورهایی که 

نتوانستند از این موانع عبور کنند نظر افکند که چرا در مقایسه نمیتوانند به توسعه دست 

. در مسیر بررسی کشورها، محورهای فوق و زیر محورهای عمده دیگر درحد امکان تشریح خواهد یابند

، "بزنگاه های تاریخی"شد. این مطالعات و نگاه جدید به معزل عدم توسعه کشورها نشان داد که 

 ضمنا“یک کشور را یا به دام اندک ساالری می اندازد یا به عبور از اندک ساالری منجر میشود. 

همانگونه که در حال [7] ”بگریزند ساالری اندک دام از اند توانسته کشورها اندک که میدهد نشان

از مردم درکشورهای اندک ساالر زندگی میکنند. علت ماندگاری اندک ساالری از نظر  %85حاضر نیز

 .نهفته است امنیتنورث و دیگر هم فکرانش، در مسئله ای بنام 

همانطور که جنگ میتواند حیات و امنیت بشر را تهدید کند، تامین  در سراسر تاریخ مکتوب بشر

کنندگان یا برهم زنندگان امنیت تبدیل به قدرتمندترین گروه در اجتماعات بشری میشوند. که 

میسازد. پاداش امنیت تملک انحصارگونه منابع قدرت سیاسی و  مبدل جامعه فرادستان آنها را به

م بر اقتصاد و سیاست را طوری تعیین میکنند که قدرت در حوزه های ثروت است. اینها قواعد حاک

میگردد.  ”ساالری اندک“ به منجر که. بماند باقی فرادستان اندک اقتصادی و سیاسی در انحصار

انحصار در تامین امنیت به انحصار در سیاست و اقتصاد منجر می شود. تا زمانی که امنیت یک 

میتوانند برهم زنند یا تامین کنند. آنها اجازه نخواهند داد رقابت در جامعه را گروهی اندک 

اقتصاد و سیاست شکل بگیرد. این فرادستان با هم رقابت میکنند تا مهمترین منبع قدرت یا امنیت 

 به جامعه کند، حذف را فرادست را از آن خود کنند. اگر یک شخص و گروه بتواند سایر گروهای

کومت فردی می رود، اگر چند گروه مختلف قدرت نظامی یا امنیتی را در اختیار یا ح ”مونارشی“ سوی

  .بر جامعه حاکم می شود ”اندک ساالری“داشته باشند، 

http://nototerrorism-cults.com/
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در اروپا شرایط طبیعی )آب فراوان، بعنوان مهمترین عامل تولید، کوه های مرتفع، و زمستانهای 

قدرت های نظامی، محلی و متکثر بودند و سخت بعنوان دژهای طبیعی نظامی( به گونه ای بود که 

 تشکیل بنابراین. کند حفاظت  خود از ملی و خارجی میتوانستند در مقابل قدرت های نظامی اعم از

مورخ مشهور (Paul Kennedy) ”کندی پل“ تعبیر به. ساخت ممکن اروپا نقاط اقصا در را محلی های حکومت

 امپراطوری سقوط از پس چنانچه. ”را به یک لحاف چهل تکه تبدیل کرد اروپا شرایطی چنین“انگلیسی، 

 کشورهای در جمله از جهان نقاط سایر در اما. شد تاسیس اروپا در شهر دولت 420 از بیش روم

 در مقاومت اجازه اقلیمی شرایط زیرا. گرفتند شکل ندرت به محلی های حکومت ایران مانند شرقی

 از جلو گیری خارجی را نمیداد. آنچه سرنوشت اروپا را متمایز ساخت و داخلی برتر قدرت برابر

 را اندک ساالری امکان تغییر نظام سیاسی از ،بود تا آن که سایر شرایط ”انحصار قدرت نظامی“

 .ساخت فراهم

 1688مبدا تاریخ توسعه معاصر، انقالب شکوهمند 

 به آنها اثبات نمود که هیچ یک از فرادستان یعنی [8] جنگ های درازمدت داخلی درانگلستان

 منجر نهادهایی قابل حذف نیستند و در نتیجه به تاسیس ”تجار بزرگ“ و”زمیندار اشراف“، ”پادشاه“

 ویژه به فرادستان تعرض امکان نهادها امش را میان آنها برقرار ساخت. اینآر و صلح که شد

 نبود، فردی تدبیر محصول شرایط این. کردند می منتفی اشراف به را، دربار و سلطنتی نظام

 .آمد می حساب به فرادستان دست در ناپذیر تکثر قدرت نظامینتیجه اجتناب  بلکه

منجر شد.  (Glorious Revolution) ”1688 [9]انقالب شکوهمند“ جنگهای داخلی طوالنی مدت در انگلستان، به

که در آن حاکمیت قانون میان فرادستان انگلیس را نهادینه کرد. این اندک ساالری گام بلندی در 

قی می شود. چرا که دادگاههای خاص تحت نظر پادشاه برچیده شد، هر استقراض توسعه این کشور تل

و اخذ مالیات نیازمند تصویب پارلمان شد، تمام مراجع قانونگذاری حذف و پارلمان تنها منبع 

وضع قانون گردید. در چنین شرایط برقراری حاکمیت قانون )آنهم تنها برای فرادستان و نه عموم 

 .تحوالت اقتصادی شگرفی منجر گردید و زمینه ساز و ظهور انقالب صنعتی شد مردم( بود که به

با همه محاسنی که برای انگلستان داشت، هنوز فاصله زیادی   ”اندک ساالری قانونمند“ این سیستم

تا مردم ساالری یا دمکراسی داشت. بیش از دو قرن طول کشید تا به تدریج گام هایی برای تبدیل 

االر انگلستان به جامعه مردم ساالر بردارد. این مردم ساالری محصول فشارهای مردم جامعه اندک س

نبرد قدرت میان فرادستان  .برای دستیابی به حق رای و ترس فرادستان برای از دست دادن قدرت بود

 ها لودیت شورش از بعد یعنی. ساخت ممکن را ساالری اندک از گذر انگلستان در و شهروندان

، شورش [11] ،1819، شورش منجر به قتل عام پیترلو[10] 1816اسپافیلدز شورش ،1811-16 درسالهای

بود که حکومت برای جلوگیری از انقالب، حاضر به  1832، تا سرانجام در سال [12]1830های سوئینگ 

 .اصالح قانون انتخابات شد

پرداخت شده هر شخص  مردم آنهم بر اساس دارایی و مالیات های %14نیز فقط 1832براساس قانون 

مردم تغییر %30حق رای به  شورش سال سه از پس1867 سال در انتخابات قانون حق رای پیدا کردند. 

مردم )آنهم فقط به مردان( حق رای داده شد، و در %60بدنبال شورشی دیگر به 1884کرد، درسال 

حق رای داده شد، ودرسال  ”مردان“ به پاس ایستادگی مردم در جنگ جهانی اول تنها به همه 1918سال

اما مستمر رو به جلو  سرانجام زنان نیز حق رای گرفتند. این مسیری نسبتا آرام و تدریجی 1928

طی  ”1688انقالب شکوهمند “ از بعد انگلستان که است بوده ساالری مردم بنفع در جهت بهبود قوانین

 .سال توانست به دمکراسی برسد250بیش از 

در حال توسعه و حتی توسعه نیافته مانند ایران اینگونه نبودند و حرکتهای  اما دیگر کشورهای

پاندولی داشته اند. اندک ساالری فرومی ریزد، مردم ساالری مستقر میشود، و مجددا اندک ساالری 

حاکم میگردد. نزدیکترین نمونه، انقالب مشروطه در ایران و استقرار اندک ساالری قانونمند، و 

 .ستبداد رضا خانبازگشت به ا

با انقالبی فراگیر  1912 درسال. است کرده تجربه را نوسان این اخیر سال100 آرژانتین نیز درطی 

نظام  1930حق رای همگانی به دست آمد. اما نظام آرام آرام بسمت دیکتاتوری رفت. تا در سال 

سرنگون شد. 1955مجددا دمکراسی برقرار شد و در سال  1946پارلمانی کامال واژگون شد. در سال 

http://nototerrorism-cults.com/
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برقرار شد. سرانجام انتخابات  حکومت نظامی پینوشه 1976مردم انقالب کردند ودر سال  1973در سال 

 .برقرار شد 1983آزاد در سال 

 چرا آرژانتین نتوانست مسیر آرام و تدریجی انگلستان را طی کند؟ پاسخش را باید در همان رابطه

تعدد  امروزه مدرن جوامع در. کرد جستجو ”شهروندان با آنها رابطه“ و ”یکدیگر با فرادستان“

قابل تصور نیست. بنابراین در آرژانتین هرچند شهروندان در  فرادستان دردست نیروهای نظامی

برهه های متعددی قدرت را از فرادستان می گیرند اما پس از هر انقالب، حذف بخشهایی از فرادستان 

 نیروهای به تکیه با عادی شهروندان سرکوب سپس. میشود حاکم مونارشی آغاز میشود، طوریکه نظام

امکان تکثیر نیروهای نظامی و امنیتی  17غاز میشود. در انگلستان قرن آ ادستانفر دردست امنیتی

وجود داشت. اشراف با اتکاء به نیروی نظامی خود اجازحذف خود را نمیدادند. انحصار نیروی 

 .نظامی و امنیتی در دست یک گروه، به حاکم اجازه حذف رقبا و سپس سرکوب شهروندان را می دهد

  نیاز حیــاتـی توســعه

معمای توسعه نیز از همین نقطه آغاز میشود. توسعه به دسترسی باز به قانون و سایر فرصت های 

اقتصادی و اجتماعی بطور فراگیر برای همه مردم نیاز دارد و این دسترسی باز زمانی امکان 

مهار جامعه مدنی در آورد. پذیر است که سازمان سیاسی جامعه بتواند نیروهای امنیتی را تحت 

این نکته از بزرگترین یافته های دانشمندان اقتصادی و اجتماعی است. تحت این نظریه کنترل 

مدنی نیروهای امنیتی مهمترین مسئله توسعه است. مهمتر اینکه، این کنترل هیچ مسیر از قبل 

ی یابد. نیروهای امنیتی تعیین شده و مسلمی ندارد و حتی در هیچ مرحله ای از توسعه پایان نم

کافی است به تجربه آمریکا که نظامیانشان که “مانند سایر اقشار خواهان بیشترین قدرت هستند. 

رویه ظاهری نیروهای امنیتی هستند را بنگریم که چه منافع عظیمی از مردم خود و جهان را 

ا تکیه بر نیروهای قربانی منافع خویش ساخته اند. به میزان ضعف جامعه مدنی، فرادستان ب

 [13]”.مسئله اصلی قدرتِ جامعه مدنی استامنیتی جامعه را به سوی اندک ساالری سوق میدهند. 

  تفاوت های جزئی و سرنوشت ساز

اما این سوال باقی است که پس چرا فقط در انگلستانِ اروپا و نه در آلمان یا لهستان یا فرانسه 

م طاعون به شهر بندری تانا در دهانه رود ُدن در دریای 1346در سال انقالب صنعتی صورت گرفت؟ 

به فرانسه رسید. طاعون به هرکجا  1348سیاه رسید. از آنجا به سراسر مدیترانه و در سال 

 بی آدمی نبوع و خرد تمامی طاعون دربرابریورش“میرسید نیمی از جمعیت را از بین می برد. 

ادوارد سوم پادشاه انگلستان از اسقف اعظم کانتربری خواست تا با  1348در اوت  .[14] ”بود فایده

نیاش به درگاه خداوند از طاعون جلوگیری کند. همه ندبه و دعاهای کلیسا بیهوده بود. طاعون 

حمله کرد و به سرعت نیمی از جمعیت انگلستان را در کام مرگ برد. افراد بسیاری دیوانه شدند. 

اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگون کننده ای بر جوامع اروپایی این میزان از مرگ ومیر، 

 .قرون وسطی گذاشت

م( اروپا دارای یک نظم فئودالی بود. نظمی براساس سلسله مراتبی میان 14دراین زمان )قرن 

شاه، اربابانی که زیر مجموعه وی بودند و رعایا )که بدلیل وضعیت برده وار آنها، آنان را 

نامیدند( در پائین ترین سطح جامعه قرار داشتند، استوار بود. شاه مالک همه زمین ها می ”سرف“

بود و در ازای خدمات نظامیِ اربابان )لردها( مناطقی را به آنها می میبخشید. اربابان نیز 

زمین را در مقابل بیگاری های طاقت فرسا و عوارض و مالیات های سنگین به رعایا)کشاورزان( 

دادند. سرف ها پابند زمین بودند و بدون اجازه ارباب خود نمیتوانستند به جای دیگری  تخصیص می

نقل مکان کنند. ثروت تولید شده توسط رعایا در این نظام بشدت استثماری از کشاورزان رو به 

 .سمت باال یعنی گروهی اندک ساالر )اربابان( جریان داشت

 کشتار طاعون” مثبت“اثرات 

این  [15].نیروی کار، بنبان های نظم فئودالی را به لرزه در آورد تار بیش ازنیمی ازشطاعون با ک

امر در انگلستان باعث شد که کشاورزان خرده پا را تشویق کند تا خواستار تغییر شرایط خود 

شوند. چرا که طبقات باال در مشاغلی که معموالً دهقانان داشتند، مهارت نداشتند. کار برای تولید 

ها یک رفتار اجتماعی غیرقابل قبول برای اشراف بود. بنابراین، کار و محصوالت زراعی یا کاال

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
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تولید بر روی دوش کاهش یافته )براثرطاعون( طبقه دهقان، منجر به افزایش تقاضا برای کارگران 

شد. اشراف به کارگران نیاز داشتند و بنابراین احتمال بیشتری داشت که دستمزدهای باالتری را 

 [16].استند بپردازندکه دهقانان می خو

م در دیر دینزهام کشاورزان خواستار کاهش جریمه ها و بخش اعظم کار بدون مزد خود شدند. 1349در

آنها به این خواسته خود رسیدند. این ماجرا به بقیه نقاط هم سرایط کرد. کشاورزان شروع کردند 

به اربابان شان و دستمزدها به آزاد کردن خود از خدمات کار اجباری و بسیاری از تعهدات نسبت 

 .بر همین اساس قراردادهای جدید بین اربابان و رعایا منعقد میشد .رو به افزایش گذاشت

 

 پاتک فرادستان جهت معکوس کردن شرایط

م دولت تالش کرد این روند را متوقف کند، و نظام نامه کارگران را ابالغ کرد که  1361از سال 

عمال دستمزدها را به همان سطح و شرایط بردگی پیش از طاعون برگرداند. کشاورزان در مقابل آن 

م روستائیان شورش  1381ت انگلیس در و نهایتا با افزایش فشار دول دشروع به مقاومت کردن

خواستار مصادره تمامی امالک کلیسا  WatTyler-WalterTyler ”  [18]وات تایلر“ و حتی تحت رهبری [17] کردند

کست خوردند و تایلر اعدام ، بیشتِر لندن را به تصرف در آوردند. هرچند شورشیان ش[19] بودند، 

شد، اما دولت انگلیس برای اجرای قوانین خود و بازگرداندن شرایط به قبل نتواست اقدام کند. 

 .بتدریج رسم بیگاری کشیدن از رعایا منسوخ شد

  کشتار طاعون” منفی“اثرات 

ریان طاعون همان صدمات را دیده بودند و در شرایط برابری از نظر در شرق اروپا که قبل و در ج

 با باید قائدتا و داشتند، قرار انگلستان با …سیاسی و اقلیمی و -اجتماعی-نظاِم اقتصادی

. نشد اینگونه شود، تقویت باالتر دستمزد و بیشتر آزادیهای انگیزه کشاورزان، از نیمی نابودی

انگیزه  هرچند [20]. .ضعیت استثماری رعیت تثبیت شدو خاورمیانه، رد ازجمله و شرقی اروپای در

 .نداشتند اهدافشان پیشبرد برای قدرت اجتماعی کافی رعایا ولی داشت وجود اقتصادی کافی

در شرق اروپا برعکس این وضعیت به اربابان انگیزه ای مضاعف داد تا بازار کار را استثماری 

بردگی بیشتر بکشانند. بعد از طاعون اربابان به زمین های تر و کشاورزان خرده پا را به 

بزرگتری چیره شدند، و امالک خود را که بزرگتر از اربابان غرب بود باز هم گسترش دادند. شهرها 

ضعیف تر و کم جمعیت تر گردیدند. کارگران بجای اینکه آزادتر شوند به تدریج آزادی های موجود 

 .ی یافتندخود راهم در معرض دست انداز

م وقتی اروپای غربی تقاضای محصوالت کشاورزی و دام پرورش یافته از شرق 1500اثر این وضعیت در 

کرد خودش را نشان داد. زمین داران شرق اروپا مرحله به مرحله سیطره خود را بر کشاورزان 

ه تقاضای افزایش میدادند طوریکه تا نیمی از محصوالت آنها را تصاحب میکردند تا بتوانند ب

که در مقایسه با  [21].نام گرفت ”نظام ارباب و رعیتی دوم“ خارجی پاسخ دهند. طوریکه این وضعیت

م در لهستان در ازای تمامی کارهای انجام گرفته برای 1533صورت اولیه وخامت بیشتری داشت. در 

می از خدمات م حدود نی1600ارباب دستمزد پرداخت میشد، اما تحت تاثیر این تحوالت، در سال 

م کارگران تنها برای چند روز در سال 1500نیروی کار بدون مزد صورت میگرفت. در شرق آلمان در 

 1600م این میزان به یک روز در هفته، در 1550متعهد به انجام بیگاری برای ارباب بودند. در 

ایا رع برای هفته در اجباری کار روز یک اربابان م،1514مجارستان در  به سه روز در هفته رسید.

 .م دوروز در هفته و تا پایان قرن به سه روز رسید1550مقرر کرده بودند. در 

م )قبل از آمدن طاعون( از لحاظ نهادهای سیاسی و اقتصادی میان 1346فراموش نکنیم که در 

م این دو جهان از هم جدا 1600اروپای شرقی و غربی تفاوت هایی اندک وجود داشت. اما در سال 

شده بودند. در غربِ اروپا کارگران از مقررات، جریمه ها و تعهدات اربابی معاف شده بودند و 

خشی کلیدی از یک اقتصاد پر رونق مبتنی بر قواعد بازار را شکل میدادند. در شرق هم و ب

کارگران در چنین اقتصادی مشارکت داشتند اما بعنوان سرف های به بیگاری گماشته شده که به 

تولید مواد غذایی و محصوالت کشاورزی مورد نیاز در غرب اروپا مشغولند. هرچند اینهم یک اقتصاد 

https://www.britannica.com/biography/Wat-Tyler
https://www.britannica.com/biography/Wat-Tyler
https://www.britannica.com/biography/Wat-Tyler
http://nototerrorism-cults.com/


1

1 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

11 
 

نتیجه تفاوت  [22]  (Institutions)نهادهااین واگرایی در  .”اقتصاد فراگیر“ ی بود، اما نه از نوعبازار

  د.که در ابتدا ناچیز به نظر می رسیین نواحی بود ا  نهادی های

در شرق اروپا سازماندهی اربابان کمی بهتر، حقوق شان بیشتر، شهرهایشان کوچکتر و ضعیف تر و 

یافته بودند. در یک تصویر تاریخی این اختالف ناچیز بنظر میرسد، اما وقتی رعایا کمتر سازمان 

مرگ سیاه )طاعون( فرارسید، و نظم فئودالی را به لرزه انداخت، همین تفاوت ناچیز، پیامدهای 

 .بزرگی برای زندگی مردمان شرق و غرب اروپا و مسیر آتی توسعه نهادی آنها در بر داشت

 اروپا شرق کشورهای نهادی از یک برهه زمانی سرنوشت ساز است، تفاوت اندکِ مرگ سیاه نمونه بارز 

 به رعیتی ارباب نظام دوم موج و شده استثماری نهادهای یافتن قدرت به منجر طاعون جریان در

بویژه در انگلستان، ابتدا راه را به سوی  و غرب در و. بخشد شدت استثماری نهادهای تکوین

 .فرصت ظهور دهد ”نهادی های فراگیر“ گشود و به ”استثماری نهادهای“ شکستن حلقه

بررسی این مطلب ما را قادر میکند تا درک بهتری از ریشه های فقر و غنا در کشورهای 

مختلف و مسیرهای مختلفی که طی کرده اند بدست آوریم. نتیجه اینکه، کشاورزان شرق 

انگیزه تولیدشان هرچند زیرفشارهای اروپا که به کار اجباری گماشته شده اند، بسا بسا 

اربابان برای افزایش تولید، پائین تر از کشاورزان انگلیس بود که برای خود کار و 

 .تالش میکردند

 

 پایان قسمت اول

 

 

 

: م و د ت  م س ق
 

 

م                                                           د ع و  ی  گ ت ف ا ی ه  ع س و ت ر  گ ی د ل  ل ع و  ه  ش ی ر ی  س ر یرب گ ت ف ا ی ه  ع س و  ت
 فهرست مطالب قسمت دوم:

 توسعه بر کشورها موجود نهادهای و نقش استعمار 

  .استعمار آمریکای التین 

  .encomienda   نهاد انکومیندا 

  .استعمار و توسعه آمریکای شمالی 

  .شکل گیری نهاد فراگیر 

  .آیا مسیر نهادهای دمکراتیک هموار است؟ 

  .عدم توسعه مکزیک پس ازاستقالل، چرا؟ 

بررسی مقایسه ای یک نمونه )نه دو کشور همسایه با گذشته و فرهنگ متفاوت( بلکه دو قسمت یک 

آنها که فقط با یک حصار مرزی شهر و مردم از میان مردم آزتک مکزیکی با تمامی خصوصیات مشترک 

در کنار حصاریکه شهر  اگر. میکند  از هم جدا شده اند، حقایق بیشتری را برای ما روشن

را به دو نیم شمالی و جنوبی تقسیم میکند بایستید و به شمال بنگرید )نوگالس در ” ]23[ نوگالس“

منطقه سانتا کروز آریزونا در ایاالت متحده آمریکا( را خواهید دید. در آنجا متوسط در آمد 

. برخوردارد …خانوارها سی هزار دالر درسال است. از یک زندگی مدرن، تحصیالت و بهداشت و سالمت و 

https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907363
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907364
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907365
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907366
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907367
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907368
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/01/23/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%80%d9%80%d9%80/#_Toc93907369
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 دزدی مورد در دائمی دلهره یا و شان امنیت افتادن خطر در از هراس بدون میتوانند آن مردم

 با را دولت چنین هم آنها. بپردازند خود روزمره زندگی به مشابه تهدیدهای و اموال مصادره

د. آنها می توانند با رای میدانن خود نماینده فساد موارد برخی و ها ناکارآمدی تمام وجود

شهردار، فرماندار، نماینده کنگره و سناتورها و حتی رئیس جمهور آمریکا چه کسی باشد را خود 

 .تغییردهند

تنها چند قدم آنطرف ترعلیرغم این که در بخش مرفه مکزیک  ”نوگالس سونورا“ درجنوب این حصار

صیالت متوسط زندگی میکنند. درآمد سالیانه شان یک سوم اهالی شمال حصار است. بیشتر بزرگساالن تح

را به پایان نرسانده اند. بسیاری از نو جوانان به مدرسه نمیرند. مادران نگران نرخ باالی 

مرگ ومیر نوزادان هستند کیفیت و بهداشت پائین و متوسط عمر کمتر مردم، تعجب با انگیز است. 

می مخاطره آمیز ت و راه اندازی کسب و کار اقداباالس جنایت و جرم  جاده ها در وضعیت بدی است.

به حساب می آید. اهالی نه تنها با خطر سرقت مواجه هستند، که راه اندازی یک بنگاه جدید و 

اخذ تمامی مجوزهای مورد نیاز مستلزم پرداخت رشوه به همه دست اندرکاران و تالشی طاقت فرساست. 

صار تجربه ای بسیار برخالف همسایگان شمال حصار شهر، دمکراسی برای نوگالس سونورا در جنوب ح

میالدی این قسمت شهر دقیقا به مانند 2000تازه محسوب میشود. تا زمان اصالحات سیاسی در سال 

 .قرار داشت” ]24[ موسسه حزب انقالبی“سایر بخش های مکزیک تحت کنترل فساد آمیز 

اینکه هیچ چگونه میتواند چنین اختالفاتی بین دو بخش یک شهر وجود داشته باشند؟ با وجود 

 فرهنگ  اختالفی در جغرافیا، آب و هوا یا نوع بیماری های شایع در منطقه، غذا و موسیقی و

 پزشکی مطلوب های مراقبت و بهداشت از برخورداری عدم به فقط بیماریها وضعیت. ندارد وجود

ارند. مردم شمال حصار نه از سفید ند حصار از عبور برای محدودیتی ها میکروب چون. است مربوط

ها بلکه همه از نسل آزتک ها هستند، با پیشینه مشابه. ”آزتک“پوستان و در جنوب حصار از نسل 

م در اثر خرید 1853و استقالل مکزیک تمامی نوگالس در مکزیک قرار داشت. در  1821حتی در سال 

 .مرز آمریکا از وسط نوگالس عبور کرد ”گادسدن“

طور که میتوان حدس زد، )بدون اینکه بخواهیم نابرابریها و ظلم و ستمی که در ایاالت بله همان

 عدالت و رفاه مقایسه بر تاکید با و کنیم کمرنگ یا و بگیریم متحده نیز وجود دارد را نادیده 

 که است متحده ایاالت اقتصادی نهادهای به حصارنوگالس شمال اهالی دسترسی تفاوت، تنها( نسبی

ا را قادر میکنند آزادانه شغلشان را انتخاب کنند. ازتحصیالت در مدارس و کسب مهارت آنه

برخورداند، میتوانند کارفرمایان خود را به سرمایه گذاری در بهترین فناوری ها تشویق کنند 

که به دستمزدهای باالی برای آنها می انجامد. آنها با رای آزاد میتوانند سیاستمدارانیکه 

 .حال خود نمی یابند را تغییر دهندمفید به 

هم اکنون به اثبات رسیده است.  ”تولید سرانه“مهم ترین متغیری که در علم اقتصاد وجود دارد “

کشورهایی که از تولید سرانه باالیی برخوردارند به نحوی در سال های دور این شعار را که توسعه 

در  1379تا  1356سرانه تولید از  %30افت  به یک نظام سیاسی مدرن نیاز دارد، عملی کرده اند.

ایران به دلیل کم کاری عوامل تولید است یا عدم استفاده بهینه از منابع. بنظرمیرسد تحلیل 

واقعی افت تولید سرانه در ایران به وضوح بتواند نا متوازن بودن ترازوی نظام سیاسی با روند 

 ”. ]25[پیشرفت توسعه اقتصادی را نشان دهد

همانطور که قبال نیز گفته شد، پاسخ این واگرایی بین جهان توسعه یافته و عقب مانده، در 

چگونگی شکل گیری این جوامع در دوران اولیه استعمار ریشه دارد، که تاثیرات آن تا به امروز 

برجای مانده است. برای فهم دقیق تر این واگرایی کمی به عقب میرویم و در خالصه ترین شکل به 

تاریخ ایاالت متحده و مکزیک میپردازیم تا ببینیم بنیان کج و انحراف دقیقا از کجا شروع شده 

 .است

 و نهادهای موجود در هر کشور نقش استعمار

تحده آمریکا )آمریکای شمالی( و آمریکای التین هردو مستعمره بودند، یکی مستعمره ایاالت م

 رواج نهادهایی آمریکا متحده ایاالت در چرا … وپرتقال اسپانیا دیگری و …انگلستان وفرانسه 

 آمریکای کشورهای سایر یا مکزیک با در مقایسه کشور این مردم بیشتر اقتصادی موفقیت به که دارد

وامع در دوران اولیه ج این گیری شکل چگونگی در باید را سوال این به پاسخ  انجامد؟ می ،التین

اتفاق افتاد و تاثیرات آن   [26]استعمار جستجو کرد. ازآنجا بود که واگرایی میان این نهادها

 .تا به امروز برجا مانده است
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 استعمار آمریکای التین

یک دریانورد اسپانیایی وارد دهانه پهناور رودخانه  [27] ”سولیس خوآن دیاس دِ “ 1516در اوایل سال 

یا رودخانه نقره نامید چرا  ”ریو د پالتا“ای در کرانه شرقی آمریکا جنوبی شد. او رودخانه را 

که مردم محلی منابع نقره در اختیار داشتند. وی تمامی این سرزمین های ساحلی را متعلق به 

که اینک  (Querandí) ”کراندی“ و (Charrúa) ”چاروآس“ اسپانیا اعالم کرد. در دوطرف دهانه رود یعنی

نگام ه به را ِد سولیس. مردم محلی که از طریق شکار امرار معاش میکردنداروگوئه نامیده میشود، 

 .[28] .گشتهای اکتشافی به ضرب چوب و چماق به قتل رساندند

ین منطقه فرستاد. آنها در همان سال اسپانیا دوباره گروهی از مهاجران را به ا 1534در سال 

در محل بوینس آیرس )بمعنی هوای تازه( کنونی شهری بنبان نهادند تا اروپائیان در آن سکونت 

گزینند. اروپائیان بدنبال هوای تازه نبودند بلکه بدنبال منابعی برای غارت و نیروی کار 

 .برای استثمار می گشتند

زیر بار بیگاری  وقتی اسیر میشدند .مطیع نبودند شکارچی بودندعمدتا  که کراندی و چاروآس اهالی

از این  .نمی رفتند، و با تیرو کمان به اروپائیان حمله میکردند تهیه غذا برای اسپانیایی ها

رو اروپائیان چون نمیتوانستند خود غذا تهیه کنند با گرسنگی روبرو شدند. از طرفی نیزطال و 

در غرب   [29]در کوههای آند ”اینکاها“ از مسیری می آمد که به قلمرونقره های مردم محلی تماما 

 .دور می رسید

ثروت بیشتر و جمعیتی استثمار  اسپانیایی ها برای نجات از گرسنگی و کشف مکانی جدید که

 (Guaraní) ها ”گوآرانی“ به مسیر این در. رسیدند پارانا رود به 1537 سال در باشد داشته پذیر

 نداشتند ای عالقه که ها اسپانیایی. بودند یکجا نشین با اقتصاد کشاورزی مردمیبرخوردند، که 

چاروآس  و کراندی ها با گوآرانی ها و کار بر روی زمین بپردازند، متوجه تفاوتِ  کشت به خود که

پایتخت  ”آسونسیون“ شهر و. کردند تسلیم به وادار و داده شکست را آنها جنگ یک در. شدند ها

امروزه پاراگوئه را ساختند. اسپانیایی ها با شاهزادگان گوارانی ها وصلت کردند و خود را 

نظام کار اجباری و خراج گیری موجود در میان  .بسرعت بعنوان اشراف به سطوح باالی جامعه رساندند

 اسپانیایی سکنه تمامی سال چهار عرض در طوریکه. گرفتند بخدمت و انداختند اهبر بومیان را

 .شدند منتقل آسونسیون به آیرس بوینس

در طول قرن بعد اسپانیایی ها اکثر بخش های مرکزی، غربی و جنوبی آمریکای جنوبی را تسخیر 

در شرق این قاره قرار  کرده و به استعمار در آوردند. همزمان پرتقالی ها مدعی برزیل شدند که

در مکزیک (Don Hernan Cortes) ”کورتس“ داشت. راهبرد مستعمره سازی اسپانیایی ها که نخست توسط

پیاده شد، بسیار کار آمد بود. آنها بهترین شیوه برای غلبه بر مخالفان بومی را در دستگیری 

ق آنها یافتند. اسپانیایی رهبرشان و مجبور کردن آنها برای بیگاری گرفتن از بومیان از طری

ها ضمن تصاحب ثروت رهبران بومی میتوانستند بومیان را به پرداخت خراج و تامین غذا وادارند. 

زمام شیوه های  مرحله بعدی قرارگرفتن در جایگاه طبقه حاکمه جدید جامعه بومی و در دست گرفتن

شیوه کورتس را یک کشیش  .میان بودرایج موجوِد مالیات ستانی، خراج گیری و خصوصا کار اجباری بو

 :اینگونه آورده است ”فلورنتین کادیسس“در کتاب مشهورش  ”برناردینو ِد ساگون“ بنام

کورتس به پایتخت امپراطوری آزتک رسید، موکتسوما امپراطور  1519وقتی در “

آزتک تصمیم گرفت با آنها برخوردی دوستانه داشته باشد. در میهمانی به 

اسپانیایی ها حمله کرده و موکتسوما را دستگیر کردند. و تفنگها یکباره 

شروع به شلیک نمود. او را وادار کردند که خزانه شهر را به اسپانیایی 

 را او شخصی خزانه …ها نشان دهد، بعد از غارت تمامی طالها و جواهرات و

 مکاریه بومی پادشاهان-رهبران اگر. کردند غارت تماما نیز آنرا و خواستند

   ”.میشدند سوزانده آتش در زنده زنده نمیکرد

 د.تسخیر آزتک کامل ش 1521ومیان در ازطریق دستگیری و شکنجه رهبر ب

  )encominda  (نهاد انکومیندا

 یعنی منابع، ارزشمندترین تقسیم به شروع ”جدید اسپانیای“ استان فرماندار عنوان به کورتس

برتانیکا دائره المعارف  نهاد انکومیندا .)کرد [30]  (”انکومیندا“ نهاد) سنت طریق از محلی، جمعیت

بدین  ( [31]آنرا: به بردگی کشیدن بومیان آمریکای التین و فیلپین توسط اسپانیا توصیف کرده است

معنا بود که، بومیان تحت استعمار اسپانیا در قبال منتی که اسپانیایی های موسوم به 

http://nototerrorism-cults.com/
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https://www.britannica.com/topic/Guarani
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دند به دلیل مشرف کردن بومیان به دین مسیحیت بر گردنشان داشتند، موظف بو ”انکومیندارو“

از جمله مناسبات نهادینه شده در هدایا و یا نیروی کار رایگان در اختیار او قرار دهند. 

ناچار به  انییروستاامپراطوران اشاره نمود که، میان بومیان به بیگاری کشیدن آنها توسط 

و شاه بودند تمام  ونیروحان یهانیزم یکار بر رو نیو همچن یعمران عموم یهاتیمشارکت در فعال

از  یریجلوگ یشده بود امپراطور گاه برا یزیرمرگ برنامه یتولد تا لحظه یافراد از لحظه یزندگ

 یکجابجا کردن  ایشپش  یخاص یتعداد لیمثال تحو خواستیمعنا از مردم م یب یکارها یحت یتنبل

مپراطوری امجاهدین تحت وت هایی که شخصا در تشکیالت غیر انسانی و قشا یگاری کشیدن هایب[32.]تپه

الس  بارتوله مه دو کشیش .امتجربه کرده، وعمال میشاعینا رجوی نیز مسعود قرون وسطایی

چنین [34] ”شرحی اجمالی بر نابودی بومیان“در کتابی با عنوان  Bartolome de las Casas[33] کاساس

 :مینویسد

و سالمندان گرفته تا زنان و قوم اسپانیایی ها، بومیان از بلندپایگان “

کودکان را وادارشان می ساختند تا روز و شب بدون هیچ استراحتی کار کنند. 

هفت ماه زندانی شاِه بومیانِ یک قلمرو را دستگیر میکردند و بمدت شش یا 

میکردند تا او را وادار کنند که از بومیان بخواهد که یک اتاق پر از طال 

جمع آوری کرده و به اسپانیایی ها بدهند. اگر اتاق پر نمیشد، او را 

آنقدر با داغ کردن و روغن داغ بر شکمش ریختن شکنجه میکردند که بومیان 

د. ویا هریک از مهاجران به خود را وادارد که طالی بیشتری جمع آوری کنن

 بنابرسنتی اقامتگاهی که به وی اختصاص داده شده بود، ساکنین پیشین را

با آنها  ”اعضای خانوده شان “به مثابه ،داشت وجود بومیان میان در که

رفتار میکردند، بدین معنا که وادارشان می ساختند تا روز وشب بیگاری 

 ”.کنند

 تحت بومی مردم از پادشاهان اینکاها گرفتن خراج و باج و کشیدن بیگاری های شیوه  قطعا رسم

نهادهای استیال، دردیگر نقاط امپراطوری اسپانیا  این راهبردِ  .است نبوده آمیز شقاوت خودشان سلطه

 نهادهایی چنین که چاروآس ها و کراندی ها مشتاقانه مورد تقلید قرار گرفت. امری که در میان

 ای قاره به را التین آمریکای ها اسپانیایی اینگونه. شد مواجه شکست با نداشتند خود بین در

 .انداختند رمق از را آن اقتصادی توان عمده قسمت و کردند تبدیل جهان در نابرابری بیشترین با

توجه شود استعمارگران در ایران ابتدا با خریدن پادشاهان در نهادهای استثماری موجود آنها 

ایرانیان شریک میشدند، به تدریج بر این شریک نیز به میزانی که امکانپذیر  در به بردگی بردن

 استثماری نهادهای مناسبات درون در همواره ولی  میشد غلبه کرده خود یکه تاز میدان میشدند.

اه را نمیشد خرید، از طریق وزرا، پادش اگر. میکردند عمل  مردم و ایران پادشاهان میان موجود

 ”سر“لقب  [35]خزئل شیخ به ها انگلیسی“. میرسیدند خود اهداف به …سران عشایر و  و درباریان و

(Sir)   سلحشوری امپراطوری هند“و نشان”(Kight Grand Commander of the Order of the Indian Empire)  داده

برسرکار در تکوین این روشهای استعماری و چیره شدن بر شریک استثماری، حتی به  [36] ”.بودند

گماردن و کنارزدن پادشاهان چون رضاخان نیز دست میزدند. در آمریکا نیز استعمارگران هرکجا 

 [37] .نمیتوانستند بومیان را به بردگی بکشند از قتلعام آنها خودداری نمیکردند

 استعمار و توسعه آمریکای شمالی

که اسپانیا فتوحات خود را در قاره آمریکا آغاز کرد انگلستان قدرتی کوچک بود. در  1490در 

 ناوگان بر انگلستان ضعیف و کوچک ناوگان طوفان و  وزش باد طی یک تصادف بر اثر 1588سال 

که میرفت به انگلستان حمله کند، پیروز شد.  [38] زمان امپراطوری بزرگترین اسپانیا امپراطوری

بدینگونه چیرگی بدون چون و چرای اسپانیا بر دریاها پایان یافت. از آن پس تازه واردهایی 

 امید به کشاورزان“بنام انگلیسی ها نیز وارد سفرهای اکتشافی با انگیزه های استعماری شدند. 

وت قسا از نجات امید به جانیان غنیمت، تا جارتت با شدن متمول قصد به ماجراجویان زمین، یافتن

قانون، و پیرایشگران با تصمیم به افراشتن پرچم خود بر روی سرزمین تازه مخاطرات و خستگی 

آنها مستعمره سازی را  [39].”های دریا را به منظور ایجاد انگلستان های جدید به جان می خریدند

این دلیل که جذابیت بسیاری داشت بلکه به این ه ب نه آنهم. کردند شروع آمریکای شمالی از

بخش  دلیل که جای دیگری در آمریکا باقی نمانده بود که اسپانیا مستعمره نکرده باشد. اسپانیا

 کرده اشغال آن از پیش مرغوب نیمکره غربی که مردمان قابل استثمار و طال و نقره فراوان داشت

 .بودند
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در کارولینای شمالی در حوالی سالهای  ”روآنوک“ یک مستعمره در اولین تالش انگلیسی ها برای ایجاد

 ”کریستوفر نیوپورت“ سه کشتی به فرماندهی 1606کامال شکست خورد. درتالش بعدی در اواخر 87-1585

 ”جمیزاول“عازم ویرجینیا شدند. از رودی که آنرا به نام  ”کمپانی ویرجینیا“ باحمایت مالی شرکت

را  [40] جمیزتاون نشین مهاجر 1607 سال اوت در و رفتند باال خواندند جمیز رود پادشاه انگلستان

 بود اسپانیایی کورتسِ  بنا نمودند. این مهاجران انگلیسی از شیوه هایی که متاثر از الگوی

 و آذوقه تامین جهت وی از استفاده و بومیان سرکرده دستگیری آنها اول نقشه. میکردند پیروی

 .مردم محلی توسط او برای تولید غذا و ثروت بودز ا کشیدن بیگاری

 با که ائتالفی از سی هویت سیاسی [41]”اتحادیه پاواهاتان“ اما آنها نمیدانستند که در قلمرو

بعنوان پادشاه پیمان وفاداری بسته بودند، قرار گرفته اند. پایتخت این  [42] ”واهان ساناکوک“

 نسبت و آگاه استعمارگران حضور از فورآ وهان ساناکوک .پادشاهی در بیست کیلومتری جیمزتاون بود

 آمریکای در که بود قلمری زمامدار او که، اما نکته بسیار مهم این بود .شد ظنین آنان نیات به

فاقد اقتدار سیاسی  و داشت نیز زیادی دشمنان اما. آمد می حساب به بزرگ امپراطوری یک شمالی

توجه شود به تقسیم قدرت در انگلستان قبل از انقالب صنعتی آمده ) .اینکاها بود فراگیرو  متمرکز

 (در قسمت اول

از این رو انگلیسی ها نتوانستند آنها را مجبور به بیگاری و جمع آوری غذا کنند، سپس تالش 

کردند با آنها وارد معامله شوند. آنها تصور نمیکردند که هرگز مجبور شوند برای تامین غذای 

پیشین دنیای جدید هرگز چنین کاری نکرده بودند. در  نوارد کشت شوند. چون فاتحا مورد نیازشان

ذخایر غذایی مهاجران رو به پایان گذاشت. دو دلی رهبر شورای مهاجران  1607اواخر زمستان 

 دستور با جان اسمیت را فراگرفت و در یک فرآیندی فردی بنام کاپیتان ”ادوارد ماری وینگفیلد“

 .ینیا بعنوان عضو شورای مهاجران برگزیده شدیرجو کمپانی

جان   این برگشت انگلستان به بیشتری مهاجران و تجهیزات آوردن برای نیوپورت کریستوفر وقتی

 که غذا تدارک توانست بازرگانی ماموریتهای طریق از و. داد نجات را مستعمره که بود اسمیت

واهان “ موریتها، وی توسط برادر پادشاه بومیانما از یکی در. کند تضمین را داشت حیاتی جنبه

 1608 ژانویه در و فراکند توانست جان اسمیت .دستگیر شد و به نزد پادشاه برده شد ”ساناکوک

 تهدید بطور آنجا در  اروپایی مهاجران که جیمزتاون به انگلستان از نیوپورت بازگشت با همزمان

 .رسید بود، روبرو غذا کمبود با آمیزی

به جست  1608استعمارگران انگلیسی در این تجربه اولیه درس اندکی آموختند. آنها در طول سال 

و جوی برای طال و فلزات گرانبها ادامه دادند. آنها هنوز نفهمیده بودند که نمی توانند برای 

جان  .تامین غذا و نجات جان خود به بومیان چه برای بیگاری کشیدن و چه تجارت تکیه کنند

 نخواهد جوابگو شمالی آمریکای در کورتس سازی مستعمره مدل دریافت که بود کسی اولین سمیتا

 که شد متوجه او. بود متفاوت اندازه از بیش جنوبی با شمالی آمریکای شرایط که چرا. بود

طالیی ندارند. جان اسمیت در یادداشتهای روزانه   اینکاها و آزتک ها برعکس ویرجینیا بومیان

 :نویسد اش می

 .”[ استنباید دانست که مواد غذایی تنها ثروت آنها ]بومیا“

 .یکی از مهاجران در یادداشت خود نوشته است

هیچ حرفی نبود، هیچ امیدی نبود، هیچ کاری، مگر حفاری برای استخراج “

 ”.طال، تصفیه طال و بارگیری طال

لستان رفت، و با فرامینی مبنی انگ به تقلبی طالی کشتی یک با 1608 آوریل در نیوپورت کریستوفر

واها  تاج بر سربا فریب بر کنترل شدیدتر بومیان برگشت. نقشه آنها این بود که 

 دعوت تاون جیمز به فریب برای را او. کنند انگلستان پادشاه تابع را او و بگذارند ساناکوک

 .است شده ثبت اینگونه ساناکوک واهان دار معنی بسیار جواب. کردند

اگر پادشاه شما برای من هدایایی فرستاده است من هم یک پادشاه هستم و “

پدر شماست که باید به نزد من بیاید، نه این  این…این جا سرزمین من است

که من به نزد او بروم. من نه به پایگاه شما می آیم و نه به این طعمه 

   ”.ها گاز خواهم زد
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وهان ساناکوک که به نتیجه قطعی از رویکرد استعمارگران رسیده بود، تصمیم به خالص شدن از شر 

آنها گرفت. آنان را تحریم اقتصادی کرد، جیمزتاون دیگر نمی توانست مایحتاج خود را داد و 

ستد کند. وهان ساناکوک به آنها گرسنگی می داد تا آنجا را ترک کنند. نیوپورت در دسامبر 

با نامه ای از جان اسمیت که در آن از مدیران کمپانی ویرجینیا ملتمسانه می خواست طرز  1608

فکرشان را نسبت به مستعمره تغییر دهند به انگلستان برگشت. اسمیت فهمیده بود که اگر قرار 

باشد مستعمره ای ماندگار در آنجا پا بگیرد، این مهاجران هستند که باید کار کنند. از همین 

 :و نوشته بودر

اگرمجددا خواستید افرادی را بفرستید، استدعا دارم به جای هزار نفر “

مانند کسانی که داریم، سی نفر نجار، دهقان، باغبان، ماهیگیر، آهنگر، 

 ”.بنا و هیزم شکن که در مهارت شان آزموده باشند، گسیل کنید

 او. یافت نجات جیمزتاون اسمیت اسمیت به زرگران بی مصرف نیازی نداشت. اینبارنیز با درایت

یع و تهدید می نمود، تا با وی وارد داد و ستد شوند. وقتی سر باز می تطم را بومی های گروه

 زدند هر آنچه را که می توانست تصاحب می کرد. 

ینگونه را وضع کرد. ا ”هرکس کار نکند نباید غذا بخورد“نیز قانون انگلیسی برای مهاجران 

 .جان سالم بدربرد زمستان دوم نجیمزتاون از 

 باید بنابراین کرد، استثمار را بومیان نمیشود اگر کمپانی ویرجینیا به این نتیجه رسید که

از آنجا که مالکیت تمامی اراضی به کمپانی تعلق داشت،   !!!کشید بهره اروپایی مهاجران از

که از بیگاری فرار میکردند تهدید شرایطی شبیه حکومت نظامی برقرار کرد. کمپانی، مهاجرانی را 

به مرگ کرد. هنگام اجرای اعدام هیچ استینافی وجود نداشت. بنابراین برای مهاجران فرار از 

مستعمره به امید زندگی با بومیان به مراتب جذابتربود. ضمن اینکه میتوانستند فرار کنند و 

کمپانی و مدیران آن محدود بود و  در مناطقی خارج از سلطه کمپانی بسر برند. از این رو قدرت

 .نمیتوانستند مهاجران را به کار اجباری وادارکنند

 شکل گیری نهادهای فراگیر

هرچند مدتی طول کشید تا کمپانی به این نتیجه برسد، که تنها راه حل، ایجاد انگیزه کار و 

رانه را پایه گذاری س حقوق نظام  1618 در ویرجینیا کمپای تالش درمیان مهاجرنشینان است. 

و به ازای هر عضو خانوار یا خدمتکارانی که میآورد  هکتار 20کرد. بر اساس آن، هرمرد مهاجر 

هکتار دیگر به وی تعلق میگرفت. خانه های مهاجران به مالکیت خودشان در میآمد و از  20

شکل دهی به قوانین  در که شد برگزار یک گردهمایی عمومی 1619در  .قراردادهای شان معاف میشدند

این آغاز دمکراسی در ایاالت  .ان بالغ حق رای اعطا کردو نهادهای حاکم بر مستعمره به تمامی مرد

 .متحده بود

دوازده سال طول کشید تا کمپانی ویرجینیا اولین درس را بیآموزد که آنچه در مکزیک و آمریکای 

مرکزی و جنوبی کارگر می افتاد در آمریکای شمالی عملی نیست. بی خود نبود که اسعتمارگران 

 چون قابل استثمار نبودند. پوستان آمریکا به قتلعام آنها پرداختند. بجای به بردگی بردن سرخ

 :باقی مانده قرن هفدهم نیز به تالش برای اموختن دومین درس سپری شد

ای خودکفا از نظر اقتصادی، ایجاد تنها راه برای ایجاد مستعمره ،اینکه“

وسخت کوشی نهادهایی است که مستعمره نشینان را ترغیب به سرمایه گذاری 

 ”.کند

یعنی اگر بومیان آمریکای شمالی نیز مانند بومیان آمریکای جنوبی تن به استثمار و بردگی 

 داده بودند، چه بسا از ایاالت متحده کنونی خبری نبود.

 آیا مسیر نهادهای دمکراتیک هموار است؟ 

با توسعه آمریکای شمالی فرادستان انگلیسی بارها تالش کردند تا همانند اسپانیایی ها از نو 

ادی و سیاسی عامه مهاجرنشینان )مگر اندک فرادستان نهادهایی برای محدود کردن حقوق اقتص

برگزیده مستعمره( برقرار کنند. اما تماما به ناکامی انجامید. یکی از جاه طلبانه ترین آن 

توسط پادشاه انگلستان چارلز اول بود. وی ده میلیون هکتار از زمینهای باالی  1632در سال 

 :رماده هفتم از این فرمان میگفتد. دبخشی لرد بالتیمور خلیج چساپیک را به
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بالتیمور به واسطه الزمات این عطیه، قدرت آزاد، کامل و مطلق دارد که  ”

برای خیر و شادی دولت استان مذکور هرگونه قانونی را مشروعیت بخشد، وضع 

 ”.کند و به اجرا بگذارد

تا نقش انگلیس تدوین کرد. )بالتیمور طرحی دقیق برای ایجاد یک جامعه ارباب رعیتی قرن هفدهم 

سر آنتونی اشلی  1665(. در سال !شکست خورده در مورد بومیان به مهاجران اروپایی داده شود

 بزرگ فیلسوف و کوپر اشلی. داد صورت انجامید کارولینا ایالت تاسیس به که مشابه تالشی کوپر

 :کردند. درمقدمه سند آمده استرا صورت بندی  [43]قوانین بنیادین کارولینا  جان الک انگلیسی

دولت این استان شاید بیشترین تطابق را با ]نظام[ پادشاهی که ما در “

سایه آن زندگی میکنیم و این استان بخشی از ممالک آن است داشته باشد، 

 ”.ما مایلیم از سر برآوردن دمکراسی های متعدد اجتناب کنیم و

ها قرار داشتند که طبق ماده بیست و سوم، ”لیتمن“ مهاجریندر طرح بالتیمور، درپائین ترین سطح 

 .”تمام فرزندان لیتمن ها در تمامی نسل ها باید لیتمن باقی بمانند“

درست به همان ترتیبی که تالش ها برای وضع مقررات ستمگرانه در زمین های ویرجینیا در بدو 

کارولینا با ناکامی روبرو شد. ورود انگلیسی ها شکست خورد، طرح هایی مشابه در مریلند و 

صرفا به این دلیل که در دنیای جدید )آمریکای شمالی( گزینه های فراوانی پیش روی مهاجران 

 را لرد بالتیمور قرار داشت. مهاجرنشینان اصرار کردند که باید مالک زمین هایشان تلقی شوند و

تی اعالم کند و به این سلطن مرهمستع یک را مریلند بخواهد انگلستان پادشاه از کردند مجبور

ترتیب امتیازات بالتیمور و زمین داران بزرگش برچیده شد. در کارولینا نیز مبارزات طوالنی 

م کارولینا نیز یک مستعمره 1729مشابهی صورت گرفت که بازنده آن مالکان بزرگ بودند طوریکه در 

 .سلطنتی اعالم شد

عدها به ایاالت متحده تبدیل شدند ساختار مشابهی پیدا مستعمره ای که ب 13تمامی  1720تا دهه 

کردند. در تمامی آنها یک فرماندار و یک مجلس قانونگذاری براساس حق رای مردان زمیندار وجود 

داشت. البته آنها حکومتهای دمکراتیک نبودند زیرا زنان و بردگان و خوش نشینان حق رای 

قوق سیاسی در مقایسه با دیگر جوامع معاصرشان بسیار نداشتند. با این حال در این مستعمرات ح

 1774گسترده بود. پس از چند دهه مجالس قانونگذاری و رهبرانشان درهم ادغام شدند و در سال 

 .اولین کنگره قاره ای را بعنوان سرآغازی برای استقالل ایاالت متحده آمریکا تشکیل دادند

که اگر ایاالت متحده آمریکا، و نه مکزیک، به یک اکنون برای خواننده باید روشن شده باشد 

قانون اساسی پشتیبان قواعد دمکراتیک متعهد شد، که قدرت سیاسی را محدود و آن را بطور گسترده 

در نشست نمایندگان در  1787در جامعه توزیع می کرد، امری تصادقی نبود. سندی که در ماه می 

 در 1619گردهمایی عمومی سال  نی بود که با تشکیلفیالدلفیا نوشته شد حاصل یک فرایند طوال

 بود شمالی آمریکای بومیان میان در استثماری نهادهای نبود پیامد خود که شد آغاز جیمزتاون

 عدم توسعه مکزیک پس ازاستقالل، چرا؟.

بین فرایند قانون اساسی گرایی که در ایاالت متحده آمریکا اتفاق افتاد و آن چه کمی بعد با 

ناپلئون 1808له فوریه تا می همین نام در مکزیک رخ داد تفاوت بسیاری وجود داشت. در فاص

 پادشاه فردیناند  نباپارت، اسپانیا و سپس پایتخت این امپراطوری، مادرید را اشغال کرد.

در اسپانیا  ”جونتای مرکزی“ملی با عنوان  دولت  یک او بجای. گردید خلع دستگیرو اسپانیا

داشت، نهایتا مجبور به سربرآورد که به جنگ ناپلئون رفت. این دولت علیرغم پیشروی هایی که 

 محاصر در کادیس در جنوب اسپانیا شد. با وجود اینکه در (Cadiz) کادیسبندر  عقب نشینی تا

یک  درت را در دست میگیرند(ق که نظامیانی)جونتای که بود آنجا در. نشد تسلیم بود ناپلئون

شناخته  ”قانون اساسی کادیس“ قانون اساسی بنام 1812تشکیل داد. در  ”کورتس“ بنام نظام پارلمانی

 .میشود را معرفی کرد

این قانون اساسی خواهان تاسیس یک نظام سلطنتی مشروطه براساس باور به حکومت مردم، پایان 

نزد فرادستان دادن به امتیازات ویژه و برابری مردم در مقابل قانون بود. تمامی این مطالبات 

 دولت که ای مطلقه قدرت با و کار اجباری و ینداانکوم که تحت نهادهایی چون آمریکای التین

 .بود تنفر مایه میکردند حکومت ،(موجود سابقا نهادهای) بود سپرده آنان به استعماری
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در واکنش به این قانون اساسی و فروپاشی امپراطوری اسپانیا مستعمره نشینهای امریکای التین 

شروع به تاسیس جونتاهای مختص خود نمودند. مدتی طول کشید تا آنها بتوانند استقالل حقیقی از 

اسپانیا در بولیوی اعالم شد، و توسط سپاهیان  1809اسپانیا را حس کنند. اولین اعالم استقالل در 

به رهبری یک کشیش به نام پدر میگوئل هیدالگو رخ داد که شروع  1810سرکوب شد. شورش دیگر در 

به قتل عام کور سفیدپوستان کردند. این شورش که بیشتر شبیه جنگ طبقاتی بود تا جنبش استقالل 

اجازه مشارکت طلبانه، تمامی فرادستان را در برابر خود متحد کرد. از این رو حتی اگر استقالل 

همگانی در سیاست را میداد، نه فقط اسپانیایی ها که نخبگان محلی هم با آن مخالف بودند. 

قانون اساسی “ واکنش طبقه حاکمه مکزیک نسبت به این تحوالت متاثر از این شورش بود. بنابراین با

ن برخورد کردند و با سوء ظن فراواکه راهی برای مشارکت عمومی مردم در سیاست می گشود  ”کادیس

 .هیچ گاه مشروعیت آن را به رسمیت نشاختند

امپراطوری ناپلئون فروپاشید و فردیناند هفتم در اسپانیا دوباره به  1815از این رو وقتی در 

از همین روی زمانی که فردیناند از نو  کرد!!ملغی را   ”قانون اساسی کادیس“تاج وتخت رسید، 

شد، در برابر سلطنت طلبان مکزیکی که از که استقالل یافته بودند ن مدعی مستعمرات آمریکای التی

یک نیروی نظامی اسپانیایی  1820در  !!قانون اساسی کادیس تنفر داشتند با مشکلی روبه رو نشد

 علیه شود، اعزام التین آمریکای به فردیناند حکومت استقرار برای بود قرار که  کادیسدر 

 دوباره را کادیس اساسی قانون که شد مجبور فردیناند کرد، شورش اسپانیا پادشاه فردیناند

( را به تشکیل جلسه در اسپانیا کورتس )پارلمان جونتا و. سازد برقرار

. بود قبلی کورتس از تر بسیاررادیکال که داد جلسه تشکیل ( جونتا پارلمان)کورتس  فراخواند.

 در محاکمه برای نظامیان حق جمله از ای ویژه امتیازات به کرد، ممنوع را بیگاری اشکال تمامی

 .برد حمله جرم، ارتکاب صورت در خویش خاص دادگاههای

از طبقه حاکمه مکزیک که با تحمیل این سند مواجه شده بود عاقبت بهتر دید که راه خود را اما 

( رادیکال) قوانین به اسپانیا تحت اینکه تا جدا کند و اعالم استقالل از اسپانیا نماید اسپانیا 

 یک آگوستین ایتوربیده بامکزیک  طلبان استقالل رهبری. دهد تن( جونتا پارلمان)کورتس جدید

بر پایه سلطنت مشروطه با یک امپراطوری مکزیکی  1821نیای بود. طرح او در فوریه اسپا افسر

رگ برای موقعیت بنا شده بود، و قانون اساسی کادیس را که طبقه حاکمه مکزیک آن را تهدیدی بز

 خود و کرد استفاده قدرت خالء از درنگ بی ایتوربیده .و امتیازات خود می دانستند ملغی میکرد

طور نامید. قدرت او از طریق نهادهای سیاسی که رئیس جمهورهای ایاالت متحده امپرا در مکزییک را

کنگره  1822را مقید می ساختند محدود نشده بود. او بسرعت به دیکتاور تبدیل گردید و در اکتبر 

ای را که قانون اساسی بدان مشروعیت بخشیده بود منحل کرد و دولت نظامی منتخب خود را به جای 

خدادها بارها و بارها در مکزیک رالبته دوران او چندان نپائید اما زنجیره این آن نشاند. 

 .قرن نوزدهم تکرار شده است

قانون اساسی ایاالت متحده یک دمکراسی مدرن ایجاد نکرد، تصمیم گیری در مورد حق رای را به هر 

نها حق رای اعطاء ایالت سپرد. در ایاالت شمالی به همه مردان سفید پوست مستقل از دارایی آ

شد. ایالتهای جنوبی تنها با گذشت زمان به آن تن دادند. هیچ ایالتی به زنان و بردگان حق 

رای نداد. در قانون اساسی فیالدلفیا حتی برده داری برسمیت شناخته شد. هنگام نوشتن قانون 

ندگان جریان داشت. اساسی فیالدلفیا غیر اخالقی ترین مذاکرات بر سر تقسیم کرسی های مجلس نمای

 میکرد، بشدت بی ثباتی را تجربه بود که ایاالت متحده در آن 1860-65در نهایت جنگ داخلی خونین 

 .داد پایان شمالی ایاالت بنفع را قضایا

 تقریبا استقالل از پس سال اول 50 در مکزیک کرد، تجربه را سال بی ثباتی 5 اگر ایاالت متحده

که بعنوان یک  ”وراکروس“ فرزند یکی از فرادستان مستعمره در ”سانتا آنا”د.بو ثبات بی وقفه بدون

برای اولین بار رئیس جمهور مکزیک  1833سرباز در جنگهای استقالل اسپانیا جنگیده بود در مه 

رئیس   ”سانتا آنا ” سپرد. پانزده روز بعد دوباره ”والنتین گومزفاریاسا“ آنرا به ،شد. یک ماه بعد

سانتا  ” جایگزین ”میگوئل باراگان“ ادامه یافت تا اینکه 1835و این بازی تا جمهور شد. 

مجددا رئیس 1853-55و بین سالهای  1839،1841،1844،1847دوباره در سالهای  ا"سانتا آن ” .شد  ”آنا

از دست رفت. جنگ با ایاالت متحده  ”تگزاس“و  ”آالمو“ایالتهای   ”سانتا آنا ” جمهور شد. در دوره

 مجموعا 1867 تا 1824 سالهای بین  از مکزیک منجر شد. ”آریزونا“و  ”نیومکزیکو“به از دست دادن 

 بدست اساسی قانون طریق از را قدرت معدودی تعداد. آمدند سرکار بر مکزیک در جمهوری رئیس 52
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 از بعد ماهه چند و روزه چند دولتهای و سیاسی های ثباتی بابی کنید مقایسه. بودند آورده

 .مشروطه ایران

تاثیر این بی ثباتی بر نهادها و انگیزش های اقتصادی روشن است. همچنین این وضعیت به نقض 

وسیع حقوق مالکیت و تضعیف شدید دولت مکزیک منجرشد. که قادر نبود برای تامین خدمات عمومی 

پیروی نمیکرد. همین وضع بود منجر   ”سانتا آنا ” ازبه اخذ مالیات دست بزند. بخش عمده کشور 

 .شد تا ایاالت متحده بتواند تگزاس را ضمیمه خود کند

، حفاظت از مجموعه نهادهای اقتصادی توسعه ”انگیزه“از آنجا که در پس اعالم استقالل مکزیک، 

دان )محقق جغرافی [44] ”الکساندر فون هامبولت“یافته در دوران استعمار بود، نهادهایی که به گفته 

تبدیل می  ”کشور نابرابری ها“ به را مکزیک  بزرگ آلمانی و متخصص در زمینه آمریکای التین(،

کرد. این نهادها با قراردادن بنیان های جامعه بر استثمار بومیان و ایجاد انحصارات، انگیزه 

های اقتصادی را برای انبوه عظیمی از مردم از بین می بردند )درقسمت بعدی مثالهای تاریخی آن 

 انقالب جربهت متحده ایاالت که هنگامی نوزدهم قرن اول نیمه در طوریکه را بررسی میکنیم(. 

 .شد می فقیرتر و فقیر مکزیک بود، کرده آغاز را صنعتی

 

 پایان قسمت دوم

 

 

ت  م س وق :س  م
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 مسوفهرست مطالب قسمت 
 

 هادهای فراگیر و انگیزه های اقتصادین 

 ثر فرهنگ سودجویی مردم کشورهایا 

 وسعه و بی ثباتی سیاسیت 

 فی جبر تاریخین 

 ینمونه تفاوت آمریکای شمالی و آمریکای التن 

 وسعه و شکل گیری انگیزه هات 

 غرافیا و توسعهج 

 ظریه اثر آب و هوا برتوسعهن 

 رهنگ و فقرف 

 کشور کنگو مونهن 

 ستبداد قاتل انگیزه های اقتصادیا 

  ثر دین و مذهبا 

 قش فرهنگ انگلیسی در رشد و توسعهن 

  اثیر ژن برتر اروپاییت 
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 رضیه غفلت و کمبود دانش سیاستمدارانف 

خوانندگان گرامی توجه دارند که: اگر در هرکدام از موضوعات اثرگذار بر توسعه به یک نمونه 

ندان محدودیت طرح پژوهش ها در ظرفیت یک و چند مقاله است، واال دانشم اشاره شده صرفا بدلیل

و فرهنگ ها را درآفریقا، آسیای جنوب شرقی، اروپا، آمریکای التین نمونه های بسیاری از کشورها

 .بررسی کرده اند که در این مجموعه مقاالت تنها نمونه ای از آنها منعکس میشود

 نهادهای فراگیر و انگیزه های اقتصادی

انقالب صنعتی در انگلستان با اولین موفقیت درایجاد تحول در تولید پارچه های پنبه ای با 

استفاده از دستگاه های جدیدی که با چرخ آبی و بعدها ماشین بخار به کار می افتادند آغاز 

موتور محرکه پیشرفت های فناورانه در همه ابعاد، اقتصادی بود. کار آفرینان و  ”خالقیت“شد. 

حبان کسب و کارهای جدید که مشتاق بودند ایده های تازه شان را بکار ببندند و مطمئن بودند صا

 .که میتوانند نان آنرا نیز خود بخورند پرچمدار انقالب صنعتی بودند

این فرایند خیلی زود به ایاالت متحده در آن سوی اقیانوس گسترش یافت. این پدیده فراگیر از 

برای جلوگیری از اعطای دلبخواه  1623مصوب پارلمان انگلیس در سال  ”آئین نامه انحصارات“

امتیاز ثبت اختراع توسط پادشاه به فرادستان بود، که از مالکیت معنوی مخترع در مقابل تجاوز 

پادشاه دفاع میکرد، ناشی میشد. مهمترین نکته تکان دهنده این بود که بررسی شواهد ثبت اختراع 

ن میدهد که، مخترعین تنها ازمیان ثروتمندان نبودند بله افراد با هر در ایاالت متحده نشا

پیشینه اجتماعی و از هر کوره راهی که زندگی میکردند میتوانستند ثبت اختراع کنند، و به 

 .ثروت های کالنی دست پیدا کنند

فه بودند. ثبت اختراع جدید از خاندان زمین دار و صاحب حر %19تنها  1820-45در فاصله سال های 

مانند توماس ادیسون تنها آموزش دوره ابتدایی را گذرانده بودند یا حتی تحصیالت کمتر از  40%

آن داشتند. درایاالت متحده اگر فقیر بودی اما فکر بکری داشتی میتوانستی با ثبت آن اختراع 

 امتیاز نداشتند را شده ثبت اختراع اجرای مالی توان که آنها  که پر هزینه نبود ثروتمند شوی.

 به دالر2000 به را ”چهارطرفه تلگراف“ اختراع ادیسون. میفروختند دیگری به ادیسون مانند آنرا

 .اختراع ثبت کرد 1500و در جهان  1092فروخت. ادیسون در آمریکا  (Western Union) غربی اتحاد

بود که نیاز به منابع یک مسیر نیز راه اندازی کسب کار خودت با اختراعی که ثبت کرده بودی 

واسطه گری مالی و بانکداری در ایاالت متحده به سرعت گسترش یافته بود.  19مالی داشت. در قرن 

آنها نقشی اساسی در تسهیل تجربه رشد پرشتاب و صنعتی شدن اقتصاد آمریکا ایفا کردند. دسترسی 

ابت بین بانک ها باعث شده مخترعان به سرمایه مورد نیاز برای کسب وکار بسیار آسان بود. رق

 .بود سرمایه با نرخ های کامال نازل دراختیار مخترعین قرار بگیرد

بانک وجود  27864تعداد  1924بانک در سال  338تعداد  1818در ایاالت متحده در سال 

سرمایه کل آنها به  %60نک فعالیت میکرد و با 42 تعداد 1910 در مکزیک در درصورتیکه داشت. 

تعلق داشت و رقابتی بین بانکها نبود. بنابراین نرخ بهره بانکهای مکزیک بسیار باال  دو بانک

بود و وام ها فقط در اختیار فرادستان که پیش از آن هم ثروتمند بودند قرار میگرفت. شکلی که 

این کشور در  ”نهادهای سیاسی“ به خود گرفت نیتجه مستقیم 20و  19صنعت بانکداری مکزیک در قرن 

 .وران پیش از اعالم استقالل وجود داشتد

برای ایجاد یک رژیم  ”سانتاآنا“ در عهد 1864-67بعد از تالش نافرجام ناپلئون دوم در سالهای 

 استعماری در مکزیک، فرانسویان از آنجا بیرون رانده شدند. در پی تحوالتی یک نظامی جوان بنام

بر آخرین حاکم مکزیک غلبه کرد و  1876در  که علیه فرانسوی ها جنگیده بود ”پورفیریودیاس“

سال به حکومتش که مستمرا  34 "پورفیریودیاس“ .بالفاصله خود را رئیس جمهور اعالم نمود

 .اقتداگرایانه تر میشد ادامه داد تا بر اثر انقالب سرنگون شد

اولیسس اس “، ”جورج واشنگتن“بقدرت رسیدن نظامیان در ایاالت متحده نیز امری شناخته شده است. 

همگی با سابقه نظامی، رئیس جمهور آمریکا شدند. اما بر خالف  ”دوایت دی آیزنهاور“، ”گرانت

برای رئیس جمهور شدن از زور  ”ایتوربیده“یا  ”دیاس“، ”سانتا آنا“نظامیان مکزیک، مانند 

گی در نقل استفاده نکردند. حتی از جانشین شدن رئیس جمهورهای بعدی نیز جلوگیری نکردند. هم
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قانون اساسی داشت و این قانون  19و انتقال قدرت به قانون اساسی پایبند ماندند. مکزیک قرن 

میتوانست ایجاد کند. اینها  ”ایتوربیده“یا  ”دیاس“، ”سانتا آنا“قیود کمی برای اقدامات 

 .زورهمانگونه که قدرت را بدست آورده بودند بود که از قدرت کنار میرفتند. با توسل به 

دیاس با فراهم کردن زمینه برای مصادره مقادیر وسیعی از اراضی، مالکیت مردم را زیر پاگذاشت 

و انحصارات و امتیازهایی در تمامی رشته های کسب و کار، از جمله بانکداری به حامیانش اعطا 

داده کرد. امری که نو پدید نبود. کاری بود که فاتحان اسپانیایی و پیش از آن نیز انجام 

بودند. سانتاآنا دقیقا پای جای پای آنها گذاشته بود. مقایسه کنید با شرایط بقدرت رسیدن 

روستا( آنهم به زور برای خودش. او دقیقا  2000رضا خان و پادشاه نامیدن خودش و غصب زمینها )

 .الگوهای موجود در نهادهای سالیان تجربه شده گذشته کشور را به اجرا میگذاشت

 اثر فرهنگ سودجویی مردم کشورها

حده به صورتی غیر قابل مقایسه به رفاه اقتصادی مهاجران سفید اگر صنعت بانکداری در ایاالت مت

خدمت میکرد، ابدا به خاطر انگیزه های متقاوت صاحبان بانک های آمریکا و  [45]پوستان کشور

مکزیک نبود. همه انگیزه سود که از ماهیت انحصاری صنعت بانکداری در مکزیک پشتیبانی میکرد 

 نهادهای قوای تعادل متحده ایاالت در که بود این در تفاوت اما در ایاالت متحده نیز وجود داشت.

قوا فعالیت میکردند قوانین را می نوشتند که بر اثر  تعادل این در که سیاستمدارانی و سیاسی

رویارویی با نهادهای سیاسی متفاوت، انگیزه های مغایر با انگیزه های سیاستمداران مکزیکی 

به رقابت هرچه  ”وادار“ داشتند. نهادهای سیاسی و سیاستمداران در ایاالت متحده بانکداران را

 .یگر هدایت می نمودندبیشتر میکردند. و آنها را در مسیری د

نمونه آنکه این فرایندها در ایاالت متحده نیز توسط سیاستمداران و بانکداران باهمان انگیزه 

 به شبیه بسیار بانکداری سیستم از نوعی 19 قرن اواخر در. شد کشیده چالش های سود جویانه به 

ن کرد. سیاستمداران کوشیدند شد پدیدار به شروع متحده ایاالت در شد رایج مکزیک در بعدها چه آن

انحصارات بانکی حکومتی ایجاد کنند تا بتوانند در قبال دریافت بخشی از سوِد این انحصارات، 

آنها را به دوستان و همکاران خود واگذار کنند. حتی مانند مکزیک اقدام به پرداخت وام به 

سیاستمداران با سیستم سیاسی  نزدیکان خود کردند. این وضعیت دوام نیآورد، بدلیل اینکه این

که در ایاالت متحده وجود داشت با نظام انتخابات مجدد مهار شده بودند. مردم با انتخابات 

میتوانند از شر سیاستمدارانی که بر خالف منافع عمومی گام بر میدارند خالص شوند. چیزی که در 

 .مکزیک وجود نداشت

 

 

 توسعه و بی ثباتی سیاسی

ود. نهادهایی که جهان دستخوش تغییر شد که آمریکای التین ازآن مستثنی نب 1870-80دردهه 

و دولت استعماری اسپانیا نبود.  ”سانتاآنا“ایجاد کرد، مشابه نهادهای دوران  ”پورفیریودیاس“

ابداعاتی همچون کشتی بخار و راه آهن منجر به گسترش بی سابقه ترابری و تجارت بین المللی 

آنها که  ”حاکمه طبقه“شد. این بدان معنا بود که کشورهایی چون مکزیک یا به عبارت دقیق تر 

منابع طبیعی سرشاری داشتند، می توانستند از طریق صادرات مواد خام طبیعی به جوامع درحال 

 او اطرافیان و دیاس صنعتی شدن در آمریکای شمالی و اروپای غربی، ثروتمند شوند. از همین رو

 از معنی به این اام. کند تغییر باید نیز مکزیک که فهمیدند و یافتند متفاوت درجهانی را خود

 متحده ایاالت مشابه نهادهای با آنها کردن جایگزین و استعمار دوران نهادهای کندن بن و بیخ

تا آن زمان پشت سرگذشته شده بود و تنها  که بود مسیری مقتصیات به مقید تغییر بلکه. نبود

 فقیر را التین آمریکای عمده قسمت آن از پیش که شد می نهادهایی منجر به مرحله بعدی از رشد

 بر تحوالت این اثر میکرد، درک خوب را جهان در تغییر نیز شاه محمدرضا. بود کرده نابرابر و

قه حاکمه مبتنی بر همان نهادهایی که پدرش طب شدن ثروتمند و طبیعی منابع بافروش تنها کشور

و پیشینیان پدرش دنبال کرده بودند بود. اتفاقا هرچه توسعه کشور )ثروتمند شدن طبقه حاکمه 

بر اثر فروش منابع طبیعی( بیشتر میشد، استبداد شاه نیز عمق بیشتری بخود میگرفت. در اواخر 

ناری گذاشته شده بودند طوریکه اعالم ساخت و سلطنت محمدرضاشاه عمال هم مجلس و هم دولت، به ک

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/


2

2 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

22 
 

شروع پروژه اتمی ایران توسط شاه در یک مصاحبه با خبرنگاران بدون اطالع دولت و حتی رئیس 

 .صورت گرفتدفترش 

با ورود به قرن بیستم این نظام نهادهای ضد رشد هم چنان در مکزیک وکل آمریکای التین دوام 

بی ثباتی سیاسی، جنگهای داخلی و کودتاهایی  زدهم موجب رکود،آورد تا درست به مانند قرن نو

متعدد شود. زیرا در کشوری که حاکمیت به زور بر قدرت نشسته است، همواره رقیبانی دارد که 

بخواهند برای بهره گیری از منابع قدرت او را به همان شیوه بزیر کشیده خود بقدرت برسند. 

در بولیوی،  1952قدرت را به انقالب واگذار نمود، که در  1910 سال در دیاس همانگونه که درمکزیک

در نیکاراگوئه سرمشق قرار گرفت و چنین شد. دربقیه مناطق نیز  1979در کوبا و در  1959در 

مانند کلمبیا، السالوادور، گواتماال و پرو نیز آتش جنگ های داخلی همیشگی شعله ور بود. 

ل به همراه اصالحات ارضی )یا تالش برای اصالحات( در بولیوی، مصادره یا تهدید به مصادره اموا

برزیل، شیلی، کلمبیا، گواتماال، پرو و ونزوئال با شدت دنبال شد. انقالب ها به مصادره ها، بی 

 .ثباتی سیاسی، دولتهای نظامی و انواع دیکتوری ها انجامید

طعم دمکراسی را چشیدند، هرچند حتی  بود که اکثر کشورهای آمریکای التین 1990اما تنها در دهه 

پس از آن نیز هم چنان در باتالق بی ثباتی دست و پا می زنند. پیشتر این بی ثباتی با سرکوب 

 1973-1990بین  [46] و کشتار گسترده همراه بود. طبق گزارش کمیسیون ملی برای کشف حقیقت و آشتی

هزارنفر زندانی و شکنجه شدند. 50یده اند، نفر به دالیل سیاسی به قتل رس2279در دوران پینوشه 

است. آمار در آرژانتین و بقیه کشورهای  1962-1996قتل سیاسی بین  42.275آمار در گواتماال 

 .آمریکای التین کم و بیش بر همین شرایط گواهی میدهند

 نفی جبر تاریخی عقب ماندگی

در فرآیند تاریخی نقطه عطف شیوۀ به استعمار در آمدن مناطق مختلف جهان)آمریکای شمالی با 

 برون که ،(جبر)مقدر پیش از تاریخی فرآیند یک حاصل نه  (…، با هند،جنوبی و مرکزی، با ایران

کیفیت  چه آن آنکه ،اول. بود حساس های بزنگاه خالل در محوری نهاد توسعۀ چندین اقتضایی داد

متفاوت استعمار در این مناطق را شکل داد، تفاوت های نهادی موجود در درون این کشورها در 

قرن پانزدهم بود. در آمریکای شمالی استعمارگران نتوانستند بر جمعیت پراکنده آن غلبه کنند، 

ی توانستند در مقابل در پرو فاتحان اسپانیایی با دولتی متمرکز و استثمارگر برخورد کردند که م

مهار آن را دردست بگیرند و جمعیتی عظیمی )اینکاها( که در کنترل آنها بود را به استثمار و 

بیگاری بگمارند. اگر دولتهای متمرکز استثماری در آمریکای شمالی نیز شکل گرفته بود چه بسا، 

اینکه، اگر اینکاها همان گونه که ژاپن در زمان  دومسرنوشت آمریکای شمالی نیز متفاوت میشد. 

ورود کشتی های دریادار پری به خلیج ادو عمل کرد در برابر استعمارگران اروپائیان ایستادگی 

میکردند، مسیر تاریخ را میتوانستند تغییردهند. و از نظر تاریخی هیچ لزومی نداشت تسلیم 

که از لحاظ تاریخی یا جغرافیایی یا فرهنگی هیچ  ، و ریشه ای تر آنسومکامل اروپائیان شوند. 

الزامی از پیش مقدر وجود نداشت که اروپائیان جهان را به استعمار در آورند. استعمارگران 

و صنعتی شدن اروپا اینگونه نشده  15میتوانستند چینی ها یا اینکاها باشند. اگر در مقطع قرن 

ا استثمارگر نبودند، بلکه همانگونه که در بحث چین نه به این دلیل که امپراطوران چین و اینک

خواهید دید، فرایندهای داخلی چین با ریشه استثماری مانع بود. واال پدیده کشورگشایی از بدو 

 تهدیدهایی چنین نیز امروزه اینکه کما. است داشته وجود مشابه بیش  تاریخ با کیفیت هایی کم

نامیده میشود، تسلط کشورهایی که جهشی بسا  هبوط سوم بشری آنچه با که دارد وجود بیشتر بسا

با سرعت و اوج بیشتری نسبت به انقالب صنعتی بر اثر تحوالت تکنولوژیک جدید میکنند، کشورهای 

 .توسعه نیافته را به کام استعماری طوالنی تر و چه بسا بازگشت ناپذیر اما بدون لشکر کشی بکشند

 نمونه تفاوت آمریکای شمالی و آمریکای التین

که، تفاوت بین این دو جوامع در نتیجه همان اقتضائات سازمانی و میراث  از این روست

 در را تفاوت این. اند برده ارث به استعمار عهد از جامعه دو در که است پردوامی نهادی های

به ثروتمندترین مردان کشورخود نمایان  [47] ”کارلوس اسلیم“ و ”بیل گیتس“ تبدیل نحوه میان که تضادی

است. همه میدانند که بیل گیتس چگونه با بنیانگذاری یکی از مبتکرترین بنگاه ها ثروتمند شد، 

اما موقعیت و ثروت او مانع نشد که دادگستری آمریکا به اتهام سوء استفاده از قدرت انحصار 
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زان جریمه مایکروسافت را بسیار کمتر از علیه مایکروسافت اقامه دعوا کند. ودر نهایت اگر می

آنچه خیلی ها درخواست میکردند بدانیم، نمی توان انکار کرد که این دعاوی، قدرت عمل 

 .مایکروسافت را محدود کرده بود

 در شرکت طریق از او ثروت نیاورده، بدست ابتکار راه از را ثروتش کارلس اسلیم در مکزیک

توسط رئیس  1990یعنی انحصار ارتباطات راه دور مکزیک که در سال  ”تلمکس”ام شرکتسه خرید مزایده

 را پیشنهاد کمترین کارلوس اسلم طوری ترتیب داده شده بود که اگر حتی ”کارلوس سالیناس“ جمهور

 .آمد می در آب از او رهبری به کنسرسیومی مزایده برنده باز بود داده ارائه هم

 مکزیک دور راه ارتباطات بر کارلوس اسلم تالش کرد انحصارهمچون آمریکا، کمیسیونی در مکزیک 

که ریشه در قانون اساسی سال  ”[48]آمپارو دِ  رکورسو“ قانون به تکیه با او ولی بکشد چالش به را

مکزیک دارد و هدف اولیه آن حراست از حقوق و آزادی های فردی بود، تبدیل به ابزاری  1857

 .تلمکس و سایر انحصارات مکزیکی شد هولناک برای تحکیم قدرت انحصاری

چنانکه اگر شما یک کارآفرین مکزیکی باشید موانع ورود به بازار نقشی اساسی در هر مرحله از 

قرمزی که می باید  طحرفه شما ایفا میکند. موانعی مانند اخذ مجوزهای اجباری و پرهزینه، خطو

از آن عبور کرد، سیاستمداران و متصدیانی که بر سر راه قرار گرفته اند و نیز مشکل تامین 

سرمایه از طریق موسسات مالی که معموال با دولتمردان همدست اند. یعنی همان کسانیکه تالش 

کارلوس  رت اقتصادیمیکنید با آنها به رقابت بپردازید. در آمریکا این موانع نیست. همه این قد

 .است مکزیک در خویش سیاسی روابط مدیون اسلم

کارلوس اسلم وقتی تالش کرد در آمریکا سرمایه گذاری کند و همین شیوه های متداول در مکزیک را 

کامپ یو، اس، “در حوضه آمریکای شمالی بکاربگیرد شکست خورد. در او یک شرکت زنجیره ای بنام 

خدمات سی او “ و اس ای قبال انحصار فروش در مکزیک را به یک شرکت بنامرا خرید، کامپ ی ”[49]ای

خدمات “ فروخته بود. وقتی کارلوس اسلم تالش کرد بدون رقابت و با زیر پا گذاشتن قراردادش با ”سی

به  ”خدمات سی او سی“، فروشگاههای زنجیره ای خودش را در مکزیک راه اندازی کند، ”سی او سی

رکورسو ِد “ایاالت متحده شکایت کرد. از آنجا که در ایاالت متحده قانون -سدادگاهی در داال

میلون دالر جریمه شد. بعد از دادگاه 452وجود ندارد کارلوس اسلم دادگاه را باخت و  ”[50]آمپارو

پیام این حکم آن است که در اقتصاد جهانی بنگاه هایی که می “گفت:  ”خدمات سی او سی“ وکیل

و اینگونه تاکتیکهای  ”ایاالت متحده وارد شوند باید به قوانین آن احترام بگذارند.خواهند به 

در ایاالت متحده بکار نیامد. مثالها بسیار است به همین برای تشریح  ”خدمات سی او سی“ مکزیکی

 .مسئله بسنده میکنیم

 توسعه و شکل گیری انگیزه ها

نوگالس سونور “و  ”نوگالس آریزونا“در قسمت اول این مجموعه بحث ها، دربررسی دو بخش یک شهر، 

ته شد که در دو سوی مرز نهادهایی بسیارمتضاد رواج دارند که انگیزه هایی کامال گف ”مکزیک

متفاوت برای اهالی در دو قسمت شهر ایجاد میکنند. همچنین بدلیل مسیری که نهادهای اقتصادی 

و سیاسی ایاالت متحده در شکل دهی به انگیزه های صاحبان کسب وکار و اشخاص و سیاستمداران طی 

این کشور امروزه بسیار غنی تر از مکزیک یا پرو است. هرکدام از این جوامع با  کرده اند،

مجموعه ای از قوانین اقتصادی و سیاسی کار میکنند که وضع و اعمال آنها حاصل کنش جمعی حکومت 

و شهروندان است. نهادهای اقتصادی به انگیزه ها شکل می دهند انگیزه تحصیل، انگیزه پس انداز 

گذاری، انگیزه ابداع و به کارگیری فناوری های نو و مانند آن. این فرایند سیاسی  و سرمایه

است که انواع نهادهای اقتصادی مسلط بر زندگی ما را موجودیت می بخشد. این نهادهای سیاسی 

 .هستند که ماهیت این فرایند را تعین میکنند

سیاستمداران و اثر گذاری برنحوه نهادهای سیاسی یک ملت میزان توانایی مردم را برای مهار 

رفتار آنها رقم می زنند. نهادها همچنین مشخص می کنند که آیا دولتمردان ولو بصورت ناقص 

کارگزار شهروندان هستند یا از قدرتی که به آنها تفویض شده یا آنرا غصب کرده اند، سوء 

شهروندان آسیب میرساند استفاده کنند و به ثروت اندوزی و تعقیب مقاصد شخصی خویش که به 

بپردازند. بیل گیتس مانند دیگر نام آوران صنعت آی تی، مانند پل آلن، استیوبالمر، استیوجابز، 

لری پیج، سرگئی برین، جف بزوس علیرغم بلند پروازیهایی که داشت، در نهایت به انگیزه هایش 
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غیر قابل عبور برای آنها  پاسخ داده است. نهادهای اقتصادی موجود امکان و سهولت بدون مانع

مهیا کرد تا شرکتهای خود را تاسیس و با کمک موسسات مالی آنرا به سرانجام برساند. نگران 

امنیت حقوق مالکیت شان نبودند. نهادهای سیاسی موجود ثبات و استمرار کار آنها را تضمین 

بازی را برهم بزند وثروت کردند. اطمینان داشتند که با خطر قدرت یافتن یک دیکتاتور که قواعد 

 .آنها را مصادره کند مواجه نخواهند شد و خودشان از زندان سر در نمی آورند

این نظریه معتقد است که اگر چه نهادهای اقتصادی در فقر و غنای یک کشور نقشی حیاتی دارند 

اقتصادی اما این سیاست و نهادهای سیاسی هستند که داشته های یک ملت را در زمینه نهادهای 

رقم میزنند. در ایاالت متحده نیز نهادهای اقتصادی در نهایت ثمره نهادهای سیاسی که به تدریج 

 .م پدید آمدند میباشند1619پس از 

 تاثیر جغرافیا بر توسعه

صنعتی شدن انگلستان و بهروزی این کشور خیلی زود به مستعمره های مهاجرنشین این کشور مانند 

کشور اول جهان از لحاظ ثروت  30و نیوزیلند گسترش یافت. امروزه فهرست کانادا، استرالیا 

شامل ممالک فوق الذکر به اضافه ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی است. سه کشور آخر و موقعیت 

اقتصادی آنها بخشی از الگوی گسترده تری است که کشورهای آسیایی مانند تایوان، و سپس چین 

کشور فقیر جهان به ما نشان میدهد که تقریبا تمامی  30اند. لیست  رشد شتابان را تجربه کرده

آنها در جنوب صحرای بزرگ آفریقا قرار دارند. بعالوه، افغانستان و هائیتی ونپال را نیز به 

 و جنوبی کره بجز برویم عقب به سال50 اگر  آنها افزود، هرچند در یک منطقه قرار ندارند.

 باز برویم عقب به سال پنجاه صدو یا صد اگر. نمیشود حاصل یستل در چندانی تفاوت سنگاپور

 .نمیشود مشاهده فقیر و ثروتمند کشورهای دولیست در توجهی قابل تفاوت

در قاره آمریکا، کشورهای ایاالت متحده و کانادا در صدر لیست ثروتمندان و شیلی، آرژانتین، 

میآیند و سپس کلمبیا، جمهور مومینیکن، اکوادور برزیل، مکزیک، اروگوئه شاید هم ونزوئال بدنبال 

 .و پرو هستند در قعرجدول کشورهای بسیار فقیر شامل بولیوی، گواتماال و پاالگوئه قراردارند

الگوی دیگر خاورمیانه است، با کشورهای ثروتمند نفتی مانند عربستان و کویت با سّطح درآمدی 

نفت سقوط کند آنها نیز به سرعت در جدول سقوط نزدیک سی کشور ثروتمند جهان که اگر قیمت 

میکنند. کشورهایی مانند مصر، اردن، سوریه که نفت کمی دارند یا ندارند هم سطح گواتماال و 

 .پرو میباشند. بدون نفت همه کشورهای خاور میانه ازجمله ایران فقیر خواهند بود

بعد از قرن هجدهم و انقالب صنعتی این الگو، ازلی و ابدی وغیر قابل تغییر نیست. این شکاف 

بوقوع پیوست، پانصد سال قبل چنین شکافی نبود و یا بسیار کم بود. ضمن اینکه بعد از جنگ 

جهانی دوم کشورهای شرق آسیا مانند چین رشد شتابان را تجربه کرده اند. بعضی کشورها مانند 

ه کرد و تبدیل به یکی از سال رشدی شتابان را تجرب 5برای مدت  1920آراژانتین تا سال 

ثروتمندترین ممالک جهان شد. اما بعد از آن سقوطی طوالنی را تجربه کرد. حتی اتحاد جماهیر 

رشدی شتابان و سپس یک فروپاشی را پشت سرگذاشت. چرا اروپای غربی  1930-70شوروی طی سالهای 

عقب گرد داشتند؟ چرا و مستعمرات اروپایی نشین آنها در قرن نوزده رشد کردند و به ندرت 

آفریقا و خاورمیانه نتوانستند به آن رشد برسند ولی کشورهای آسیای شرقی رشدی چشمگیر داشته 

 اند؟

  هوا بر توسعهنظریه اثر آب و 

 :فیلسوف بزرگ فرانسه در اواخر قرن هجدهم، می گفت منتسکیو

میکنند تمایلی به تنبلی و مردمانی که در آب و هوای استوایی زندگی " 

در نتیجه سختکوش و مبتکر نیستند و این دلیل فقر  عدم کنجکاوی دارند

 "آنهاست.

 :او اضافه میکرد که 

 "مردمان تنبل تمایل دارند که توسط خودکامگان حکومت شوند."
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دن یعنی از نظر منتسکیو، گرما هم فقر و هم استبداد را توجیه میکند! نظریه او توسط اقتصا 

 و مالزی سنگاپور، پیشرفتهای با تضاد در نظریه این. میشود تائید جفری ساکس مشعوری چون

ند که بیماریهای استوایی مانند ماالریا و خاک کم حاصل این میکن استدالل آنها. است بوتسوانا

مناطق از جمله عوامل فقر است. قطعا عوامل جغرافیایی و آب و هوایی قادر به توضیح فقرنیست. 

را در مرز آمریکا و مکزیک بررسی میکنیم و یا کره شمالی  ”نوگالس“وقتی که دو قسمت یک شهر 

بین آلمان شرقی و غربی را مقایسه کنیم، قادر به توضیح و  و جنوبی را مقایسه میکنیم، حتی

 .تبین تفاوت آنها نیست

بررسی تاریخی نظریه های جغرافیایی را باطل میکند. ضمن اینکه میدانیم وقتی کریستوف کلمب 

آمریکا را کشف کرد، در آمریکای التین، در جنوب راس السرطان و شمال راس الجدی یعنی مکزیک، 

در خود داشتند. این امپراطوریها  ”اینکا“ و ”آزتک“ کزی، پرو و بلیوی، تمدن های بزرگمریکای مر

از لحاظ سیاسی پیچیده و متمرکز بودند. جاده ساخته بودند و به مناطق قحطی زده کمک رسانی 

)مختصری از تاریخ آمریکای مرکزی و جنوبی قبل از میکردند، از پول و خط استفاده میکردند. 

در صورتیکه در همین زمان در توسط استعمارگران را در انتهای این مجموعه بخوانید( غارت شدن

شمال آمریکا در ایاالت متحده امروز و کانادا تمدن عصر حجر بود که هیچکدام ازاین فن آوریها 

در قاره آمریکا جغرافیا ثابت ماند ولی نهاهایی که توسط  1492را نمیشناختند. بعد از 

ارپایی تحمیل شد بخت این مناطق را واژگون کرد. به همین دلیل جغرافیا نمیتواند استعمارگران 

فقر خاورمیانه را توضیح دهد. خاور میانه ای که انقالب نوسنگی را هدایت کرد و اولین شهرها 

در عراق امروز گسترش یافتند. آهن نخست در ترکیه امروزی گداخته شد. در اواخر قرون وسطی 

لحاظ فناوری پویا و فعال بود. آنچه خاورمیانه را تندگدست نمود بسط و  خاورمیانه از

 امروزی فقر تا را خاورمیانه که بود امپراطوری این مواریث نهادی و امپراطوری عثمانی تحکیم

 .پرداخت خواهیم بدان که. نمود بدرقه

ممالک جنوب صحرای همین استدالل تاریخی در مورد جنوب آفریقا که امروز یکی از ثروتمندترین 

آفریقاست، در گذشته حتی احتمال سکونت مردم در آنها و تشکیل دولت دور از ذهن به نظر می 

 در جنوب هند و ”ویجایاناگارا“ در کامبوج ”آنگکور“ رسید. یا بسیاری از تمدنهای پیشامدرن مانند

در  ”هاراپا“ و ”موهنجودارو“ در اتیوپی در نواحی گرمسیر شکوفا شدند. در دره سند از جمله ”آکسام“

پاکستان امروزی اینگونه بودند. بنابراین تاریخ در مورد عدم وجود ارتباطی منطقی و واضح 

 .میان موقعیت گرمسیری و موفقیت اقتصادی ابهامی باقی نمی گذارد

امراض در این مناطق دلیل فقر نیستند، بلکه پیامد فقر هستند. اینها ناشی ازعدم تمایل دولت 

ا نسبت به انجام اقداماتی برای ریشه کن کردن این بیماری ها در زمینه سالمت عمومی است. ضمن ه

اینکه انگلستان قرن نوزدهم نیز مکان بسیار نا سالمی بود. ولی دولت با تاسیس فاضالب و ایجاد 

ز در مسیرهای گنداب رو و تامین آب سالم بتدریج وضعیت را تغییر داد. امری که همین امروز نی

 .نیز شاهدیم ”نوگالس“نمونه 

در افریقا نیز خاک نا مرغوب عامل فقر اقتصادی نیست، عامل بنیادی کاهش بهره وری کشاورزی در 

عمده کشورهای آفریقایی پیآمد ساختار مالکیت زمین و انگیزه هایی است ک دولت و نهادها برای 

قرن نوزده تحول در امر کشاورزی نبود، کشاورزان به وجود می آورند. ضمن اینکه علت پیشرفت در 

 .که اشاعه نا متوازن فناوری صنعتی و تولید کارخانه ای بود

  فرهنگ و فقر

نظریه فرهنگ نیز که موقعیت اقتصادی کشورها را به فرهنگ نسبت می دهد توسط بسیاری مطرح و 

که معتقد است اصالح دینی  ”ماکس وبر“ یمقبولیت یافته است. از جمله نظریه جامعه شناس آلمان

پروتستان و اخالق برخاسته از آن نقشی کلیدی در ظهور جامعه صنعتی مدرن درغرب اروپا ایفا 

را با تاکید برانواع دیگر عقاید،  ”دین“کرده است. فرضیه فرهنگ پس از مدتی، تکیه صرف بر 

یقایی ها به دلیل فقدان اخالقیاتِ مناسبِ ارزش ها وعرفیات گسترش داد. چنانکه بسیار معتقدند آفر

کار و چون هنوز به سحر و جادو باور دارند و زیر بار فناوری های جدید غرب نمی روند فقیرند. 

 معتقدند نیز بسیاری. دانند نمی صحیح  هرچند اینها اظهار علنی این داوری را به لحاظ سیاسی

-اسپانیایی فرهنگ و پرورند تن ذاتا مردمانش زیرا. شد نخواهد ثروتمند گاه هیچ التین آمریکای
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به معنی )کار امروز را به فردا انداختن( به آنها آسیب رسانده است.  ”امانیان“ یا پرتقالی

در دوره ای نیز گفته شد، ارزش های کنفسیوسی موجود در فرهنگ چینی بر ضد رشد اقتصادی است. 

را به عنوان موتور محرکه رشد چین، هنگ کنگ و در حالی که اینک بعضی ها اخالق کاری چینی 

 .سنگاپوردر بوق کرنا کرده اند

آیا فرضیه فرهنگ نابرابریهای جهان را توضیح میدهد؟ هم بله و هم خیر! بله به این معنا که 

هنجارهای اجتماعی که با فرهنگ در آمیخته، دارای اهمیت بوده و به سختی قابل تغییرند. چرا 

ی نهادی موجود در یک کشور را پشتیبانی میکنند. اما عمدتا خیر، به این معنا که از تفاوت ها

که آن جنبه های فرهنگ که معموال مورد تاکید قرار میگیرند )مانند دین، عرفیات ملی، ارزش های 

آفریقایی یا التین( برای فهم این که چگونه به این جا رسیده ایم و چرا نابرابری در جهان 

است اهمیت ندارند. یا جنبه های دیگر فرهنگ از قبیل میزان اعتماد افراد به  پایدار مانده

یکدیگر یا قابلیت همکاری شان با هم گرچه مهم اند، اما عمدتا پیامد و برون داد 

 .موجود در جامعه هستند و نه علتی مستقل [51]نهادهای

و آداب و سنن یکسان چگونه  در بررسی شهر نوگالس آریزونا دیدیم که مردمی با یک فرهنگ، مذهب

به فقیر و غنی تقسیم شدند. اگر مکزیکی ها بیتشراز آمریکای ها میگویند به دیگران بی اعتمادند 

نه به این دلیل که آنها به همدیگر اعتماد ندارند، وقتی دولت مکزیک نتوانسته کارتل های 

عیض بوجود آورد چنین رویکردی مواد مخدر را از بین ببرد یا یک نظام حقوقی بدون انحراف و تب

 .تعجب برانگیز نیست

کره جنوبی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. درحالی که کره شمالی با قحطی دوره ای و 

فقر دست و پنجه نرم میکند. درکره شمالی نهادهایی برقرار شده تا انگیزش های متفاوتی ایجاد 

شمال وجنوب نوگالس یا کره نمی تواند علت تفاوت در  کند. بنابراین هرگونه اختالف میان فرهنگ

 .رفاه اقتصادی این دو باشد، بلکه باز باید گفت که پیامد آن است

در آفریقا نیز از لحاظ تاریخی جنوب صحرای آفریقا از اکثر بخش های دیگر جهان فقیرتر بوده 

الی( یا گاو و آهن را ابداع است. و درست است که تمدن باستانی آن چرخ و خط )بجز ایتوپی و سوم

نکردند. اگر چه استفاده از این فناوری ها تا ظهور رسمی استعمار اروپایی در اواخر قرن نوزده 

و اوایل قرن بیستم در افریقا متداول نبود. اما باید تاکید کرد ک جوامع آفریقایی خیلی پیش 

ز اواخر قرن پانزدهم کشتیرانی در تر ازاین فناوری ها مطلع بودند. چرا که اوال اروپایی ها ا

اطراف سواحل غربی آفریقا را شروع کرده بودند و آسیایی ها از زمان های بسیار بسیار دیرین 

 دیرباز از زنگبار جزایر و افریقا شرقی های کرانه“همواره در شرق آفریقا کشتیرانی میکردند. 

ن و یونانیان متعلق رومیا دریایی های سفرنامه و جغرافیایی منابع و بوده بسیاری اهمیت دارای

به سده های نخستین میالدی از برخی مناطق آزانیا، منونیاس و زاپتا که منطبق بر برخی نواحی 

 .[52] ”ساحلی و جزایر تانزانیا امروزی هستند یاد شده است

   نمونه کشور کنگو
، کنگو وارد 1483بررسی تاریخی کنگو علت عدم بکارگیری فناوری ها را نشان میدهد. در سال 

ارتباطی گسترده با پرتغال شد. کنگو در آن زمان با معیارهای آفریقایی داری یک ساختار سیاسی 

هزار نفر یعنی به اندازه  600پایتخت آن جمعیتی حدود  ”امبانزا“ بسیارمتمرکز بود تاجایی که

هزار نفرسکنه 150م حدود 1500جمعیت لیسبون پایتخت پرتغال و بیش از جمعیت لندن که در سال 

داشت. با تغییر مذهب به مسیحیت از طریق پرتغالی ها مردم کنگو با چرخ آهن آشنا شدند. در 

اقتباس از ابداعات کشاورزی تشویق کردند، اما همه  پرتغالی ها آنها را به 1491-1515سالهای 

این نو آوری ها با شکست مواجه شد. البته نه به این دلیل که کنگویی ها از فناوری مدرن دلزده 

را بعنوان ابزاری قدرتمند  ”تفتنگـ“بودند، برعکس آنها خیلی زود گرانسنگ ترین آنها یعنی 

 .ی شکار و صدور برده استفاده کردندبرای پاسخ گویی به محرک های بازار یعن

 سرراه بر آفریقایی های ارزش یا فرهنگ نوع از موانعی از  تا این مرحله کمترین نشانه ای

کارگیری فناوری نو دیده نمی شود. آنها بزدوی سواد آموزی، لباس و شیوه طراحی منازل، با ب

فتند. بزدوی غرب آفریقا یک توسعه تغییر الگوی تولید ناشی از انقالب صنعتی قرن نوزده بهر گر

اقتصادی را تجربه کرد که مبتنی بر صادرات روغن نخل و بادام زمینی بود. در سراسر جنوب 
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در آفریقای جنوبی کردند که داری نواحی  ”رند“آفریقا مردم شروع به گسترش صادارت خود به 

گ و ناتوانی آفریقایی ها، که معدنی و صنعتی در حال توسعه بود. اما این تجربه نه بدلیل فرهن

نخست بدلیل استعمارگران اروپای و سپس به وسیله دولت های آفریقایی پس از استقالل از میان 

 .رفت

  قاتل انگیزه های اقتصادیاستبداد 

که ففدان انگیزه مهم ترین عامل عدم بکارگیری فناوری های برتر توسط مردم کنگو بود. چه کسانی

مسیحی شده بودند چه آنها که نشده بودند، مستمر در معرض خطر جدی مصادره تمام محصوالتشان از 

ند. نا امنی به اموال آنها ختم نمی شد، وجود دسوی پادشاه قدر قدرت یا به عنوان مالیات بو

مل و بقای خود آنها نیز به مویی بند بود. بسیاری )با استفاده از همان تفنگ ها( توسط عوا

پادشاه دستگیر و بعنوان برده به فروش می رسیدند. چگونه ممکن است چنین محیطی مشوق کار و 

تالش و سرمایه گذاری برای افزایش بهره وری در بلند مدت باشد؟ پادشاه هم انگیزه ای برای 

ت ترویج استفاده از گاو آهن یا اولویت دادن به افزایش بهروری در کشاورزی نداشت، زیرا صادرا

برده بسیار برایش سود آورتر بود. بدون شک احتمال دستگیری و فروخته شدن به عنوان برده به 

 .لحاظ تاریخی برمیزان اعتماد آفریقایی ها به یکدیگر تاثیر گذاشته است

 اثر اسالم و مذهب بر توسعه

عمدتا مسلمان هستند، در میان آنها کشورهای غیر نفتی بسیار فقیر خاور میانه کشورهای منطقه 

ا این ثروت باد آورده نتوانسته است به اقتصاد هستند. آنهایی که نفت دارند ثروتمند هستند ام

امروز عربستان و کویت تنوع ببخشد. آیا شواهدی به طور قانع کننده ای نشان از اهمیت دین 

ندارد؟ اگر ظاهرا معقول بنطر برسد، اما درست نیست. آری کشورهایی چون سوریه و مصر فقیرند 

به شکلی نظام مند از وجوه دیگری نیز که  و مردم شان عمدتا مسلمان اند. اما این کشور ها

 .برای رفاه اقتصادی اهمیت بسیاری دارند از سایرسرزمین ها متمایزند

همه آنها از استان های امپراطور عثمانی بوده اند که این امر به شدت و به نحوی زیان  یک،

اشی امپراطوری آور مسیری را که به وضعیت فعلی آنها منتهی شد شکل داده است. بعد از فروپ

عثمانی خاور میانه جذب امپراطوری استعمار انگلیس و فرانسه شد که باز هم از پیشرفت آن 

جلوگیری کردند. کشورهای این منطقه پس از استقالل به پیروی از بخش عمده دنیای استعماری پیشین 

تعدادی اندک از  زیر چتر رژیم های سیاسی اقتدارگرا و سلسله مراتبی رفتند. این رژیم ها تنها

. نهادند بنا دارند حیاتی  نهادهای اقتصادی و سیاسی را که برای نیل به موفقیت اقتصادی اهمیت

 در فقر و اسالم میان رابطه“. بود داده شکل عثمانی و اروپائیان حکومت تاریخ را مسیر این

 [53] ”.است نادرست های اندیشه بر مبتنی و جعلی خاورمیانه

م در پی عقب نشینی نیروهای فرانسوی که  1805-1848بخشی از خاورمیانه در سالهای مصر بعنوان 

 وی. گرفت بدست را قدرت محمد علی در زمان ناپلئون بناپارت مصر را به اشغال در آورده بودند،

دشاهی خود را پا سلسله بود شده عارض عثمانی بر زمان آن در که ضعفی از بهرگرفتن با توانست

، 1952جبر و ستم، استوار کند، و تا سرنگون شدن توسط جمال عبدالناصر در سال  اگر چه بر

افتادن و خیزان برای مصر رشد بهمراه آورد. زیرا بروکراسی دولتی، ارتش و نظام مالیاتی را 

مدرن کرد و به رشد در کشاورزی و صنعت انجامید. وقتی مصر دوباره تحت نفوذ اروپائیان قرارگرفت 

 .د متوقف شداین فراین

  نقش فرهنگ انگلیسی در رشد و توسعه

چه بسا عدم رشد و توسعه مرتبط به عوامل فرهنگی دارای اهمیت از جنس مذهب نباشند، بلکه بیشتر 

که شکل گیری ثروت در  ”فرهنگ انگلیسی“ به فرهنگ های ملی و معینی ارتباط پیدا کنند. مانند

چون ایاالت متحده، کانادا، استرالیا را توضیح دهد. ولی پاسخگو نیست. آری کانادا  کشورهایی

 هم نیجریه و سیرالئون و ایاالت متحده زمانی مستعمرات انگلیس بودند اما این نکته در مورد

یشین انگلستان به اندازه تفاوت های موجود در کل پ مستعمرات رفاه میزان در اختالف. است صادق

عظیم است. میراث انگلیسی علتی برای موفقیت اقتصادی در آمریکای شمالی به شمار نمی جهان، 
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 انگلیسی خواست و فرهنگ به اگر که دیدیم شمالی آمریکای آوردن در استعمار به بررسی در  آید.

رتغالی ها برای آمریکای التین رقم زدند، را وقتی پ و ها اسپانیایی که سرنوشتی همان بود ها

نتوانستند برای بومیان سرخ پوست منطقه جمیز تاون رقم بزنند تالش کردن برای مهاجرین اروپایی 

رقم بزنند. ولی )در قسمت اول این مباحث( دیدیم که در جمیز تاون میراث انگلیسی در نطفه 

 .متوقف شد، و ایاالت متحده از سرنوشت شوم آمریکای التین جست

  تاثیر ژن برتر اروپایی در توسعه

شاید انگلیسی و غیر انگلسی بودن نیست که اهمیت دارد. بلکه اروپایی و غیر اروپایی بودن و 

فرهنگ برتر اروپائیان است که نقش تعیین کننده ایفا میکند و ریشه سعادت اقتصادی آنهاست. 

یی اندکی برای توضیح واقعیت این آخرین سنگر فرضیه فرهنگ است. اما به اندازه سایر نسخ، توانا

ها دارد. در مقایسه با جمعیت کانادا و ایاالت متحده، بخش بزرگ تری از جامعه آرژانتین و 

اروگوئه اروپایی تبارند. اما عملکرد اقتصادی آرژانتین و اروگوئه قابل قبول نیست. ژاپن و 

. اما به اندازه بسیار از سنگاپور هیچ گاه جز اندک شماری ساکنان اروپایی تبار نداشته اند

بخش های اروپای غربی در رفاه اقتصادی به سر می برند. چین با وجود همه کاستی های قابل توجهی 

که در نظام اقتصادی و سیاسی اش بتوان برشمرد، در سه دهه گذشته سریع ترین رشد را در میان 

 .کشورهای جهان ثبت کرده است

ارتباطی با فرهنگ چین نداشت، بلکه ناشی از شیوه سازماندهی  ”مائو تسه تونگ“فقر چین در دوران 

را آغاز کرد  ”جهش بزرگ به جلو“وی طرح  1950اقتصاد و هدایت سیاسی توسط مائو بود. در دهه 

که شامل صنعتی سازی مفرط بود ولی به گرسنگی و قحطی وسیع انجامید. برهمین اساس رشد فعلی 

رد، بلکه ناشی از دگرگونی های اقتصادی است که پس از مرگ چین نیز ربطی به فرهنگ چین ندا

و متحدیننش صورت گرفت. این اصالحات عبارت  ”دنگ شیائو پینگ“مائو به یکباره با انجام اصالحات 

بودند از ترک تدریجی سیاست ها و نهادهای اقتصادی سوسیالیستی، ابتدا در کشاورزی و سپس در 

 .صنعت

 فرضیه غفلت و کمبود دانش سیاستمدران

[ است که در سال 54] ”نزیراب ونلیل“بنام  یسیمشهور متعلق به اقتصاد دان انگل هینظر نیآخر

است که به مطالعه  یاقتصاد دانش“او،  هیدر مورد علم اقتصاد ارائه داده است. براساس نظر 1935

 یدارند م نیگزیکه مصارف جا یو امکانات محدود یمقاصد و انیرابطه م نهیرفتار بشر در زم

است که در آن همه افراد و  یتیوضع انیب یبرا یانتزاع یاقتصاد بازار مفهوم یعنی، ”.ردازدپ

خواهند  یکه م یو فروش هر محصول و خدمت دیکنند و به خر دیآزادانه تول توانندیبنگاه ها م

ساده  یافتد. اگر به زبان یاتفاق م ”شکست بازار“شود  یمحقق نم طیشرا نیا یبپردازند. وقت

 یها هیاز توص یرویبر اثر پ رایز رند،یفق ر،یفق کشورهای“که،  کندیم انیب انریه غفلت، اینظر

 یمواجهند و کس ”شکست بازار“ ۀدیدر گذشته، متناوبا با پد استگذارانیاشتباه اقتصاددانان و س

را یثروتمند، ثروتمندند، ز ی. متقابال کشورهاافتی یخالص دهیپد نیتوان ازا یتواند چگونه م ینم

از سر راه برداشته اند. اگر چه نمونه  تیشکست ها را با موفق نیبهتر ا ییها استیس افتنیبا 

 استیکه در انتظارشان است س ییامدهایاز رهبران جهان وجود دارند که غافل از پ یمشهور یها

تواند بخش  یتنها م ”غفلت“حالت  نیحال در بهتر نیند، با اترا بکار گرف یزیفاجعه آم یها

 .کند نییرا تب یجهان یبرابراز نا یکوچک

 نیدر ا ایتانیاز بر ”غنا“که پس از استقالل  یمستمر یافول اقتصاد ه،ینظر نیبر اساس ا چنانکه

[  که بعنوان مشاور 55] ”کیکل یتون“ یسیاز غفلت بود. اقتصاد دان انگل یداد ناش یکشور رو

 استیثبت کرده است. س اتیرا که وجود داشت با جزئ یادیکرد مشکالت ز یدولت قوام نکرومه کار م

 :سدینویم کیناکار آمد از آب درآمد. کل اریمتمرکز بود بس یدولت عینکرومه که بر توسعه صنا یها

آن طرف تر  لومتریهشتصد ک یبه واسطه حمل پوست به دباغ خانه ا کشتارگاه“

کشان  دیبا یدیشد. آن گاه چرم تول یدر جنوب به کارخانه کفش مرتبط م

گشت که در  یدر مرکز کشور باز م ”یکوماس“کشان به کارخاه کفش در 

در  شکف یشمال دباغ خانه قرار داشت. از آن جا که بازار اصل یلومتریک320
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 320از نو  دیمتمرکز بود. کفش ها پس از آن با ”اکرا“کالن شهر  هیناح

 ”.شد یبه سمت جنوب حمل م لومتریک

از غنا اجرا  یطرح در بخش نیاست که درکشور غنا اجرا شد. ا ”کمپوت انبه“مربوط به  گرید پروژه

 یاز کل تقاضا شیشده در آن کارخانه ب دیشد که در آن محصول انبه وجود نداشت و محصول تول

چون  ینکرومه نبود، او مشاوران یمحصول ندانم کار چکدامیه نهایکاال بود. ا نیا یبرا یجهان

که به او  ینوبل بود بعنوان مشاور اقتصاد زهی[ که برنده جا56] ”سیسرآتور لوئ“ یو حت کیکل

 نیچن نیداشت با استفاده از ا ازیبود نکرومه ن نیا تیچه بکند و چه نکند داشت. واقع ندیبگو

 نیسازد. واال ساده تر داریاش را پا کیردمکراتیغ میبخرد و رژ یاسیس تیخود حما یبرا یمشاوران

پاسخگو  یروش نیبرساند که چن جهینت نیرا به ا یهر فرد معقول دیآزمون و خطا با یها کیتکن

 انشانیخود و اطراف بیکه فقط ج یغلط یکارها دیتائ یبرا یاز مشاوران عال کتاتورهای. دستین

شاه ایران محمدرضا شاه نیز از دانشمندان استفورد دعوت کرد  .کنندیاستفاده م کنندیرا پر م

ن آمده و اقتصاد ایران را بررسی کنند، وقتی جواب را شنید همه آنها را اخراج که به ایرا

 کرد. که در قسمت ششم با جزئیات بیشتری بدان پرداخته شده است.

 پایان قسمت سوم 

 

 : رم ا ه چ ت   م س  ق
ری                                                                        ا م ث ت س ا ی  د ا ص ت ق ا ی  اه د ا ه ن  ، ر ی گ را ف ی  د ا ص ت ق ا ی  اه د ا ه  ن

 

 :فهرست مطالب قسمت چهارم

 ره جنوبی کره شمالیک 

 هادهای اقتصادی استثماری، نهادهای اقتصادی فراگیرن 

 ناوری موتورهای بهروزی اقتصادیف 

 سیاسی فراگیر، نهادهای سیاسی استثماریهادهای ن 

 مرکز قدرت دولتیت 

 ـخــریب خــالقت 

 ررسی توسعه تحت نهادهای سیاسی استبدادیب 

 زایر کارائیبج 

 رس بزرگ اتحاد جماهیر شوروید 

 همترین درسم 

 بانی توسعه کـره جنوبیم 

  

 کره جنوبی، کره شمالی

جهانی دوم استعمار ژاپن درشبه جزیره کره فروپاشید و این  با پایان جنگ 1945در تابستان سال 

 و آمریکا متحده ایاالت توسط جنوب. شد تقسیم نفوذ حیطه دو به  درجه 38شبه جزیره در مدار

 عقب سال آن پائیز تا اما. آمد در شمالی کره اشغال به جنوبی کره 1950 در. روسیه توسط شمال

و برادرش از هم جدا شدند. هوانگ پیونگ وون یک داروساز خوش  ”هوانگ پیونگ وون“ پس آن از. نشست

شانس بود و با مخفی شدن از گرفتار شدن بدست کره شمالی نجات یافت، برادرش که پزشک ارتش کره 
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برای اولین بار اجازه تماس  2000جنوبی بود را در عقب نشینی به کره شمالی بردند. در سال 

وی هوایی نیر در که برادرش هوانگ پیونگ وون الی برقرار شد وبین مردم کره جنوبی و کره شم

 برادرش ولی داشت اتوموبیل یک زمان این در وون .کره شمالی پزشک بود را در سئول مالقات کردند

 اینرا دولت ببرم اگر گفت او که بدهد پول برادرش به خواست وون نداشت، هم تلفن حتی نداشت،

خواست کتش را  برادرش  نمای نخ کت مشاهده با وون باشد، خودت نزد است بهتر گرفت خواهد من از

به او بدهد وی گفت این کت را دولت به او برای این دیدار داده و هنگام برگشت باید پس بدهد. 

برادرش در جریان مالقات مرتب از اینکه در برگشت نکند مکالمات آنها را شنود کرده باشند در 

می دید که مثل نی قلیان الغر و ظاهرش وحشتناک  وون ی خوبی دارد، اماترس بود. او میگفت زندگ

 .به نظر می رسد

. نداشتند  این تفاوت های چشمگیر سابقه باستانی ندارند. حتی قبل از جنگ جهانی دوم هم وجود

 بسیار های شیوه شمالی و جنوبی کره در دولتهایی آمدن برسرکار با جهانی جنگ پایان از بعد اما

اگرایی شدید در سرنوشت اقتصادی دو کره و. گرفتند کار به اقتصادشان سازماندهی در را متفاوتی

نباید ما را متعجب کند. با سیاست های کره شمالی که آزادیها در تمامی ساحت های زندگی محدود، 

روپاشی مالکیت خصوصی غیرقانوی و بازارها بسته شد، نه تنها تولید صنعتی متحول نشد، بلکه یک ف

به معنای آن بود که برای سرمایه  فقدان مالکیت خصوصی .را در بهره وری کشاورزی نیز تجربه کرد

 .باشد برای افزایش و یا حتی ثابت نگاه داشتن بهره وری انگیزه ای وجود نداشته تالش گذاری یا

اقتصاد کره جنوبی ده برابر اقتصاد کره شمالی شد. امروزه بسا بیشتر است. نه فرهنگ،  1990در 

نه جغرافیا، و نه غفلت نمی توانند مسیرهای واگرایی را که دو کره طی کردند توضیح دهند. 

یار کلمه ای بس (Institutions) نهادها“برای توضیح باید به نهادها نظر افکنیم. یادآوری اینکه، 

مهم در این مطالعات است، که قواعد بازی در هرجامعه ای هستند. به عبارت دیگر نهادها محدودیت 

: 1های انسان ساخته ای هستند، که تعامالت افراد را شکل می دهند. نهادها سه دسته هستند، 

رافیایی ساخته دست بشرند بنابراین از سایر عواملی که خارج از کنترل آدمی است مانند عوامل جغ

: تاثیرعمده آنها از 3: قواعد بازی ای هستند که رفتار آدمی را مقید میکنند. 2متمایزند. 

 ”.طریق جهت دهی به انگیزه ها اعمال میشود

 نهادهای اقتصادی استثماری، نهادهای اقتصادی فراگیر

نحوۀ  کشورها از نظر موقعیت اقتصادی با هم متفاوتند، زیرا از لحاظ نهادها، قوانین موثر بر

 رادر کره دو نوجوانان  انتظارات د.نیستن انیکس عملکرد اقتصاد و محرک های انگیزاننده افراد

 تحصیالت یا خالقیت آفرینانه، کار نوآوری بدون میشوند، بزرگ فقر با آنها شمال در. بگیرید نظر

 و تبلیغی بیشتر ها آموزش. دهد قرار اختیارشان در را کار برای الزم های مهارت که مناسبی

الت باید ده سال در خدمت ارتش باشند. او تحصی پایان از بعد. است حاکمه هئیت قدرت تحکیم برای

میداند هرگز قادر نخواهد بود مالک چیزی شود، کسب و کاری راه بیندازد یا مرفه تر شود. اما 

در کره جنوبی از تحصیالت مناسبی برخوردارند. با محرک هایی )مالکیت خصوصی و اقتصاد بازار 

بهتر شدن در حرفه ای که برگزیده است تشویق میکند. آزاد( روبروست که او را به تالش برای 

میتواند چشم انداز زندگی بهتر راداشته باشد. اگر ثروتمند شدید کسی به آن تجاوز نمیکند. 

بانکها به شما برای اجرای خالقیت ها و ابتکاراتتان وام میدهند. نهادهای اقتصادی فراگیر 

وجود دارند، نهادهایی هستند که اجازه مشارکت گروهی ازقبیل آنچه در کره جنوبی و ایاالت متحده 

بزرگ از مردم را در فعالیت های اقتصادی فراهم و آنها را تشویق می کنند، تا ازاستعداها و 

مهارت هایشان بهترین استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. صاحب کسب و کاری که 

صولش را بعنوان مالیات بستانند، انگیزه اندکی انتظار دارد دسترنجش دزدیده شود یا کل مح

 .برای کار کردن خواهد داشت چه برسد به توسعه، بهره وری باالتر، سرمایه گذاری ونوآوری

، باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی اقتصادی برای آنکه فراگیر باشند نهادی های

 و آید فراهم برای عـمــوم زمینی همتراز تاطرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی باشند 

 اجازه باید چنین هم نهادها این. بپردازند قرارداد عقد و مبادله به بتوانند مردم آن در

. بگذارند آزاد شان مشاغل انتخاب در را عموم مردم و بدهند را جدید کارهای و کسب به ورود

ون برای برقراری نظم، جلوگیری قان اعمال ظرفیت با نهادی هستند، متکی دولت قدرت به اینها همه

از دزدی و تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. جامعه برای اینکه بتواند عملکرد 

مطلوبی داشته باشد نیازمند خدمات عمومی دیگری نیز هست. شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به 

ساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی وسیله آن بتوان کاالها را جابه جاکرد، زیر
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نهادهای اقتصادی  .شکوفا شود. منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کالهبرداری و تخلف

 .فراگیر نیازمند دولت اند و از آن بهره می برند

بود. در کنگو در آمریکای التین تمرکز دولت بر بیگاری کشیدن از بومیان و زورگویی به آنان 

نهاد دولت خود زمینه ساز و شریک در شکار مردم و فروش آنها بعنوان برده به اروپائیان بود. 

در کره شمالی یک نظام آموزشی برای تلقین تبلیغات خود بنا نهاد اما نتوانست از قحطی جلوگیری 

نهادهای “ دارد، قرار فراگیر نهادهای با تضاد در شان های ویژگی که نهادهایی چنین این  کند.

نامیده میشوند. زیرا برای بیرون کشیدن در آمد و ثروت از دست زیر مجموعه  ”اقتصادی استثماری

 .طراحی میشوند (فرادستان)هایی از جامعه به نفع یک زیر مجموعه دیگر

تعیین نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی به خودی خود ایجاد نمی شوند. آنها اغلب حاصل منازعات 

کننده میان فرادستانی هستند که در مقابل رشد اقتصادی و تغییر و تحول سیاسی مقاومت می کنند 

و آنهایی که می خواهند قدرت اقتصادی و سیاسی فرادستان فعلی را محدود سازند. نهادهای فراگیر 

ب شکوهمند در در خالل برهه های سرنوشت ساز تاریخی شکل می گیرند. برهه هایی همچون دوران انقال

انگلستان، یا شکل گیری مستعمره جیمزتاون در آمریکای شمالی یا انقالب مشروطه یا انقالب بهمن 

در ایران. در طی آنها زنجیره ای از عوامل از قدرت فرادستان می کاهد، مخالفان ایشان  1357

رد. نتیجه منازعات را نیرو می بخشد و انگیزه هایی برای تشکیل جامعه ای متکثر به وجود می آو

هیچگاه قطعی نیست و حتی اگر در یک بازاندیشی، بسیاری از وقایع تاریخی را گریزناپذیر بیابیم، 

باز هم مسیر تاریخ نا مقدر است. با وجود این وقتی نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی تحقق 

ایند بازخورد مثبت تمایل یابد و فرصت ادامه یافتن داشته باشد، به ایجاد یک چرخه خالق و یک فر

 خواهند داشت که احتمال بقا وحتی گسترش این نهادها را تقویت میکند

 فناوری موتورهای بهروزی اقتصادی

نهادهای اقتصادی فراگیرهم چنین زمینه را برای به کار افتادن دو موتور دیگر بهروزی اقتصادی 

که  پیشرفت های فناورانه رشد اقتصادی پایدار تقریبا همیشه با .”فناوری و آموزش“ :فراهم می کنند

نیروی کار، زمین و سرمایه )ساختمان، ماشین آالت موجود و مانند آن( را باال می برند بهره وری 

است. کافی است در جهان به صد سال قبل نگاه کنیم، کجا بودیم به کجا رسیده ایم. این پیشرفت 

ها پیامد علم ومحصول کارآفرینانی چون تماس ادیسون است که دانش را برای ایجاد کسب و کارهای 

آور به کار بستند. نهادهای اقتصادی فراگیر زمینی همتراز برای بازی بازیگران اقتصادی  سود

فراهم می آورند و با رویی باز به استقبال کسب و کارهای جدیدی می روند که می توانند فناوری 

چون اطمینان … های تازه را وارد زندگی مردم کنند. بی دلیل نیست که ادیسون ها، بیل گیتس هاو

 داشتند که محصول تالش و نوآوری و ابتکاراتشان را خودشان درو میکنند، قانون مالکیت معنوی

(intellectual property)  از اختراعات شان حمایت میکند، امکانات نیرویی و مالی، حقوقی برای محقق

کم ربوده کردن تالششان وجود دارد و مهمتر از همه این ابتکارات توسط انحصارات یک الگاریشی حا

 .نمیشود، بود که در ایاالت متحده و نه در مکزیک پرورش می یابد

 نهادهای سیاسی فراگیر، نهادهای سیاسی استثماری

سیاست فرایندی است که از طریق آن یک جامعه قوانینی را که بر آن حکم خواهد راند انتخاب 

میکند. نهادها در احاطه سیاست اند. اگر نهادهای فراگیری هستند که برای بهروزی اقتصاد کشور 

ادهای اقتصادی استثماری میدهند، بدین دلیل است که منافع برخی جایشان را به نه مفیدترند،

افراد یا گروه ها مانند فرادستان حزب کمونیست کره شمالی، یا مالکان مزارع بزرگ نیشکر در 

 نهادها نتیجه در و منافع سر بر وقتی. میکند اقتضا چنین…آمریکای التین و باربادوس، کنگو، و

برنده  سیاست بازی در گروه یا فرد کدام که دارد این به بستگی یجه،نت آید، می وجود به درگیری

این  .جنگِ نهادها، نتیجه به شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی دارد می شوند. بطور خالصه در

 .ندارد وجود نهادها جنگ…نیست که در جامعه آمریکا یا ژاپن یا انگلستان یا کره جنوبی و 

نهادهای سیاسی مطلقه “ گاه آن شود، تعریف غیرمشروط های محدود و به صورتاگر قدرت در حلقه 

مانند سلطنت های مطلقه ای که در قسمت اعظم تاریخ در سراسر جهان حاکم بود. تحت  . [57] ”اند

سیطره نهادهای سیاسی مطلقه از قبیل کره شمالی و در مستعمرات آمریکای التین هرکس حکومت را 

نهادهای اقتصادی را در خدمت افزایش قدرت و ثروت  ”هزینه جامعه“ر است به در دست بگیرد قاد

 .خویش قرار دهد
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هستند که قدرت را به طور گسترده درجامعه توزیع می کنند  [58]در مقابل نهادهای سیاسی کثرت گرا

واگذار در این جوامع قدرت به جای آن که به یک نفر یا یک گروه اندک  .آن را مقید می سازند و

 .شود در دست ائتالفی گسترده و یا اکثریتی نسبی ازگروه ها قرار می گیرد

امری که طی چهل و دو سال گذشته مسعود رجوی که خود را نیروی عمده آپوزیسیون مینامد و توسط 

و به چیزی  .مراکز جهانی قدرت حمایت مالی و سیاسی میشود، نشان داده بشدت از آن گریزان است

شدت این جزم گرایی استبدادی را بسادگی  .داشتن تمام و کمال و مطلقه قدرت راضی نیست جز در دست

 و شده نفی ایران مردم توسط کامل بطور زمانیکه) اش، خواسته این بر رجوی مسعود در اصرار

 های نئوکان“ الطبیعۀ ماوراء نیروهای توسط شده نازل نوع از آنهم! معجزه یک در جز و میشود

های کالن از جیب  هزینه با خود نیز رجوی فرقه و برسد، بقدرت تا بدهد رخ تواند نمی ”آمریکا

مردم ایران و با پیش فروش کردن ایران، با آوردن سخنرانان نئوکان به شوهایش بر احتمال آن 

معجزه تاکید می کند(، میتوان به وضوح مشاهده نمود. این هنوز در پرت افتادگی خارج از کشور 

ایزوالیسیون سیاسی و ضعف، برای قدرت و تصاحب مطلقه نهادهای سیاسی اینگونه با نهادهای در اوج 

سیاسی حاکم در جنگ است، وقتی این چنین نیروهایی قدرت نظامی و امنیتی در حاکمیت را نیز در 

 .نمود مشاهده …اختیار داشته باشد آنوقت میتوان نتایج آنرا همچون کره شمالی و 

 تمرکز دولت مرکزی

از سوی دیگر، روشن است که پیوندی تنگاتنگ میان کثرت گرایی )نهادهای سیاسی فراگیر( و نهادهای 

د دارد. اما در کره جنوبی اگر نهادهای اقتصادی فراگیر هستند صرفا بدلیل اقتصادی فراگیر وجو

بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت در این زمینه تعیین کننده  .نهادهای سیاسی کثرت گرای شان نیست

در سومالی در شرق افریقا مدت هاست که قدرت سیاسی بطور گسترده ای تقریبا به صورت کثرت  .است

توزیع شده است. در حقیقت هیچ قدرت واقعی که بتواند اعمال کسی را کنترل و یا گرا در جامعه 

تصویب کند وجود ندارد. جامعه به طوایف بشدت متخاصم تقسیم شده است که هیچ یک نمی تواند بر 

دیگری تفوق بیابد. قدرت هر طایفه تنها با تفنگ طایفه دیگر محدود می شود. چنین توزیع قدرتی 

 .فراگیر نمی انجامد. بلکه به هرج ومرج منجر میشود به نهادهای

 دولت مشخصه است کرده ارائه دولت از را تعریف ترین شده پذیرفته و مشهورترین که ماکس وبر

می داند. بدون چنین انحصاری و درجه ای از  ”داشتن حق انحصاری برای اعمال خشونت در جامعه“ را

ند نقش خود را به عنوان ضامن نظم و قانون ایفا کند. چه تمرکز که الزمه آن است، دولت نمی توا

رسد به تامین خدمات عمومی و تشویق به تنظیم فعالیت های اقتصادی. اگر دولت از این قدرت 

برخوردار نباشد بزودی به مانند سومالی در آشوب فرو میرود. آنچه بعد از انقالب مشروطه در 

م ودولت رادشمن خود و مردم میدانست منجر به ناپایداری تضاد بین مجلسی که خود رانماینده مرد

سیاسی و هرج و مرجی شد که هیچ دولتی نمی توانست بیش از چند ماه دوام آورد و در نهایت جامعه 

تن به استبداد رضا خانی که توسط کودتای دولت استعمار انگلیس برای ایرانیان تدارک دیده شده 

 .بود داد

تمرکز ضروری پیشرفت جامعه است، پیشرفتهایی بود که در دوران رضا شاه  در صحت این نظریه که 

هرچند با استبداد و سرنیزه در ایران صورت گرفت. هرچند این گونه تمرکز ها پیشرفت هایی را 

الزمه شرکت تمامی اقشار مردم و فراهم شدن همتراز  که توسعه پایدار به همراه می آورد ولی به

رضا شاه همچون  .و امنیت شغلی و اقتصادی و مالکیت است، منجر نمی شودامکانات و فرصت ها 

فرزندش محمدرضا ضمن برقراری نهادهای مطلقه که ضامن سقوط اقتصادی کشور است، تالش داشتند یک 

تنه به رونق اقتصادی کشور یا همان تمدن بزرگ جامه عمل بپوشانند. باطل بودن این سیاست ها 

با گران شدن قیمت نفت و ثروت مند شدن دولت، که منجر  1970رهای نفتی دهه را علیرغم پمپاژ دال

باید  دولت در تمرکز قدرت سیاسی .به شکست و فروپاشی دولت پهلوی دوم شد میتوان شاهد آورد

همراه با نهادهای سیاسی فراگیری و جهت فراهم کردن نهادهای اقتصادی فراگیر بخدمت گرفته شود 

روستا را رضا شاه در دوره حکومتش به زور از صاحبان آن  2000ائی های مردم )نه برای دزدی دار

 .تصاحب کرد( توسط صاحبان قدرت

کمپانی ویرجینا به  1618در قسمت دوم این مجموعه مقاالت بحث شد که تصادفی نبود که وقتی در 

از قراردادهای مهاجرانی که پیش از آن سعی در بیگاری کشیدن از آنها داشت، زمین و آزادی 

خواستار حکومت خودمختار مهاجران شد. مهاجران را اعطا کرد، یک سال بعد مجمع عمومی  [59]شان

 خود بدون تحکیم حقوق سیاسی مهاجران که تالش کمپانی را برای زورگویی دیده بودند نمی توانستند

 در. نیستند دوام قابل اقتصادهایی چنین نیز عمل در. کنند اعتماد شده اعطا اقتصادی حقوق به

 نهادهای“ همچنین. است ثبات بی معموال ”استثماری نهادهای“ و ”فراگیر نهادهای“ ترکیب حقیقت
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نیز نمی تواند برای مدتی طوالنی  ،”فراگیر سیاسی نهادهای“ حاکمیت تحت ”استثماری اقتصادی

پابرجا بماند. به همین ترتیب نهادهای اقتصادی فراگیر نمی تواند از طریق نهادهای سیاسی 

استثماری پشتیبانی شوند. یا متقابال خود از چنین نهادهای سیاسی حمایت کنند. نهادهای اقتصادی 

به نهادهای استثماری تبدیل خواهند فراگیر یا به سود گروه اندکی که قدرت را در دست دارند 

شد و یا پویایی اقتصادی ناشی از آنها، نهادهای سیاسی استثماری را بی ثبات می سازد و راه 

میل به کاهش  را برای ظهور نهادهای سیاسی فراگیر می گشاید. نهادهای اقتصادی فراگیر هم چنین

کمه ایجاد میکنند. آنها این نهادها حا طبقه برای استثماری سیاسی نهادهای که دارند منافعی

را با رقابت های بازار مواجه و به اجرای قراردادها و رعایت حقوق مالکیت بقیه جامعه مقید 

 .می نمایند

)اقتصادی و سیاسی(، ت که تحت سیطره نهادهای استثماریالبته این نظریه جدید بدان معنا نیس

استثماری ماهیت یکسا و برابر دارند. در قسمت رشد هرگز صورت نخواهد گرفت یا تمام نهادهای 

   .های بعدی این مقاالت با جزئیات به آن پرداخته خواهد شد

   تخریب خالق

شاید به نظر برسد که ایجاد نهادهایی که بهروزی اقتصادی را در بردارند به نفع همگان است. 

 حد تا کشورشان خواهند نمی چپاولگر دیکتاتورهای حتی  آیا همه شهروندان، همه سیاستمداران و

فرزندش که بگذریم،  [61] محمدرضاشاه و [60] رضا خان وطنی های نمونه از گذشته شود؟ ثروتمند ممکن

-97از استعمار بلژیک استقالل یافت. کنگو طی سالهای  1960بگذارید به کنگو برویم که در سال 

به عنوان یک جامعه سیاسی مستقل بی وقفه افت اقتصادی و افزایش  ”جوزف موبوتو“ تحت حکومت 1965

ادامه یافت. موبوتو و اطرافیانش  ”لورنت کابیال“ را تجربه کرد. این روند با سرنگونی او توسطفقر 

به ثروتهای افسانه ای رسیدند. در زمین های قصرش جت کنکورد که از ایر فرانس اجاره میکرد! 

 فالکت و فقر در کنگو مردم همزمان …میتوانست فرود بیاید. کاخ های بیشماری در بلژیک خرید

ی اقتصادی را به وجود میآورد که نهادها فرایند این بجای نبود بهتر آیا. میرفتند فرو بیشتری

هم مردمش ثروتمند میشدند و هم خودش بجای اجاره کنکورد یکی از آنها را می خرید، ارتشی قویتر 

 .می ساخت؟ متاسفانه جواب به این سوال منفی است

اقتصادی را بوجود می آورند می توانند همزمان با این  نهادهای اقتصادی که محرکه های پیشرفت

امر، قدرت را به گونه ای باز توزیع کنند که دیکتاتور چپاولگر و دیگر افرادی که داری قدرت 

برندگان  شود ایجاد توسط نهادها تواند می که رشد اقتصادی .سیاسی هستند در آمدشان کاهش یابد

 .دارد و بازندگانی

عتی که بنیان های بهروزی اقتصادی در کشورهای ثروتمند را پایه ریزی کرد، خود همین انقالب صن

گواه این امر است. آن انقالب بر زنجیره ای از تغییرات فناورانه راهگشا در زمینه نیروی بخار، 

حمل و نقل و تولیدات نساجی تمرکز داشت. مکانیکی شدن کارها اگر چه به افزایش عظیم درآمدها 

و در نهایت به بنیان جامعه صنعتی مدرن تبدیل شد، اما برخی به تلخی با آن مخالفت انجامید 

کردند. این مخالفت از سر جهل و کوته بینی نبود، بلکه منطقی کامال منسجم داشت. رشد اقتصادی 

تخریب “ آن را [62]”جوزف شوم پیتر“ وتغییر فناورانه با چیزی همراه بود که اقتصاددان بزرگ

 .شدن"نو جایگزین کهنه بمعنی "می نامید. [63] ”خالق

است. تاریخ اروپا  ”تـخریب خـــالق“ ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالبا ترس از

مملو است از پیامدهای تخریب خالق. در آستانه انقالب صنعتی، گسترش صنایع، کارخانجات، و 

 امتیازات که میکردند ظهور بازرگانانی. میکرد دور زمیندار اشراف و زمین از را منابع شهرها

شده توسط پادشاه را زیرپا میگذاشتند. شهر نشینی و پیدایش آگاهی  اعطا یا و آنها غصبی تجاری

. میکشید چالش به را زمیندار اشراف سیاسی انحصار نیز  اجتماعی در طبقه متوسط و کارگر

 دادند، نمی دست از را خود اقتصادی عمناف فقط اشراف صنعتی انقالب شدن فراگیر با بنابراین

 و شوند تبدیل فرایند این بازندگان سیاسی قرار داشتند که به خطر این معرض در چنین هم بلکه

 صنعتی علیه را نیرومندی مخالف جریان معموال روی همین از  .بدهند دست از را خود سیاسی قدرت

 اروپایی مختلف کشورهای در آن تاریخی های نمونه به بعدی های قسمت در که. )دادند می شکل شدن

 (پرداخت خواهیم…و آسیایی و

حتی پیشه وران که مهارت دستی شان با مکانیکی شدن کارها جایگزین می شد نیز با گسترش صنعت 

 که هایی دستگاه تخریب و شورش به دست و سازماندهی صنعت علیه بسیاری عده  مخالفت می کردند.

اوری فن برابر در مقاومت مترادف ”لودیت“ را افراد این. پرداختند بود دهکر مختل را شان معیشت

که پیشرفت قابل توجهی در مکانیکی کردن  ”ماسوره پرنده“مخترع  ”جان کی“شناخته می شود. خانه 
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االغ “مخترع  ”جیمزهراگریوز“م به آتش کشیدند. همین رفتار را با 1753نساجی ایجاد کرد را در 

 .که انقالبی در ریسندگی بوجود آورده بود کردند ”نخ ریس

مخالفت پیشه وران و حتی اشراف که قدرت سیاسی نیز داشتند بدلیل نهادهای سیاسی فراگیر موجود 

نتوانست مانع از پیشرفت صنعت در انگلستان شود. اما در امپراطوری های اطریش، مجارستان و 

ادن داشتند و نهادهای سیاسی محدود کننده ای نیز روسیه که اشراف چیز بیشتری برای از دست د

 .عقب ماندند 19نبود، مسیر صنعتی شدن را مسدود کردند. و از کشورهای غرب اروپا در قرن 

نتیجه اینکه حلقه قدرت معموال در برابر پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی می ایستند. چرا 

ن االت و ایجات جمعیتی باتحصیالت باال نیست، بلکه که، رشد اقتصاد تنها فرایند به کارگیری ماشی

 .نیز هست ”تخریف خالق“شامل فرایندی از دگردیسی و بی ثبات سازی و همراه با دامنه وسیع از 

که پیش بینی  ”بازندگان اقتصادی“بنابراین رشد و توسعه تنها در صورتی ادامه می یابد که توسط 

که در وحشت از  ”بازندگانی سیاسی“بین میرود و نیز توسط می کنند در اثر آن امتیازات شان از 

 .دست دادن قدرت خود هستند، با انسدد روبرو نشود

منطقی که بیان میکند، چرا قدرتمندان الزاما مایل به ایجاد نهادهای اقتصادی ای نیستند که 

 مردمی  صادق است. به پیشرفت یاری می رسانند، در مورد نهادهای سیاسی که آنان بر می گزینند نیز

امیداوار باشند که حاکمان مستبد  توانند نمی بینند می آسیب استثماری سیاسی ازنهادهای که

داوطلبانه نهادهای سیاسی را تغییر دهند و به باز توزیع قدرت در جامعه بپردازند. تنها راه 

 .تغییر این نهادها مجبور کردن طبقه حاکمه به ایجاد نهادهای متکثرتر است

 یاستبداد یاسیس یتوسعه تحت نهادها یبررس

اگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای رطبق یافته های جدید، رشد و بهروزی، با نهادهای ف

استثماری همواره فقر و روکود به همراه می آورند. البته این نظریه جدید بدان معنا نیست که 

تحت سیطره نهادهای استثماری )اقتصادی و سیاسی(، رشد هرگز صورت نخواهد گرفت یا تمام نهادهای 

نه متفاوت ولی مکمل وجود دارد که درقالب آنها استثماری ماهیت یکسا و برابر دارند. دو نمو

 .در چارچوب نهدهای سیاسی استثماری واقع می شود ”رشد“

در نمونه اول، طبقه حاکمه باید بتواند منابع را مستقیم به فعالیت هایی با بهره وری باال که 

صنعت جهت رشد . نمونه اختصاص همه منابع کشاورزی روسیه شوروی به تحت سیطره اوست تخصیص دهد

ایضا . صنعت بقیمت نابودی کشاورزی و مرگ میلیونهاکشاورز بر اثر قحطی و گرسنگی ناشی از آن

در چنین شرایطی رشد ممکن کار مائو برای افزایش تولید فوالد. )ایندو نمونه بحث خواهد شد(

 .است. ولو نهادهای اقتصادی استثماری باشند

 جزایر کارائیب

ا شرایطی رقت میالدی بیشتر مردم در جزایر کارائیب برده بودند و ب 18تا  16در فاصله قرون 

بار در مزراع بزرگ کار میکردند. بسیاری از گرسنگی و خستیگی می میردند. اقلیتی فرادست یعنی 

مالکین کشتزارها تمام قدرت سیاسی را در باربادوس، کوبا، هائیتی و جامائیکا در اختیار 

د این استثمار داشتند و تمامی دارایی ها از جمله بردگان را در تملک خود گرفته بودند. با وجو

بی رحمانه که شیره جان توده مردم را می کشید، این مجموعه جزایر از جمله ثروتمندترین نقاط 

جهان به حساب می آمد. چرا که شکر تولید شده خود را به جهان صادر میکردند. مشکل وقتی شروع 

 .یجاد میکردندشد که نتوانستند انحصار فروش شکر را حفظ و بنابراین باید تنوع در تولید ا

 درس بزرگ اتحاد جماهیر شوروی

 1970تا دهه 1928نمونه دیگر رشد اقتصادی وصنعتی شوروی در زمان برنامه پنج ساله اول در 

است. هرچند نهادهای اقتصادی و سیاسی به شدت استثماری بودند. و محدودیت های سنگینی بر 

بازارها اعمال می شد. با این حال شوروی توانست به رشد سریع اقتصادی دست یابد. زیرا موفق 

شد با بهره گیری از قدرت دولت، منابعی را که در بخش کشاورزی به گونه ای بسیار نا کارآمد 

 .د استفاده قرار میگرفت به سوی صنعت سوق دهدمور

بیشتر مردم روسیه در بیرون شهرها بعنوان کشاورزان خرده پا با فناوری ابتدایی  1928تا پیش از 

زندگی میکردند و محرک های اندکی برای بهره وری وجود داشت. بنابراین بازتخصیص این نیروی 

یمی به وجود می آورد. صنعتی سازی استالین یک کار به صنعت، ظرفیت اقتصادی ناشناخته و عظ
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در سال  %6درآمد ملی شوروی  1928-60شیوه ظالمانه برای رهاکردن این ظرفیت بود. طوریکه بین 

رشد کرد. که احتماال سریع ترین جهش رشد اقتصادی در طول تاریخ تا آن زمان بود. رشدی سریع نه 

ار و انباشت سرمایه از طریق ایجاد ابزارآالت و از طریق فناوری بلکه با بازتخصیص نیروی ک

کارخانجات جدید پدید آمد. یعنی صنعت در شوروی همان نقش شکر در جزایر کارائیب را بازی 

 .میکرد. این رشد برق آسا حتی بسیاری در غرب و حتی سازمان سیا و خود روسها را فریفت

ه انگلیس و فرانسه و آمریکا در آن با درزمان پیروزی انقالب اکتبر، به موازات جنگ داخلی ک

با همراهی روشنفکر و روزنامه  ”ویلیام بولیت“حمایت از سفیدها شرکت داشتند، هیاتی به سرپرستی 

که در زمینه افشای فساد و شیاطین سرمایه داری شهره عام و [64] ”لینکلن استفنز“نگار کهنه کار 

 نظام عظیم ظرفیت“خاص بود برای مالقات لنین اعزام شدند. استفنز در زندگینامه اش در مورد 

 :نویسد می چنین ”شوری

روسیه یک دولت انقالبی با برنامه ای تحول آفرین بود. برنامه آنها به “ 

ان، سوء استفاده های مالی، امتیازات ویژه، عمر شیاطین چون فقر، ثروتمند

استبداد و جنگ به صورت مستقیم پایانی نمی داد، بلکه به جست وجوی موجبات 

پیدایش آنها می رفت و به حذف این علل می پرداخت. آنها یک دیکتاتوری 

برپا کرده بودند که از سوی اقلیتی کوچک و آموزش دیده حمایت می شد تا 

ای از نیروهای اقتصادی را ایجاد و آن را برای چند نسل  تربیت علمی تاره

حفظ کنند، که نخست به یک دمکراسی اقتصادی و سرانجام به دمکراسی سیاسی 

 ”.منتج می شود

رفت که درحال ساختن  ”جو دیویدسون“ استفنز در بازگشت از مالقات لنین، به دیدار دوست قدیمی خود

از “بود. باروک از او سوال کرد:  ”برنارد باروک“مجسمه نیم تنه یک بانک دار ثروتمند بنام 

 :استفنر گفت ”روسیه برگشتی؟

 .”من از آینده بارگشته ام و راه حلش جواب می دهد“

 :در یک سخنرانی الف زنانه خطاب به غرب گفت [65]نیکیتا خورشچف

 ”خواهیم سپردما شمارا به خاک “

یک اقتصاددان انگلیسی برنده جایزه نوبل  (Paul Samuelson)پل سامولسون 1977درسالهای 

 :(مضمون به نقل) نوشت کتاب درسی دانشگاهی معتبر دریک  اقتصاد،

اقتصادهای به سبک شوروی از لحاظ رشد اقتصادی، فراهم کردن اشتغال کامل، “

مردمانی که برای مصلحت بشریت فداکاری ثبات قیمت ها و حتی از نظر تربیت 

میکنند، نسبت به اقتصاد سرمایه داری برتری دارند. سرمایه داری فرسوده 

 ”.و بیچاره غرب صرفا به لحاظ تامین آزادی های سیاسی بهتر عمل کرده است

 :این کتاب نوشت1961ساموئلسون حتی در نسخه 

 .یاالت متحده پیشی می گیرداز ا 1977یا حداکثر  1984درآمد شوروی تا سال “

 رشد این سرنوشت اما  تغییرداد!؟ 2012تا  2002دو تاریخ فوق را به  1980با گذشت زمان در چاپ

 تغذیه برای آن از استفاده و کشاورزان محصوالت تصاحب با استالین. میدانیم همه را توسعه و

و کار در آنها بودند، قصد رشد صنعت را داشت. اما  جدید کارخانجات ساخت حال در که مردمی

مزارع اشتراکی هیچ گونه محرکی برای سخت کوشی افراد  .پیامدش برای مردم روستایی فالکت بار بود

از همین رو تولید به شدت سقوط کرد. هرچه تولید میشد توسط سیستم استالین  .باقی نمی گذاشتند

. مردند می گرسنگی از  ردن روستایی باقی نمی ماند و مردمستانده میشد، طوریکه چیزی برای خو

 نفر هزار صدها. دادند دست از را خود جان قحطی اثر در نفر میلیون شش حدود برنامه پایان در

 و تبعید سیبری به یا و رسیدند بقتل استثمار، این برابر در مقاومت بدلیل اشتراکی مزارع در

م 1945-55از بی انگیزگی کارگران و مجازات آنها مانند، بین  وحشتناکی آمار“. باختند جان آنجا

به علت چنین تخلفاتی مجرم شناخته شدند منتشر  ،یک سوِم جمعیت بزرگسال، میلیون نفر36بالغ بر 

هزار نفر تیرباران شدند، و هرساله یک میلیون نفر 350میلیون نفر زندان، 15شد. از این عده 

دنباله روهای استبداد خطرناکتر اینکه  [66] ”.به زندان می رفتند، وجود داردبدلیل تخلفات کاری 

، همین شیوه استالین را همانگونه مصمم اندومریم رجوی استالین همچون امثال مسعودرجوی 
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در درون تشکیالتشان در عراق به اجرا گذاشتند!!! با قدرت گرفتن در ایران فردا  !!!“موفقیت“ که با

 !!فراهم شود به اجرا درآورد و شبکه جاسوسی اسرائیل ی آمریکاییست بدست نئوکان هاکه امیدوار ا

 مهمترین درس

به دو دلیل  ”نهادهای استثماری“ مهم ترین درسی که این تجارب به جهانیان می آموزد، آن است که

مقاومت طبقه  و محرک های اقتصادی نبود :کنند ایجاد تغییرات فناورانه پایدار نمی توانند

 مورد ناکارآمد صورت به تر پیش که منابعی تمامی وقتی بعالوه. تغییراتی چنین برابر در حاکم

ه شد، دیگر جایی برای دستوری عمل کردن باقی نمی داد اختصاص صنعت به گرفتند می قرار استفاده

ماند، تا دستاوردهای اقتصادی بیتشر به همراه آورد. بعداز آن بود که نظام اقتصادی شوروی با 

چنان فقر نو آوری و ضعف محرک های اقتصادی برخورد کرد که آن را از هرگونه پیشرفت باز داشت 

سیاسی نظام شوروی، سفر  -اورانه از فروپاشی اقتصادیفن بازمانده نهات و به فروپاشی کشاند. 

 .است “ AK 47تفنگ کالشینکف“و  ”یوری گاگاراین“به فضای 

 زمانی روی میدهد که شرایط به ”نهادهای سیاسی استثماری“ دراین نوع رشد تحت :در نمونه دوم

هم وقتی طبقه حاکم اطمینان کامل دارد اجازه توسعه می دهد. آن ”فراگیر نسبتا نهادهای اقتصادیِ “

 .که جابه جایی بسمت نهادهای فراگیر اقتصادی ، قدرت سیاسی آنها را تهدید نخواهد کرد

 توسعه کـره جنوبیمبانی 

یکی از این نمونه هاست.    (Park Chung hee) ”ژنرال پارک“صنعتی شدن شتابان کره جنوبی در زمان  

یر اقتصادی بقدرت رسید، کره بشدت تحت حمایت آمریکا بود و نهادهای فراگ  1961اوکه با کودتا

رواج داشت. رژیم استبدادی پارک از جانب بهبود اقتصادی احساس امنیت می کرد. چرا که از جانب 

بدنبال کاهش محبوبیتش حکومت  1972نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی نمی شد. پارک در سال 

رکوب ها شروع نظامی اعالم کرد و با تغییر قانون اساسی یک حکومت مطلقه را براه انداخت و س

با تغییر سیاست آمریکا، همزمان با سرنگونی شاه در ایران توسط دوست  1979شد. پارک در اکتبر 

دیرینه اش رئیس اطالعات مرکزی کره بدنبال اعتراضات دانشجویان در یک خانه امن ترور شد. پس 

گرفت او قدرت را به  صورت   (Chun Doo Hwan) ”چان دوهان“از آن یک کودتای نظامی دیگر به رهبری 

به  1992اصالحاتی سیاسی را آغاز کرد و پس از  ”رو تای وو“( سپرد. Roh Tae Woo) ”رو تای وو“

 تحکیم یک دمکراسی تکثرگرا در کره جنوبی منجر شد. چنین فرایندی در شوروی رخ نداد. 

اقتصادی پایدار به می توانند رشد محدودی ایجاد کنند، معموال رشد  ”نهادهای استثماری“اگر چه 

نیست. وقتی نهادهای سیاسی و  ”تخریب خالق“وجود نخواهند آورد و مطمئنا این رشد همراه با 

و تغییر فناورانه وجود نخواهد  ”تخریب خالق“اقتصادی هردو استثماری باشند انگیزه ای برای 

یق تخصیص دستوری داشت. ممکن است دولت برای دوره ای موفق به ایجاد رشد سریع اقتصادی از طر

منابع و افراد باشد. همچون نمونه اختصاص منابع نفتی به بعضی تحرکات اقتصادی در زمان محمدرضا 

شاه. اما این فرایند مبتال به محدودیتهای ذاتی است و زمانی که اقتصاد به مرزهای این محدویت 

در این زمان در پایان در شوروی روی داد. 1970ها برسند رشد متوقف میشود. همانگونه که در 

رشد اقتصادی، تغییر فناورانه در بیشتر بخش های اقتصادی شوروی اندک بود. هرچند توانستند با 

تزریق منابع فراوان به بخش نظامی، فناوری های خود را در این حوزه توسعه دهند و حتی برای 

رند. این رشد بدون تخریب دوره ای کوتاه در رقابت فضایی و هسته ای از ایاالت متحده پیشی بگی

خالق و بدون بنیان های گسترده برای نوآوری های فناورانه نمی توانست پایدار باشد و به صورتی 

 غیر منتظره به پایان رسید. 

گذشته از این، در نهادهای سیاسی استثماری و حکومت های سلطه گر همواره مبارزه ای نهفته 

قدرت وجود دارد که به طور دوره ای شدت می گیرد و با  )جنگ درونی قدرت( برای در دست گرفتن

تبدیل شدن به جنگ داخلی و گاهی سقوط  وفروپاشی ، نابودی این رژیم ها را به بار می آورد. 

درهرحال وقتی نهادهای سیاسی استثماری هستند همواره این خطر وجود دارد که نهادهای اقتصادی 

 تصادی استثماری بدل کنند. فراگیر را به نفع خود به نهادهای اق

 قسمت چهارم پایان

 

http://nototerrorism-cults.com/
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/03/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c/#_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/03/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%a7%db%8c/#_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84_%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87
http://nototerrorism-cults.com/
https://www.nototerrorism-cults.com/wp-admin/post.php?post=28952&action=edit
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م    س م  تق ج ن  :پ

؟چ                                                                             د ن ست ی ا می  ه  ع س و ت بل  ا ق م رد  ی  د دا ب ست ا ی  اه ت  ر د ق  را 
 

 پنجم:       فهرست مطالب قسمت
 ایستند؟ می توسعه را قدرت های استبدادی در مقابلچ 

 ناوری در اروپاف 

 مپراطوری عثمانی و توسعها 

 اطریش مجارستانپطر کبیر ومپراطوری ا 

 ین غیر کمونیستچ 

 مائو –ین چ 

 ین پس از مائوچ 

 اکمیت قانون یا حکومت از طریق قانونح 

 انون سیاهق 

 را فرادستان محدودیت ها را می پذیرندچ 

 رخه تکاملیچ 

 

 فنآوری در اروپا

یوهان گوتنبرگ آلمانی دستگاه چاپ را اختراع کرد. سرعت تهیه کتاب با از رو نویسی  1445در 

این 1460به چاپ با ماشین ارتقاء یافت و توسعه سواد آموزی و تعلیم تودۀ مردم ممکن شد. 

م در ایتالیا، دوسال بعد در 1460اسبورگ فرانسه بکار افتاد، اواخر دهه دستگاه در استر

 1473انگلستان و بطور کلی در سراسر جنوب اروپا تا اسپانیا رخنه کرد. با نصب اولین دستگاه چاپ

 .در بوداپست به اروپای شرقی نیز رسید، بکار چاپ کمک کردند

  امپراطوری عثمانی و فنآوری و توسعه

م بایزید دوم سلطان عثمانی طی فرمانی مسلمانان را موکدا از چاپ کتب به زبان 1488درسال 

 1727تجدید کرد. سرانجام سلطان احمد سوم در  1525عربی منع کرد. این فرمان را سلطان سلیم در

از دستگاه مشروط اجازه)کتاب چاپ شده باید توسط سه فقیهی مورد بررسی قرار می گرفت( استفاده 

کتاب منتشر  17این چاپخانه  1743تا  1729چاپ را صادر نمود. با محدویت های اعمال شده، از 

با تالش ناموفق ناپلئون برای اشغال آن  1798کرد. درمصر دستگاه چاپ توسط فرانسویان در سال 

عواقب آن  کتاب در مصر بادست تولید میشد. 19کشور راه اندازی شد. تا ابتدای نیمه دوم قرن 

درصد شهروندان عثمانی  3الی2تنها  1800در گسترش سواد آموزی و تعلیم و تربیت این بود که در 

زناب باسواد بودند. درآلمان و هلند نرخ باسوادی  %40مردان و  %60با سواد بودند. درانگلستان 

 .نی باالتر بودباسواد بسیار از مصر تحت عثما %20از این هم باالتربود. هرچند در پرتقال با

باتوجه به نهادهای شدیداستبدای و استثماری حاکمان عثمانی فهم خصومت آنها با فناوری چاپ 

دشوار نیست. گسترش اندیشه ها اثر سیاسی براندازانه و اثرارزشمند گسترش فناوری در اقتصاد 

 سیاسی قدرت حفظ جهت فرادستان اختیار در که دانش شفاهی ببار می آورد. ضمنا صنعت چاپ، انحصار

http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
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 از دینی نظام و عثمانی سالطین. اورد می بیرون آنها چنگ رااز گرفت قرارمی برداری بهره مورد

 .که پیش می آمد می ترسیدند “تخریب خالقی“

  امپراطوری اطریش مجارستان و فناوری و توسعه

حکومت های مطلقه بخت اندکی  انگلستان 1688انقالب  بدون تحول درنهادها و قدرت سیاسی از نوع

برای بهره مند شدن از ابداعات و فناوری های انقالب صنعتی داشتند. امپراطوری مطلقه اسپانیا 

به غارت رفته از مستعمرات آمریکای التین که برای سالیان هزاران تن طال و نقره و جواهرات 

( کشاند می فقر به را فرودستان و نجومی های ثروت به را فرادستان) میشد، سرازیر آن به…و

 معنا بدان کرد، تجربه که را اقتصادی گسترده افول بخش، اطمینان مالکیت حقوق فقدان بدلیل

وری را ضر های گذشتگی ازخود هاو گذاری سرمایه برای ای انگیزه اصال اسپانیا مردم که بود

مجارستان این صرفا غفلت و سوء مدیریت فرادستان و سقوط بی -نداشته باشند. در روسیه و اطریش

سرو صدای اقتصادی تحت نهادی استثماری نبود که از صنعتی شدن ممانعت میکرد، بلکه حاکمان 

و سرمایه گذاری اساسی در زیر ساخت  فعاالنه در مقابل هر اقدامی برای پذیرش این فناوری ها

 .هایی چون راه آهن، که می توانست به عنوان مجرای ورود صنعت عمل کند می ایستادند

 :طی سخنرانی گفت 1821در  [67](هابسبورگ) مجارستان-فرانسیس اول امپراطور اطریش

من احتیاج به دانشمندان ندارم، بلکه شهروندان خوب و صادق می خواهم، “

شما این است که جوانان را این چنین تربیت کنید. کسی که به من  وظیفه

خدمت میکند باید آن چه را من دستور می دهم آموزش دهد. اگر کسی نمی 

تواند این کار را انجام دهد، یا نظریات جدیدی دارد، میتواند برود، یا 

 ”.من او را برکنار خواهم کرد

کوشید امپراطوری اطریش را برای انجام (Robert Owen) ”اوئن رابرت“زمانی که نوع دوست انگلیسی 

اصالحات اجتماعی در جهت بهبود وضعیت مردم فقیر قانع کند، فردریش فون گنتس یکی از دستیاران 

 :وزیرخارجه اش پاسخ داد

ما به هیچ وجه نمی خواهیم تمامی توده های عظیم مردم ثروتمند و مستقل “

 ”کنیم؟ حکومت آنان بر توانیم می چگونه صورت آن در…شوند

مخالفت فرانسیس امپراطور اطریش با نوآوری به دو روش اعمال میشد، نخست مخالفت با گسترش 

صنعت بود، چون منجر به ایجاد کارخانه می شد و کارخانه ها کارگران فقیر را در شهرها به 

مخالفین حکومت مطلقه  خصوص پایتخت متمرکز می ساخت. آن گاه امکان داشت برای پشتیبانی از

بسیج شوند. اهداف سیاسی او و فرادستان سنتی او ایجاب میکرد که وضع موجود سیاسی اقتصادی 

م 1802تغییری نکند. از این رو فرانسیس به دو اقدام برای حفظ شرایط موجود دست زد. اول در 

هرگونه ماشین آالت  از ورود 1811با ممنوع کردن ساخت کارخانه جدید در وین آغاز کرد. و تا 

جدید بعنوان پایه و اساس صنعتی سازی جلوگیری کند. دوم، او با احداث راه آهن به عنوان یکی 

از فناوری های کلیدی که بر اثر انقالب صنعتی به وجود آمده بود، مخالفت کرد. وقتی با طرح 

 :احداث راه آهن مواجه شد گفت

 ”ممکن است انقالب وارد کشور شودنه، نه، من هیچ کاری با آن ندارم، چون “

ادامه  1860اولین خط آهنی که در امپراطوری راه افتاد با واگن های اسبی کار میکرد که تا 

 .یافت. حاصل آنکه این امپراطوری در نهایت در جنگ جهانی از هم پاشید

 

 

 پطر کبیر و انقالب صنعتی

نهادهای سیاسی مطلقه پطر کبیر همچون اطریش مجارستان به شدت استثماری و مبتنی بر نظام ارباب 

حداقل جمعیت را وابسته به زمین نگاه می داشتند. شرایطی مهلک و غیر انسانی رعیتی بودند و 
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http://nototerrorism-cults.com/
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/12/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%9f%da%86%d8%b1/#_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://nototerrorism-cults.com/


3

9 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

39 
 

و از صنعت و راه آهن  تخریب خالق که سرف ها در آن قرار داشتند. استبداد روسی ترس مشابهی از

 :گفت چنین مسکو صنعتی نمایشگاه در اول نیکالی تزار  .داشت

 آن بدون …کارخانه ها بیش از آن که رحمت باشند مصیبت و بال خواهند شد، “

 تبدیل نهایتا و فاسد تدریج به انبوه[ ها کارخانه کارگران] جمعیت این

 ”شوند می اربابانشان برای خطرناک و بدبخت بسیار طبقه یک به

اروپا با سلسله ای از شورش  1848جانشین او نمایشگاه های صنعتی را ممنوع کرد. در کاترین 

راه اندازی کارخانه  1849انقالبی به لرزه در آمد. جهت جلوگیری از تمرکز کارگران تزار در 

کیلومتر راه آهن در روسیه وجود داشت.  17فقط  1842ریسندگی پنبه را ممنوع اعالم کرد. در 

هن دیگری که مسکو را به سن پترزبورگ وصل میکرد ساخته شد. سیاست ممنوعیت ساخت راه آ 1851

راه آهن در نهایت بعد از شکست قاطع روسیه در مقابل نیروهای انگلیسی، فرانسوی و عثمانی در 

در اثر آشکار شدن نقش عقب ماندگی حمل و نقل در امنیت روسیه تغییر کرد.  1853-56جنگ کریمه 

، و [68]گردید افتتاح شد لندن مترو خط اولین که آهنی راه خط در انگلستان 1863در درصورتیکه 

 [69].کیلومتر راه آهن کشیده شده بود21000،در انگلستان 1870در 

 از همچنان گاوبازي“حکمرانان همواره با هر تحولی در ترس از عواقب سیاسی آن مخالفت میکنند، 

 آن نهی منظور به ،فرمانی 1567 سال در پنجم، پیوس پاپ. میرفت شمار به پسند مردم تفریحات

 در انقالب ایجاد عمل این نتیجه گفت و کرد اعتراض اسپانیا پادشاه دوم فیلیپ ولی کرد، صادر

 [70] ”.شد گرفته نادیده پاپ فرمان نتیجه در اسپانیاست،

   چین قبل از مائو

حکومت مطلقه نه فقط در بیشتر نواحی اروپا که در آسیا نیز همانگونه که رواج داشت و به صورتی 

مشابه مانع از آن می شد که نقطه عطف انقالب صنعتی بر اکثر مناطق این قاره اثر بگذارد و 

و کینگ و حکومت مطلقه عثمانی به  آنها را بسوی صنعتی شدن سوق دهد. تاریخ سلسله های مینگ

 .خوبی از این روند حکایت می کند

میالدی تحت حکومت خاندان سونگ در بسیاری از نوآوری های فناورانه  1279تا  960چین بین سالهای 

در جهان پیشتاز بود. ساعت، قطب نما، باروت، کاغذ، کاغذ اسکناس، ظروف چینی و کوره بلند 

اروپا در چین اختراع شد. چینی ها چرخ ریسندگی و فناوری استفاده از  برای تولید چدن قبل از

م سطح زندگی در چین احتماال در 1500نیروی آب را همزمان با اروپا توسعه دادند. در نتیجه در 

حد اروپا بود. هم چنین برای قرن ها چین دولتی متمرکز با یک دستگاه اداری مبتنی بر شایسته 

یشرفت ها تحت حکومت مطلقه سلسله سونگ بدست آمد. که در آن جز دربار بقیه ساالری داشت. این پ

اتباع کشور هیچ دخالتی و مشارکتی در سیاست و نهادهای مشابه نداشتند. این پیشرفت ها نیز در 

 .چین نه با انگیزه بازار که بصورت دستوری حاصل شده بود

شد. همچون بیشتر رهبرانی در راس نهادهای بعد از سونگ سلسله مینگ و کینگ سلطه دولت شدیدتر 

 ”تخریب خالق“ استثماری امپراطوران چین نیز مخالف تحول و به دنبال ثبات بودند و از بنیان از

راطور امپ اولین که آنجا از اما. بود خصوصی بخش فعالیت صحنه چین داخلی اقتصاد  می ترسیدند.

تجارت خارجی منجر به بی ثباتی سیاسی و اجتماعی  به حکومت رسید نگران بود که 1368مینگ که در 

شود، تنها با در انحصار دولت داشتن تجارت خارجی آنهم تنها بصورت پرداخت خراج دولتهای 

همسایه و نه بصورت بارزگانی با جهان آنرا مجاز شمرد. او حتی صدها نفر را به اتهام تبدیل 

 .ماموریت خراج گزاری به بازرگانی اعدام کرد

م به هیچ ماموریتی جهت اخذ خراج که نیازمند اقیانوس پیمایی باشد اجازه 1377-97ر سالهای د

 در  نداد. وی تجارت بخش خصوصی با خارج را ممنوع کرد. از ین رو به چینی ها اجازه دریانوردی

 .را نمی داد [71]بحار ماوراء

ت، اولین ناوگان چین شامل م امپراطور یونگ له بر تخت نشست و محدویت ها را برداش1403در 

کشتی کوچکتر تجارت با جنوب شرقی و جنوب آسیا، شبه 190کشتی بزرگ باری و 62دریانورد و 27.800

برای  ”شوان دو“م توسط جانشین او امپراطور 1433جزیره عربستان و آفریقا شروع کردند. اما در 

https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/12/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%da%a9%d9%87-%d8%9f%da%86%d8%b1/#_%D8%AA%D9%80%D8%AE%D9%80%D9%80%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%AE%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%82
http://nototerrorism-cults.com/


4

0 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

40 
 

ردی را هم ممنوع کرد، این حتی ساخت کشتی مخصوص دریانو 1436همیشه ممنوع گردید. در سال 

 [72] .م ادامه داشت1567ممنوعیت تا 

 عامل“اینها تنها بخش نمایان استثماری را به نمایش میگذارد که مانع از پیشرفت اقتصادی که 

دی چین داشت. درست همزمان با اقتصا توسعه بر کنی بنیان تاثیر بود، شدند می فرض ”ثبانی بی

 از را کشورها این نهادهای آمریکا قاره کشف و المللی بین تجارت با  اروپائیان که دوره ای 

 م1661 در. بود نرسیده خودش پایان به درون به چرخشی حرکت این چین در ساختند، می دگرگون اساس

)تمام ساحل  ”چه کیانگ“م تا ویتنا ساحل طول در ساکن مردم تمام داد فرمان ”شی کانگ“ امپراطور

کیلومتر از ساحل عقب بنشینند. 22جنوبی( که زمانی از نظر بازرگانی فعالترین بخش چین بود باید 

وجهت تضمین اجرای آن سربازان را در سراسر این مسیر مستقر کرد. کشتیرانی در تمامی این سواحل 

می شدند. زمانی هم  متناوبا رفع و از نو وضع 18ممنوع بود. این ممنوعیت ها تا قرن  1693تا 

که مجوز داده میشد کسی از ترس باطل شدن آن جرات سرمایه گذاری و شرکت در آن را نداشت، مبادا 

 .کشتی ها و سرمایه هایشان نابود شود

و بی ثباتی  ”تخریب خالق“ هدف امپراطوران چین ازنابودی اقتصاد و بازرگانی خارجی چین، ترس از

یخ چین که اقتصاد و دریانوردی و پیشرفت خود را نابود کردند، تا سیاسی بود. سرنوشت بقیه تار

 انگلستان و ژآپن مانند …در دام دولتهایی که همزمان توانستند ناوگانهای بزرگی تشکیل دهند و

 از یکی به م1949 مائو آمدن برسرکار تا چین گونه این. است روشن شود مستعمره و شده گرفتار

 .کشورهای جهان تبدیل شد فقیرترین

  چین در زمان مائو

نیز ناشی از شیوه سازماندهی اقتصاد و هدایت سیاسی توسط  ”مائو تسه تونگ“فقر چین در دوران 

را آغاز کرد که شامل صنعتی سازی مفرط بود  ”جهش بزرگ به جلو“وی طرح  1950مائو بود. در دهه 

میلیون انسان در اثر گرسنگی و کار سنگین طی  45ولی به گرسنگی و قحطی وسیع انجامید. تقریبا 

. گیرد پیشی غرب از بتواند چین تا دادند دست از را خود جان جلو به بزرگ جهش به مشهور دوره  

 برابر در شرقی اروپای هب را هاآن و کرده صادرهم را کشور زراعی محصوالت هاسال آن در مائو

 هاینهضت از حمایت برای همچنین پول و غذایی مواد. کردمی صادر سیاسی حمایت و افزارجنگ دریافت

 مبارزه آن تبع به. شدمی ارسال التین آمریکای و آفریقا آسیا، به کمونیستی و استعماری ضد

 در مائو. شد شروع مونیست چینک حزب در 197۶تا  19۶۶ هایسال در( چین فرهنگی انقالب) قدرت

 شاید داریم چین برای که هاییبرنامه همه این با“: گویدمی برنامه این منفی پیامدهای به پاسخ

میلیون  ۵0 – دهم یک یا سوم، یک شاید نیم نه اگر کند، فدا را خود جان چین جمعیت از نیمی حتی

 [73]. ”یایید و مرا سرزنش کنیدب میرندمی هاانسان وقتی توانیدنمی شما اما –انسان 

  چین پس از مائو

شد فعلی چین نیز ناشی از دگرگونی های اقتصادی است که پس از مرگ مائو به یکباره با انجام ر

و متحدین او صورت گرفت. این اصالحات عبارت بودند از ترک تدریجی  ”دنگ شیائو پینگ“اصالحات 

 سیاست ها و نهادهای اقتصادی سوسیالیستی، ابتدا در کشاورزی و سپس در صنعت. چین در چند دهه

 .گذشته رشد اقتدارگرایانه را تشویق میکند

در  75]، با مقایسه محصوالت شرکت فوالدش1990با پیش بینی شکوفایی شهرها درچین در   [74]دای گوئوفنگ

رقابت با شرکت های دولتی ناکارآمد، طرح احداث یک کارخانه حقیقتا عظیم فوالد را ریخت و در 

حزب دستور  2004شروع به ساخت آن کرد. در سال  [76] ژو با حمایت روسای محلی حزب چانگ 2003سال 

توقف آنرا داد. و دای گوئوفنگ بدالیل نامعلومی به زندان افتاد. جرم او آغاز طرحی بزرگ بدون 

یکی از مرتبطین نزدیک دنگ شیائوچینگ دیدگاه رهبران  [77] یون چن  اجازه مقامات باالتر حزب بود.

 در ای پرنده چین اقتصاد. ”قفس در ای پرنده“  نه توضیح میدهد،حزب را در مورد اقتصاد اینگو

 پرتحرک و تر سالم پرنده این که آن برای و دارد قرار دولتی های کنترل قفس در که است، قفس

 .. الزم است که قفس بزرگتر گردد. اما قفل آن هرگز نباید گشوده شودشود

درحال حاضر در چین شرکت های خصوصی اگر چه عملکردهای بسیار سود آور دارند، اما عناصر “

اقتصادی متعددی هم چنان تحت محافظت و فرمان حزب است. ریچارد مک گریگور )روزنامه نگار( 
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گزارش میکند که روی میز کار روسای شرکت های بزرگ دولتی یک تلفن قرمز است که خط حزب است. 

گ می خورد، برای آنچه باید انجام شود، جایی که می بایست سرمایه گذاری کرد، افرادی وقتی زن

که باید اخراج و یا ارتقاء داده شوند از آن طریق دستوراتی که بدون و چون و چرا باید اجرا 

شواهد البته به معنای انکار این واقعیت نیست که چنین گام های  این بیان شوند، صادر میشود. 

برداشته است. گام هایی که پشتیبان نرخ های رشد  ”نهادهای فراگیر اقتصادی“ ی به سویبلند

تماشایی این کشور بوده است. اکثر شرکت خصوصی که حمایت کادرهای محلی و نخبگان حزب در پکن 

را کسب کنند از میزانی از امنیت برخوردارند. رشد چین بسوی فراگیری بیشتر ادامه یافته 

 [78] .است

لیرغم این تجربه چین نمونه ای از رشد تحت نهادهای استثماری است. و با وجود بکارگیری ع

سرمایه گزاری  و موجود های فناوری ابداعات و فناوری، رشد این کشور بر به کارگیری

تجربه شوروی سابق نشان میدهد زمانیکه رشد اقتصادی  ”. ”تخریب خالق“ نه و است شده استوار شتابان

فناوری های نو میگردد، که استوار بر تخریب فعال ونو آوری است، اینگونه اقتصادها  نیازمند

متوقف میگردند. هرچند اقتصاد چین بسیار فراگیرتر از نهاد های اقتصاد شوروی است، ولی ماهیت 

استثماری خود را حفظ کرده است. از طرفی نیز رشد چین مرهون نهادهای استثماری نیست بلکه 

ین نهادها به چنین رشدی دست یافته است. رشد چین بدلیل تغییر جهت بنیادین این علیرغم ا

 [79] .نهادهای اقتصادی استثماری به سوی نهادهایی است که به طور مناسبی فراگیرتر شده اند

 حاکمیت قانون یا حکومت از طریق قانون

اقامتگاه سلطنتی انگلستان در میان یک جنگل بزرگ قرار داشت. نگهبان  (Windsor Castle)کاخ ویندسور

 :نوشت 1722ژوئن 27این جنگل در 

سیاه چهره ها در شب سه مرتبه آمدند و به پنجره دفتر من دو گلوله شلیک کردند و من پذیرفتم در روز سی ام پنچ گینی]شلینگ[ "

 ”.به آنها بپردازم

 :در یادداشتی دیگر نوشته است

 ”.یک شگفتی تازه. سروکله شخصی با لباس مبدل پیدا شد که پیامی مبنی برویرانی آورده بود“

که در این دوران به نحو گسترده ای در جنوب انگلستان دیده میشدند و چهره  (Blacks)سیاه چهره ها

خود را سیاه میکردند تا در شب شناخته نشوند چه کسانی بودند؟ آنها حیوانات و گوزن ها را می 

. خرمن های علوفه را به آتش می کشیدند و حصارها و حوضچه های پرورش کشتند و مثله میکردند

ماهی را ویران می کردند. شکار غیرقانونی گوزن در زمین های متعلق به شاه و سایر طبقه اشراف 

سالیان طوالنی جریان داشت. در ظاهراقداماتی قانون شکنانه محض بود. اما در حقیقت چنین نبود. 

فاده از گوشت گوزن ها دست به شکار نمی زدند، بلکه در عین حال مشغول آنها صرفا جهت است

 .تخریبی عامدانه بودند. ولی به چه هدفی

، ماهیِت تکثرگرای منافعی بود که   [80]1688یکی از عناصر اصلی و مهم در انقالب شکوهمند 

الکان یا اشراف متحد هیچ یک از مجموعه های بازرگانان، صنعتگران، م .پارلمان نمایندگی می شد در

م 1714که پس از  [82] (Hanoverian) و سپس هم پیمان با پادشاهان هانورین [81] با ویلیام نارنجی

م بر تخت سلطنت نشستند، به تنهایی قدرت کافی 1901شدند و تا سال  (Queen Ann)جانشین ملکه آن

برای  [83](Jacobites)جاکوبایت هابرای تحمیل اراده خود را نداشتند. تالشهای بسیاری از جمله توسط 

به سلطنت صورت گرفت)تالش برای معکوس کردن انقالب شکوهمند(  ”پادشاهان استیوارت“بازگرداندن 

تاسیس شد تا از 1670که در ( Whigلیبرال) ”ویگ“ که همگی شکست خوردند. جالب اینکه، حزب سیاسی

ان سازمان اصلی پشتیبان انقالب شکوهمند صاحبان منافع جدید اقتصادی و سوداگرانه دفاع کند بعنو

برپارلمان تسلط داشتند وسوسه شدند از 1760تا1714از  که( سابق انقالبیون) ها ویگ همین بود. 

قدرت برای منافع خود با زیرپا گذاشتن حقوق سایرین سوء استفاده کنند. از همین رو هیچ تفاوتی 

 به پارلمان در رقیب های گروه توسط ها ویگ با پادشاهان استوارت نداشتند، جز اینکه قدرت

جناح مقابل ویگ ها یعنی همه جناحهایی که متحد شده بودند تا از بازگشت  [84] توری حزب خصوص

حکومت مطلقه استورات ها بقدرت جلوگیری کنند، محدود شده بود. همچنین ماهیت کثرت گرای جامعه 

ی ناشی از انقالب شکوهمند بدان معنا بود عموم مردم حتی آنها که نمایندگی رسمی در پارلمان 
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دقیقا واکنش عامه مردم نسبت به سوء  ”سیاه کردن چهره“ .از قدرت کسب کنندنداشتند بهره ای 

 .استفاده ویگ ها)انقالبیون سابق( از موقعیت شان بود

بیان تیتروار تاریخ دمکراسی و نهادهای فراگیر، شرح تاریخ نیست، بلکه تاکید بر این است که 

 .در مقابل حامیان اصلیش حفاظت کرددمکراسی هرگز بدون چالش نیست وهمواره باید از آن حتی 

 .چگونه فرادستان بر سر دوراهی منحرف میشوند و چگونه با آنها مقابله شده است

یک فرمانده نظامی پیروز در جنگها ودر سرکوب جاکوبن ها  1716جوزج اول پادشان انگلستان، در 

کنت ارتقاء  1718بارون و سپس در  را ابتدا به لقب (William Cadogan 1st Earl Cadogan)”کادوگان“ بنام

و حتی بعنوان یکی از اعضای موثر شورای نیابت سلطنت یعنی شورای قضات عالی رتبه که به نیابت 

 غرب در را وسیعی امالک کادوگان.از خودش اداره امور دولتی را برعهده داشتند ارتقاء داد

در آن راه انداخت.  هکتاری240 گوزن شکار پارک یک و ساخت آن در قصر یک. کرد خریداری ویندوسور

اما این ملک با تجاوز به حقوق همسایگان با اخراج مردم از این زمین ها بنا شده بود. ودر 

نتیجه حقوق سنتی مردم برای چرای حیوانات و جمع آوری هیزم و ذغال از بین رفته بود. اینگونه 

اجرا تنها نبود امالک م این در کادوگان کنت. روبروشد ”ها چهره سیاه“ خشمِ  با کادوگان بود که

 .قرار میگرفت ”سیاه چهره ها“ بسیاری از مالکان و سیاستمداران صاحب نام دیگر مشابه او مورد هجوم

 قانون سیاه: طلبکاری انقالبیون سابق با اجرای ضد انقالب

جرم جدید بصورت دو فوریتی تصویب  50را با برشمردن  ”قانون سیاه“ 1723فرادستان متحد شدند، در 

 تا دستگیری از. شود منجر اعدام به میتوانست  هکردند. غیر از حمل سالح حتی سیاه کردن چهر

 شده تصویب قانون داشتند پارلمان در ها ویگ که اکثریتی با که چرا بود، کوتاهی راه اعدام

خارج پارک گوزن ها به کمک به سارقان  ”جان هانتریج“ هالی محلیا از یکی 1724 نوامبر در. بود

رابرت وال  .هردو اتهام می توانست به اعدام منجر شودگوزن و تحریک سیاه چهره ها متهم شد. که 

 یک از حتی هانتریج اعدام حکم اجرای و تضمین برای شد، وزیر نخست بعدا که کشور وزیر پول

 این ولی. بود شده تعین پیش از ای نتیجه هانتریج . قاعدتا محکومیتگرفت شهادت زور به خبرچین

 جمع نحوه در زیرا. شناخت گناه بی را هانتریج منصفه هیات ساعته،10 محاکمه از پس. نشد گونه

 نداشتند، را هانتریج شانس ها چهره سیاه همه البته. بود داده رخ هایی قانونی بی مستندات آوری

ری هم اعدام شدند یا به آمریکای شمالی تبعید گردیدند. این قانون در بسیا شدند تبرئه برخی

 .لغو شد 1824

وقایع مرتبط با قانون سیاه معرف این واقعیت است که انقالب شکوهمند موجب حاکمیت قانون شده 

بود. و این دیدگاه در انگلستان غلبه داشت. فرادستان بسیار بیش از آنکه خودتصور می کردند 

 ”حکومت از طریق قانون“امری متفاوت از  ”حاکمیت قانون“محدود شده بودند. باید توجه داشت که 

است. یعنی اگرچه ویگ ها می توانستند قانونی بی رحمانه و سرکوب گرانه برای رفع موانعی که 

مردم عادی ایجاد می کردند به تصویب برسانند، باز هم می بایست با محدویت های مضاعفی که 

 .حاکمیت قانون برای شان به وجود می آورد دست و پنجه نرم می کردند

تحت  ”حاکمیت قانون“ قانون مفهومی بسیار شگفت انگیز دارد. در حقیقتنگاه تاریخی به حاکمیت 

نهادهای سیاسی استبدادی و مطلقه قابل تصور نیست. این برابری )در قبال قانون( نتیجه نهادهای 

 .سیاسی کثرت گرا و ائتالف های گسترده ای است که پشتیبان این گونه کثرت گرایی هستند

 چرا فرادستان محدودیت ها را می پذیرند؟

دودیت هایی را بپذیرند؟ چرا از قدرت خود برای چرا ویگ ها و اعضای پارلمان باید چنین مح

مورخ   برانداختن دادگاههایی که تصمیماتشان خالف منافع آنها بود استفاده نمی کردند؟

 .میدهد پاسخ اینگونه استیوارت پادشاهان علیه مبارزه قالب در ای پی تامپسون بریتانیایی

تا طبقه حاکمه ای به تصویر کشیده شود که  …تالش های فراوانی صورت گرفت“

خود محکوم و مقید به حاکمیت قانون است و اتکای مشروعیت آن بر برابری 

و همه شمول بودن نظامات قانونی قرار دارد. در این تصویر حکام، به معنای 

جدی کلمه، خواسته یا ناخواسته اسیر بیانات خویش بودند. آنها بازی های 

فاده از قوانینی که مناسب این بازی ها بود به پیش می قدرت را با است
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بردند. اما نمی توانستند آن قوانین را بشکنند. زیرا در این صورت بازی 

 ”.برهم می خورد

 :میکند اضافه دیگر جایی در تامپسون

با از بین رفتن قانون، احتمال داشت امتیازات ویژه سلطنتی مطلقه بار “

برانداز امالک و زندگی هایشان را نابود کند. دیگر همچون سیلی خانمان 

 از مشروع دفاع برای سلطنت با جنگ در …شیوه ای که اشراف و بازرگانان و

 در تنها اختصاصی نحو به توانست نمی ماهیتا بودند، کرده انتخاب خود

ر آید. قانون در صورت ها و سنت های خود در برگیرنده د آنها طبقه خدمت

برابری بود که می بایست به همه انسان ها با هر درجه اصول همه شمول و 

 ”.و دسته ای گشترش می یافت

 

  چــرخه تــکاملی

است. فرایند نیرومندی  ”چرخه تکاملی“ تاریخچه قانون سیاه و محدویت های در اجرای آن نشانگر یک

در جهت متزلزل ساختن شان صورت می  از بازخورد مثبت از این نهادها در مواجهه با تالش هایی که

گیرد، محافظت میکند و در واقع این فرایند منشاء حرکت نیروهایی است که به فراگیری بیشتر می 

 .انجامد

از این واقعیت ناشی می شود که نهادهای فراگیر بر پایه ایجاد محدویت در  ”چرخه تکاملی“ منطق

معه به صورتی که اقتضای حاکمیت قانون است شکل اعمال قدرت و توزیع متکثر قدرت سیاسی در جا

گرفته اند. توانایی یکی از گروه ها برای تحمیل نامحدود اراده خود بر دیگران، حتی اگر این 

دیگران شهروندانی عادی همچون هانتریج باشند، اساس این موازنه را به خطر می اندازد. اگر 

شاورزان نسبت به تجاوز فرادستان به اراضی مشاع برابری و عدالت می توانست به هنگام اعتراض ک

 شان موقتا به حالت تعلیق در آید، چه تضمینی وجود داشت که این تعلیق بازهم تکرار نشود؟

به مردم عادی نشان داد که حقوقی بیش از آن چه پیشتر تصور میکردند  ”قانون سیاه“واکنش به 

فع اقتصادی خویش در دادگاه ها و در پارلمان داشته اند. آنها قادرند از حقوق انسانی و منا

 .از طریق عریضه نویسی و چانه زنی دفاع کنند

نهادهای “ تنها ناشی از منطق ذاتی کثرت گرایی و حاکمیت قانون نیست. بلکه تمایل ”چرخه تکاملی“

ین نیز در پیدایش آن نقش دارد. سپس ا ”نهادهای اقتصادی فراگیر“ به حمایت از ”سیاسی فراگیر

روند منجر به توزیع برابرتر درآمد، توزیع قدرت در بخش وسیعی از جامعه و هرچه ترازتر شدن 

زمین بازی سیاسی می شود. جالب اینکه، این موضوع سبب محدود شدن عوایدی می گردد که یک نفر 

را  با تصاحب قدرت سیاسی می تواند به دست آورد. که انگیزه بازتولید نهادهای سیاسی استثماری

کاهش میدهد.)زمانیکه نهادهای فراگیر سیاسی بر کشوری حاکم باشد، که حاصل آن عدم امکان سوء 

استفاده ازقدرت سیاسی برای منافع شخصی و گروهی است، برای جنگ های کسب قدرت سیاسی انگیزه 

م ای باقی نمی ماند( این عوامل در پیدایش نهادهای سیاسی واقعا دمکراتیک در بریتانیا مه

بودند. هرچند که این کثرت گرایی هنوز یک دمکراسی نبود، بسیاری از مردان بالغ و زنان حق 

رای نداشتند، و در ساختارهای دمکراتیک آن زمان بی عدالتی های بسیار به چشم میخورد ولی 

 .فرایندها براین بود که همه اینها تغییر کند

ی فراگیر ایجاد می کند، اما این پایداری نه گرایشی در جهت حفظ نهادها ”چرخه تکاملی“ هرچند

اجتناب ناپذیر است و نه غیر قابل بازگشت. هم در بریتانیا و هم در ایاالت متحده نهدهای 

با نیروی  ]85[ مدعی جوان 1745فراگیر اقتصادی و سیاسی با چالش های بسیار روبرو بودند. در 

نظامی اش تا دروازه های لندن برای شکست انقالب شکوهمند پیش آمد. چالش های درونی همچون کشتار 

 از پرهیز برای فرادستان اقدامات جمله از  1819کشاورزان شورشی در قتلعام پیترلو منچستر در 

 پابرجا. نبود شده تعین پیش از امری ها چالش این شکست ولی. است بوده سیاسی فراگیر نهادهای

در بریتانیا و ایاالت متحده و تقویت چشمگیر آنها در طول زمان، نه تنها  فراگیر نهدهای ماندن

 .، که وام دار تحقق مسیر نامقدر تاریخ نیز بود”چرخه تکاملی“  مرهون

مهمتر اینکه، اگر فرادستان به فرودستان حق رای گسترده را دادند به این دلیل نبود که آنرا 

عادالنه تر می دانستند، یا می خواستند قدرتشان را با دیگران تقسیم کنند. بلکه این امر در 

در انگلستان تا حدود زیادی توسط توده مردم که از طریق روندهای سیاسی در چند قرن پیش از آن 

http://nototerrorism-cults.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Stuart
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Edward_Stuart
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انگلستان و سایر نقاط بریتانیا قدرت یافته بود، به دست آمد. یا فرادستان به این دلیل اجازه 

وقوع اصالحات را دادند که تصور می کردند این تنها راه تداوم حکومتشان هرچند به شکلی تقلیل 

 .یافته است

ه آشکارتین شکل بیان نخست وزیر انگلستان طی سخنرانیش این مطلب را ب )Earl Grey](86[ ارل گری

 :میکند

هیچ کس در مخالفت با پارلمان های سالیانه، حق رای عمومی و رای گیری “

مخفی مصمم تر از من نیست. هدف من موافقت با این موارد نیست، که گذاشتن 

 مدنظر اصالحات اساس و پایه …نقطه پایانی بر این گونه امیدها و اهداف است

 سرنگون و ماندن باقی برای اصالحات …است انقالب ضرورت از جلوگیری من

 ”…نشدن

دهای فراگیر نها و گرایی کثرت تاریخ. میرسانم اتمام به جا همین پنجم در  قسمت مطلب را برای

در ایاالت متحده و چالش هایی که با آن روبرو بوده است بسیار جدی تر این اینهاست. که آنرا 

و تراست ” ]87[ بارون های دزد “تاریخ آمریکا در مورد، سربرآوردنبه عهده خوانندگان و خواندن 

های انحصاریشان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم همچنین رسوایی بانکها، تاریخ شرکت 

نکین روزولت به دیوان عالی آمریکا به منظور پیشبرد استاندارد اویل و حتی دست اندازی فرا

 .شکست او در این زمینه، واگذار میکنماهداف خود و 

 پایان قسمت پنجم

 

م   س م تق ش  : ش

هی                                                                            ا گ ن ن پ ا ژ و  ن  ا ری ا ه   ع س و ت  هب 

 فهرست مطالب قسمت ششم 
 .ژاپِن و صنعتی شدن 

 .شروع دگرگونی های نهادی در ژاپن 

 .ایران قبل از مشروطه و توسعه 

 .ایران بعد از قاجار و توسعه 

 .مراحل توسعه 

 .نیاز حیاتی توسعه 

 .اصالحات ارضی محمدرضا شاه 

 .اصالحات دستوری قاتل اقتصاد فراگیر 

 .اثر نفت بر توسعه ایران 

 .کارکرد مشاوران برای مستبدین 

 :گیرینتیجه  

  ژاپن و صنعتی شدن

، یکی از چهره های برجسته درباری در (Okubo Toshibmichi)”اوکوبو توشی می چی“، 1867در پاییز 

، توکیو کنونی، به (Edo)، سفر از پایتخت ادو(Japanese Satsuma) قلمرو فئودالی ژاپنی ساتسومای

اکتبر با رهبران قلمرو چوشو مالقات  14را شروع کرد. او در  (Yamaguchi)شهر منطقه ای یاماگوچی

کرد. او یک پیشنهاد ساده داشت: آنها به نیروهای او می پیوندند ، ارتش خود را به سمت 

https://en.wikipedia.org/wiki/Robber_baron_(industrialist)
https://en.wikipedia.org/wiki/Robber_baron_(industrialist)
http://nototerrorism-cults.com/
http://nototerrorism-cults.com/
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486059
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486060
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486061
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486062
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486063
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486064
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486065
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486066
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_Toc95486067
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، فرمانروای ژاپن را سرنگون کنند. او توانست رهبران (Shogun)پایتخت)ادو( گسسیل کنند و شوگون

ی با پذیرش پیشنهاد او، اتحاد هنگام  رانیز باخود همراه کند.(Aki) ”آکی“و  (Tosa)”توسا“قلمروهای 

 .تشکیل شد (Satcho Alliance)مخفی ساچو

سال(تحت  268) 1600ژاپن از نظر اقتصادی توسعه نیافته بود. کشوری که از سال  1868در سال 

رمانده( را به خود ف)”شوگون“عنوان 1603که حاکم آن در سال  (Tokugawa) ”توکوگاوا“کنترل خانواده 

 تشریفاتی کامال نقشی و بود شده گذاشته کنار اختصاص داده بود اداره می شد. امپراتوری ژاپن به 

 قلمروهای بر که فئودالی اربابان از طبقه یک غالب اعضای توکوگاوا های شوگان. داشت عهده بر

 قلمروها این جمله از. بودند گرفتند می کشاورزان از سختی های مالیات و کردند می حکومت خود

 .قرارداشت (Shimazu )”شیمازو“بودند که تحت حکومت خاندان  ”ساتسوما“

 اداره را ای جامعه این اربابان، همراه با نیروی نظامی خود، که به سامورایی ها معروف بودند 

 در محدودیت شغلی، سخت های بندی دسته با. بود وسطی قرون اروپای جامعه شبیه که کردند می

فرمانروایی می کرد و انحصار تجارت  ”ِادو”شاورزان. شوگان که درک بر مالیات باالی نرخ و تجارت

 نهادهای . بود کرده منع کشور این به ورود از را ها خارجی خارجی را در کنترل خود داشت، 

 .زیست می فقر در کشور این و استثماری ژاپن اقتصادی و سیاسی

کشور را تصرف کردند،  1600مطلق نبود. حتی زمانی که خانواده توکوگاوا در سال اما تسلط شوگان 

آنها نمی توانستند همه را کنترل کنند. در جنوب کشور، قلمرو ساتسوما کامالً مستقل باقی مانده 

در پایتخت  (Ryukyu Islands)بود. حتی مجاز به تجارت مستقل با جهان خارج از طریق جزایر ریوکیو

پایتختِ ساتسوما متولد شده  (Kagoshima)در کاگوشیما 1830در سال  ”اوکوبو توشیمیچی“ .ما بودساتسو

رهبر  (Shimazu Nariakira) ”شیمازو ناریاکیرا“ .بود. بعنوان پسر یک سامورایی، او نیز سامورایی شد

قا داد. در ساتسوما، خیلی زود به نبوغ وی پر برد، و سریعا او را در سلسله مراتب دیوانی ارت

طرحی را برای استفاده از نیروهای ساتسوما برای سرنگون کردن  ”شیمازو ناریاکیرا“آن زمان، 

 .ساله شوگان تدوین کرده بود 258حکومت 

او خواستار گسترش تجارت با آسیا و اروپا، لغو نهادهای اقتصادی فئودالی قدیمی و ساختن یک 

ازو شیم“ او، جانشین کوتاه شد. 1858ا مرگش در دولت مدرن در ژاپن بود. نقشه نوپای او ب

، در آغاز کار محتاطانه عمل میکرد. اوکوبو توشیمیچی در این زمان (Shimazu Hisamitsu)”هیسامیتسو

بیشتر و بیشتر متقاعد شده بود که سرنگونی نظام فئودالی ژاپن جهت پیشرفت ژاپن ضرورت دارد. 

را در این زمینه متقاعد کند. آنها طرح خود را در پوشش و سرانجام توانست شیمازو هیسامیتسو 

 .اعتراض به حاشیه نشین کردن امپراطور ژاپن دنبال کردند. تا حمایت دیگران را نیز جلب کنند

یک “معاهده ای که پیشتر اوکوبو توشیمیچی با قلمرو توسا به امضا رسانده بود بیان میکرد که 

اشد، یک خانه دو رئیس ندارد. دولت به یک حاکم سپرده می کشور دو پادشاه نمی تواند داشته ب

اما قصد واقعی او نه بازگرداندن امپراتور به قدرت بلکه تغییر کامل وضعیت سیاسی و . ”شود

ساکاموتو “نهادهای اقتصادی ژاپن بود. در سمت توسا، یکی از امضاکنندگان این معاهده 

وما و چوشو ارتش خود را بسیج می کردند، ساکاموتو بود. همین که ساتس (Sakamoto Ryuma)”ریوما

ریوما یک طرح هشت ماده ای را به شوگان ارائه کرد و از او خواست برای جلوگیری از جنگ داخلی 

قدرت سیاسی کشور باید به “بیان می کرد که  1استعفا دهد. طرح رادیکال بود، و اگرچه بند 

ر از فرات بسیار نکاتی طرح. شود صادر او توسط اماحک همه و شود، بازگردانده دربار سلطنتی 

 :طرح او اظهار میداشت 5و  4، 3، 2احیای امپراتوری را نیز شامل می شد. بندهای 

 تمامی اتخاذ و شود تشکیل سفلی، مجلس و علیا مجلس قانونگذاری، مجلس دو بایست می . 2بند

 .باشد عمومی آرای برمبنای باید دولت تصمیمات

ید مردان شایسته به عنوان اعضای مجلس با برجسته های چهره و اشراف اربابان، میان از . 3بند

به صحنه بیایند و الزم است ادارات سنتی گذشته، که علت وجودی خود را از دست داده اند، برچیده 

 .شوند

. امور خارجه باید بر اساس مقررات مناسب با قواعد و مقرراتی که برمبنای آرای عمومی 4بند

 .طراحی شده اند به اجرا در آید

 .ین و مقررات دوران قبل باید کنار گذاشته شود و یک مجموعه قوانین جدید وضع گرددقوان . 5بند
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بازگشت امپراطور  1868ژانویه، 3با استعفا موافقت کرد و در  (Shogun Yoshinobu)شوگون یوشینوبو

و یک ماه بعد از مرگ کومی،  ”کومی“به قدرت اعالم شد. در واقع ابتدا امپراتور  ”می جی“ژاپن 

پسرش می جی بود که به قدرت بازگردانده شد. اگرچه نیروهای ساتسوما و چوشو اکنون ادو پایتخت 

سال حکومت کرده بودند( 268امپراتوری کیوتو را اشغال کرده بودند. می ترسیدند توکوگاواها)که 

ند قدرت را دوباره به دست آورند و شوگونات را دوباره ایجاد کنند. از این رو اوکوبو تالش کن

توشیمیچی می خواست توکوگاواها را برای همیشه از میان بردارد. او امپراتوررا متقاعد کرد تا 

 27برای برچیدن قلمرو توکوگاوا سرزمین آنان را تصاحب کنند. در حمله ای که صورت گرفت، در 

 .سرانجام توکوگاواها شکست خوردند و از بین رفتند1868یه ژانو

 شروع دگرگونی های نهادی در ژاپن

نظام  1869حات نهادی دگرگون کننده، همراه بود. در سال با فرایندی از اصال (Meiji) بازگشت می جی

فئودالی ملغا شد و با تحویل سیصد قلمرو اربابی )بعنوان استان( به دولت در آنها دولت های 

محلی به وجود آمد که زیرنظر یک فرماندار منصوب حکومت مرکزی به اداره امور مشغول بودند. 

ک دولت دیوان ساالر جدید جایگزین حکومت کهن فئودالی وضع مالیات به صورت متمرکز درآمد و ی

برابری تمام طبقات در برابر قانون به مرحله اجرا در آمد و محدودیت ها بر  1869گردید. در 

مهاجرت داخلی و تجارت از بین رفت. برچیده شدن طبقه سامورایی، هرچند با سرکوب برخی شورش ها 

مردم اجازه یافتند در هر  و خصوصی بر زمین پذیرفته شد حق مالکیت.همراه بود، اما تحقق یافت

 در. بود ها ساخت زیر احداث درگیر شدت به دولت شوند کار مشغول و رشته ای از تجارت وارد

 خط یک  پن، برخالف رفتار رژیم های استبدادی دیگر ملل در قبال راه آهن،ژا رژیم سال همان

 و توکیو میان را آهن راه مسیر اولین و کرد برقرار اوزاکا و توکیو میان بخار کشتیرانی

 امور وزیر عنوان به توشیمیچی اوکوبو و آغازکرد را صنعت توسعه چنین هم دولت. ساخت یوکوهاما

 1861متمرکز در جهت صنعتی شدن را برعهده گرفت. ریاست قلمرو ساتسوما در  تالشی سرپرستی مالی،

با ساخت کارخانه های سفال گری، توپ ریزی و ریسندگی پنبه و نیز واردات دستگاههای رسیندگی 

و بافندگی از انگلستان به منظور ایجاد اولین کارخانه مدرن ریسندگی پنبه در ژاپن نقشی هدایت 

ژاپن اولین کشور آسیایی  1890چنین دو کارخانه مدرن کشتی سازی احداث کرد. در گر داشت. او هم

دی ِای “دارای قانون اساسی مکتوب شد و یک پادشاهی مشروطه با پارلمانی انتخابی موسوم به 

و دستگاه قضایی مستقل تشکیل داد. این تحوالت عامل تعیین کننده ای در ایجاد ظرفیت هایی  ”ایتی

 .ن را به اولین کشور آسیایی منتفع از انقالب صنعتی تبدیل کردبود که ژاپ

در اواسط قرن نوزدهم هر دو ملل چین و ژاپن در فقر و رخوت با حکومت هایی استبدادی می 

 هرچند. بود بدبین و  زیستند. حکومت مطلقه چین برای قرن ها نسبت به تغییر و تحول مشکوک

به چشم می خورد، برای مثال شوگان های توکوگاوا در قرن  ژاپن و چین میان فراوانی های شباهت

 بودند کرده چنین آن از پیش چین های امپراطوری که چنان هم –تجارت خارجی را ممنوع کردند  18

 قابل سیاسی های تفاوت اما – خاستند می بر مخالفت به سیاسی و اقتصادی های دگرگونی با و

 .داشت وجود نیز ای مالحظه

چین یک امپراطوری دیوانساالر متمرکز تحت رهبری یک امپراطور مطلقه بود. امپراطور مسلما در 

تمامی  1864و  1850قدرت خود محدودیت هایی داشت که مهمترین شان خطر شورش بود. بین سالهای 

که در آن میلیونها نفر در جنگ و قحطی عمومی مردند ویران  ”شورش تایچینگ“چین جنوبی به واسطه 

 .اما مخالفت با امپراطور نهادینه نشده بود .شد

ساختارهای نهادهای سیاسی ژاپن تفاوت داشت. حکومت شوگان ها امپراطور را حاشیه نشین کرده 

سوما، استقالل بود، اما همانطور که دیدیم، قدرت توکوگاوا مطلق نبود و قلمروهایی همچون سات

و حتی امکان اقدام به تجارت خارجی از سوی خود را حفظ کردند.)توجه به اثر تکثر نیروی نظامی 

 [88]اشراف درژاپن(

یکی از پیامدهای مهم انقالب صنعتی بریتانیا برای چین و ژاپن همچون برای بسیاری ملل دیگر از 

، قدرت 1842و  1839بین  ”گ اول تریاکجن“جمله ایران، آسیب پذیری نظامی آنها بود. در خالل 

زمانی که کشتی های جنگی آمریکا به  1853دریایی بریتانیا چین را در هم شکست و در سال 

شد، همین تهدید برای ژاپنی ها نیز تحقق  (Edo)وارد خلیج ِادو ”ماتیو پری“فرماندهی دریادار 
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دگی نظامی انجامیده بود، بخشی از یافت. لذا این واقعیت که عقب ماندگی اقتصادی به عقب مان

 ”می جی“انگیزه طرح سرنگونی شوگان ها و به جریان انداختن تحوالتی بود که در نهایت به بازگشت 

رهبران قلمرو ساتسوما توجه داشتند که رشد اقتصادی و شاید حتی بقای ژاپن تنها با  .منتهی شد

قدرتش در گرو نهادهای موجود بود، با این اما شوگان که  .اصالحات نهادی می تواند به دست آید

 .تحوالت مخالفت میکرد. جهت اعمال اصالحات باید شوگان سرنگون میشد

در چین شرایط مشابهی وجود داشت، اما نهادهای سیاسِی متفاوِت موجوِد ، سرنگونی امپراطور را 

طریق  ادی تالش کردند ازبه تاخیر انداخت. چینی ها بجای اصالحات نه 1911بسیار دشوار ساخت و تا 

اما ژاپنی ها بجای واردات محصوالت  .واردات اسلحه مدرن با نیروی نظامی بریتانیا هماوردی کنند

 .نظامی، صنایع تسلیحاتی خود را ساختند

اوزون حسن پادشاه مقتدر سلسله آق قویونلو نیز همچون چینی ها سنگ بنای واژگونه خوانی فرهنگ 

سال است از هرگونه گزند ازجمله حمله و یورش  562نهاد، فرهنگی که  صنعت را در ایران بنا

وتغیی و اصالح مصون مانده است!!! یعنی بجای یافتن ساز و کار قوی شدن و تسلط بر ابزار و 

دانش و ایجاد صنعت تسلیحاتی الزم در کشور، به در یوزگی جهت تامین اسلحه و مهمات در نزد 

م که آمریکا کشف میشود، 1500امپراطوری عثمانی پرداخت. در حدود ونیزیها در مقابل تهدیدات 

ایران که روزگار نا امنی و وحشت و غارت و تخریب شهرها را از سر میگذراند، همچون چین و 

ژاپن یک مرتبه با کشتی های جنگی اروپائیان )پرتقالی ها( مواجه میشود. ایرانی که نهادهای 

 دنیا آنطرف در صورتیکه در. ندارد اسالم از پس و پیش با مگیریچش تفاوت اش اقتصادی و سیاسی 

ر حال خلق دستاوردهایی هستند که در زندگی چند ده هزار ساله بشر برای اولین بار بدیع می د

نفر( در مقابل میلیونها ایرانی )با  460نماید. در نتیجه حضورِ استعماریِ چند صد تن پرتقالی )

حکومت و صنعت و نظامیگری و کشور گشایی و فرهنگ و تمدن و حکومت داری(، چند هزار سال سابقه 

در بنادر جنوب کشور همچون بومیان بدوی آمریکای الیتن که تنها از طریق شکار گذران زندگی 

سال طول میکشد. و دست آخر  115میکنند، چنان عنان از دست میدهند که حضوراستعماری پرتقال 

هاست که میتواند آنها را از جنوب کشور خارج کند. از همان زمان اشغال  شاه صفوی بکمک انگلیسی

پرتقالی ها، خلیج فارس و دریای عمان زیر سلطه غربی ها در آمد و تا امروز منطقه دست نشاند 

میراث اوزون حسن مبتنی بر نهادهای استبدادی و مطلقه سیاسی موجود در ایران،  .سیاست آنهاست

فظ و از یک حکومت به دیگری منتقل شده است. تنها در چند دهه گذشته است که بدون هیچ آسیبی! ح

صنایع نظامی ایران با وجود تحریم های اقتصادی بی سابقه تاریخ، توانسته تا حدودی روی پای 

 .خود بایستد. که البته کارآیی واقعی آن نیز نیازمند بررسی کارشناسانه است

وضوح این درد عمیق را احساس میکرد اما فقدان نهادهای فراگیر حتی عباس میرزای وطن پرست که ب 

سیاسی و اقتصادی تحت سلطه استبداد سلطنتی نه به او ونه به سلف او اجازه هیچ تحول اصالحی 

پیشرفته ای را نمیداد. علیرغم اینکه بلحاظ نظامی از جانب روسیه تزاری مورد تهدید قرار 

نه تنها به جدا شدن قسمت های عمده ای از شمال کشور گردید داشت ضعف و تهدیدی که در نهایت 

بلکه در مقاطعی موجودیت کشور را تهدید می نمود، نتوانست بدلیل نهادهای سیاسی استبدادی و 

مطلقه موجود در دوران قاجار دست به اقدامی جدی بزند. سرنوشتی که در زمان رضا خان/شاه و 

وریکه علیرغم هزینه های کالن در تقویت ارتش هیچگاه این محمدرضا شاه نیز عینا تکرار شد. ط

ارتش ها نتوانستند نه از استقالل کشورو نه حتی از پادشاه آن دفاع کنند و جز برای سرکوب 

 …مردم و یا برای اهداف کشورهای قدرت مند در ویتنام و ظفار و آفریقای جنوبی نژاد پرست و

 دستوری بصورت توانست انگلیس استعمار ”نظامی قدرت“ صطالحا به اوج در حتی. نشدند گماشته بکاری

 .ین را نیز ازایران جدا کنندبحر شاه به

یکی از پیامدهای این تفاوت های اولیه )نهادهای سیاسی و اقتصادی سنتی موجود در جامعه( آن 

د و در بود که هریک از این دو کشور چین و ژاپن، پاسخ متفاوتی به چالش های قرن نوزدهم دادن

مواجهه با بزنگاه تاریخی و مهم به وجود آمده به واسطه انقالب صنعتی، چین و ژآپن از یکدیگر 

فاصله گرفتند. به موازات تحول در نهادهای سیاسی ژاپن، اقتصاد آن کشور در مسیر رشد شتابان 

درت کافی قرار گرفت. اما در چین نیروهایی که در جهت تغییرات نهادی فشار می آوردند فاقد ق

با  1949بودند و لذا نهادهای استثماری تا حد زیادی به قوت خود باقی ماندند، تا این که در 

 .انقالب کمونیستی مائو وضعیت آنها حتی بدتر شد
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 توسعه و ایراِن قبل از مشروطه

 عه یافتگی و توسعه یافتگی کشورها مشاهده کردیم که توسعه نیازمنددربررسی های علت عدم توس

است، که باید متضمن مالکیت  ”نهادهای فراگیر سیاسی” تحت حمایت ”اقتصادی فراگیر نهادی های“

برای  زمینی همتراز خصوصی امن، نظام حقوقی بی طرف و ترتیباتی برای تامین خدمات عمومی است، تا

در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند. همه اینها به  فراهم آید و عـمــوم

قدرت دولت متکی هستند، نهادی با ظرفیت اعمال قانون برای برقراری نظم، جلوگیری از دزدی و 

تقلب و اعمال قراردادهای منعقده میان شهروندان. جامعه برای اینکه بتواند عملکرد مطلوبی 

دمات عمومی دیگری نیز هست. شریان ها و شبکه حمل و نقل تا به وسیله آن داشته باشد نیازمند خ

بتوان کاالها را جابه جاکرد، زیرساخت های عمومی که در بستر آن فعالیت های اقتصادی شکوفا 

 .شود. منظومه ای از مقررات بنیادین برای جلوگیری از کالهبرداری و تخلف

 همواره که دانشگاهی داشت انتظار نمیتوان اگر نهاد اقتصاد کشور را به دانشگاه تشبیه کنیم، 

ده ای می ریزند واستاد و رئیس و دانشجو را یا می کشند و یا استاد را به ع و است آشوب آن در

د دانشجو، دانشجو را به استاد، و دربان دانشگاه را به رئیس دانشگاه و بلعکس تغییر میدهن

انتظار داشت دانشمند تولید کند. در ایران یک فرد با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود 

وزیرو صدر اعظم و حتی شاه شود، و هر وزیر و صدر اعظم و حتی شاهی نه فقط مقام که مال و 

جانش بکلی نابود گردد و دودمانش برای همیشه بر باد رود. سهل است که پدرکشی، برادر کشی، 

یر کشی و شاه کشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در وز

دست گرفتن قدرت ماال ضابطه ای جز خود قدرت وجود نداشت. همانکه امروز نیز همگی پیگیر آن 

 !!هستیم

توانسته درمورد انگلستان و غرب بطور کلی مشاهد کردیم که قدرت پادشاه با قدرت فئودالهایی که 

بودند قدرت نظامی خود را حفظ کنند محدود میشد، از همین رو آنها میتوانستند با حفظ حق 

حاکمیت بر امالک خود برای صدها سال ادامه حیات بدهند. اما در ایران بدلیل وضعیت 

 کشور زمینهای تمامی. آید فائق فتودالها نظامی قدرت بر براحتی میتوانست پادشاه  جغرافیایی،

 پس آنرا میخواست که هرلحظه و میکرد، واگذار فتودالها به را آنها که. بود شاه شخص به علقمت

ایران فتودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد. نبود حق مالکیت سبب شد  در“ رو همین از. میگرفت

مالک که در اروپا نسل اندر نسل صاحب ملک خود بود پدید نیاید. دراروپا -که طبقه اریستوکرات

دولت متکی به طبقه فئودال بود)مشروعیت خود را از آنها میگرفت(، اما در ایران برعکس این 

به پادشاه بودند. دولت در ایران نه در راس کشور بلکه فوق طبقات  فئودالها بودند که متکی

یعنی فوق جامعه قرارداشت. از همین رو دولت )استبداد پادشاهی( در خارج از خود مشروعیت مستمر 

و مداوم نداشت. یعنی مشروعیت او از اعمال قهر و قدرت و اداره کشور ناشی میشد. از همین رو 

که تصمیمات دولت را به حدودی محدود و در نتیجه قابل پیش بینی کند قانون، یعنی چارچوبی 

وجود نداشت. قانون عبارت از رای پادشاه بود که می توانست هر لحظه تغییر کند. معنای دقیق 

استبداد هم همین است. در صورتیکه دیکتاتوری، نظام سیاسی یک جامعه طبقاتی به معنای اروپایی 

در   .استبداد نه متکی به طبقات است نه محدود به قانون .کم متکی استآن است که به طبقات حا

نتیجه هنگام ضعف دولت در ایران و تزلزل آن مردم یا آنرا می کوبیدند یا از آن دفاعی نمی 

چون نه بدیلی برای این نظام  سقوط یک دولت استبدادی سبب تغییر نظام استبدادی نمی شد، .کردند

چنین حادثه ای که بر اثر  .مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت متصوربود نه ضابطه و

 طوالنی بعضا و  ای مدتیبر آمد، می پیش خارجی با داخلی ”ترکتازی”و ،”انقالب“ ،”آشوب“ ،”فتنه“

 استبدادی دولت و کند حذف را دیگران قدرت مدعیان از یکی تا شد می غارت و قتل و مرج و هرج سبب

جود آورد. درچنین نظامی، کاپیتالیسم نمی توانست رشد کند و صنعت جدید نمی توانست و به جدیدی

پدید آید. بازرگانی داخلی و خارجی، خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا در ایران وجود داشت، 

و در بعضی دوره ها بسی گسترده و با رونق بوده است. اما ظهور کاپیتالیسم بویژه که نتیجه 

درازمدت سرمایه بود، و انباشت سرمایه در دراز مدت، با نبودن حق مالکیت و امنیت انباشت 

 [89] .ناشی از یک چارچوب قانونی ممکن نمی بود

 ایـــراِن بعد از مشروطه و توسعه
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همانگونه که در انقالب مشروطه که بر ضد نظام فئودالی قاجار بود، )چون دولت نماینده فئودالیته 

 مانند ”ها فئودال“نبود( نه تنها فئودالیته در برابر انقالب نایستاد، بلکه اگر نیروی نظامی 

ر اسعد، صمصام السلطنه، سپهساالر و دیگران از انقالب پشتیبانی نمی کردند و شهر تهران را رداس

 .تصرف نمی کردند، معلوم نبود که عاقب کار مشروطه چه می شد

تحوالت ایران در قرن بیستم را کسی نمی تواند انکار کند. پس از مشروطه، بدلیل تحکیم و تقویت 

رگان از نظر اجتماعی قدرت بیشتری یافتند. ]اما بدنبال آشوب، مالکیت، طبقات زمیندار و باز

شورش، ناامنی، قتل و راهزنی، ترکتازی بعد از سقوط استبداد قاجار، و در نتیجه بسته شدن 

 ظهور – غارت و تجاوز و قتل مرج، و هرج و شورش –سیکل معیوب)ضعف استبداد از نفس افتاده 

 به 1312 از بویژه-شاه رضا استبدادی رژیم[ خان رضا استبداد به بازگشت( نفس تازه استبداد

ئودالها گرفت و به ف از سرنیزه زو به را روستا 2000 قلم یک. ]ساخت متوقف را روند این -بعد

نام خود زد[. باوجود اینکه خیلی از زمین داران و بازرگانان ملک و اموال خود را حفظ کردند. 

مرداد، طبقه زمین دار بیش از  28مالکیت افزایش یافت، و پس از  روند تقویت 20بعد از شهریور 

هر طبقه اجتماعی دیگر قدرت و نفوذ سیاسی و اجتماعی یافت. اما دیری نپائید. با انقالب سفید 

محمدرضا شاه قدرت و نفوذ این طبقه و اقشار همراه آن از بین رفت. در نتیجه بار دیگر دولت 

فوق اجتماع قرار گرفت و هیچ طبقه اجتماعی در قدرت آن سهیم و  ]استبدادی محمدرضاشاه[ در

 [90] .استبداد نفتی ظهور و صعود کرد 1356تا  1342شریک نبود، و چنین شد که از 

 مراحل توسعه

 مرحله. باشد ایران توسعه مرحله اول انقالب مشروطیت )برچیده شدن حکومت مطلقه( اگر پایان

 ایران است،(اقتصادی و سیاسی فراگیر  نهادهای) با نظامی نیمع به ”مدرن نظام ریزی پی“ دوم،

 اول مرحله در پا یک و ”دوم مرحله در پا یک“ر این مرحله مانده است. بلکه به نوعی د هنوز

می شود، نظام آموزشی و ارتش نوین  داری بانک به تبدیل صرافی یعنی، دوم مرحله در پای. دارد

می گردد، ثبت اسناد، دادگستری، شهرهای جدید ونظام خانواده جدید شکل می گیرند. اما با 

بازگشت به همان نوع استبدا مطلقه قاجار توسط رضا خان/شاه پای دیگرش در مرحله اول باقی 

 [91] .مانده است که تا به امروز ادامه یافته است

 نهادهای با همراه سیاسی فراگیر نهادهای با حکومت یک اگر برسد سرانجام به توانستمی مرحله دوم

مرحله  .انسته به این نوع حکومت برسدتو جنوبی کره. باشید داده سامان را اقتصادی فراگیر

 صنایع ها، کارخانه موجود، فراگیر نهادهای با یعنی. است( تولید مبنای شدن مدرن) توسعه سوم

و  ”شرایط همتراز برای همه مردم“ با فراگیر اقتصاد و گذاری سرمایه تب و میکنند کار به شروع …و

مرحله چهارم، که  نه فقط نخبگان و فرادستان، سراسر جامعه را فرا می گیرد. در این شرایط

است فرا می رسد. یعنی مبناهایی که در مراحل گذشته ساخته شده، شروع می کنند به  ”بلوغ فنی“

شدن، بین المللی شدن و تولید شروع به اوج گیری می کند. یعنی آنچه در تایوان شاهدیم. رقابتی 

است و رفاه از این  ”تولید و مصرف انبوه“این مراحل دو تا سه دهه طول می کشد. مرحله نهایی 

درمرحله پنجم، جامعه به  .جا تازه شروع می شود که در آمدهای سرانه بتدریج رشد ملموس میکند

سال تجربه تاریخی 250، 1990انداردهای استفاده از ظرفیت می رسد. درکتاب اقتصاد جهانی چاپاست

مورد( از جمله ایران تماما با آمار و ارقام مورد مطالعه قرار گرفته است. قطعا 30کشورها )

با پژوهش و کشف قوانین علمی می توان مراحل فوق را کوتاه کرد. اما راه میان بری وجود 

 [92] .ندارد

ایران و ژاپن تقریبا فرایندهای توسعه شان همزمان شروع شد. تا انقالب مشروطه هم واقعا خیلی 

عقب نبودیم. اما شرایط تاریخی ایران و جهان بعد از مشروطه، از جمله بحث نفت مراحل بعدی 

 توسعه دولت فراگیرسیاسی، و در نتیجه توسعه را در ظاهر در هم ادغام کرد. یعنی قبل از

اقتصاد فراگیر، نفت و جهش قیمت آن به ما اجازه داد تا سرمایه گذاریهای وسیعی انجام  آن

 این سال 4-5 و ببینیم را انبوه مصرف خواب  ،برسیم بلوغ فنی دهیم. آنهم قبل از اینکه به

 می( 1352-1356 سالهای فاصله)شیرینی خواب که است فردی مانند وضعیتش ایران. بکنیم را تجربه

 آن بگوید که است این دنبال و بوده خواب که کند قبول نیست مایل میشود بیدار وقتی و بیند

و ناآگاهان تالش میکنند با بسته نگهداشتن چشم  ها طلب سلطنت بسیاری که خوابی. داشته واقعیت

خرد خود وانمود کنند آن خواب واقعی بود. عمق مسئله را میتوان با مراجعه به آمار بخوبی درک 
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میلیارد دالر میرسد.  24به  1356در سال  1351میلیون دالر در  2کرد. درآمد نفتی ایران زیر 

ری شد که یک کارشناس میتوانست سالی سه بار برود تلویزیون رنگی در همه جا دیده میشود. طو

توسعه صنعتی نیازمند نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر است که در زمان شاه  [93] .لندن و برگردد

هر دو نهادهای سیاسی و اقتصادی بشدت استثماری بودند. شاه استبدادش را با کنار گذاشتن مجلس 

صار خود و خانواده اش، اطرافیان و سران ارتش قرار داد. و حتی دولت، مطلق و اقتصاد را درانح

 اقتصادی کارشناسان های توصیه همه برخالف شاه توسط  مهمتر اینکه سرازیر کردن دستوری پول نفت

 تورمی سونامی به منجر آن، برای الزم زیرساختهای بدون توسعه، و گسترش برای ، خارجی و داخلی

 .برد خود با نیز را شاه که شد

ساله در برنامه ریزی توسعه دارند. عمر کل برنامه ریزی توسعه در جهان  54ایران و هند سابقه “

است[ سال است. اما اگر وارد ریز برنامه ریزی توسعه ایران  1381]این رقم مربوط به سال  56

با  1327سال برنامه ریزی واقعی بوده است. برنامه اول در  12-10شوید مشاهده میکنید که 

است، که ظاهرا برنامه هست ولی عمال تا  1332فرایند ملی شدن نفت برخورد کرد، بعد کودتای 

برنامه دوم معرفی میشود، که مقدمه برنامه های سوم  1341برنامه ای وجود ندارد. در سال  1334

 5یردرصدی با تورم ز 9اقتصاد بشدت رشد  .که درست طراحی و اجرا می شوند و چهارم توسعه میگردد،

فرایند توسعه که یک  .میکند رشد نفت قیمت میشویم، که برنامه پنجم درصد را تجربه میکند. وارد

ساله در سر 5شاه که توهم تمدن بزرگ  .فرایند طوالنی با مراحلی شناخته شده است رها میشود

کارگیری  به “ با میتوان هرچند. گردد می توسعه برنامه کردن رها به منجر بزرگ توهم این  داشت،

یا  ”تخریب خالق“ مثال برای کوتاهش کرد مشروط به اینکه به مراحل اصلی پایبند بمانید.  ”فناوری

 [94]”.فروپاشی جامعه کهن و بنا نهادن جامعه نو را نمی توان یک شبه انجام داد

 دارد قوانینی شوید، می فنی بلوغ وارد شوید، مدرن گذاری سرمایه فرایند وارد وقتی چون“چرا؟ 

، زمان بر ”توسعه و ترقی اندیشَه ی“ تغییر. میشد ایجاد زمان طی باید که نبود ما فرهنگ در که

سال تجربه در آن وجود ندارد، این کشور به 150است. جامعه ایاالت متحده را نگاه کنید. بیش از 

هنگی اش را معنی واقعی کلمه تاریخ ندارد. ولی مردمی که به آن مهاجرت کردند فرایند تحول فر

 از بودند گذرانده قبال شد، تشریح جیمزتاون)درقسمت اول این مجموعه مقاالت( همانگونه که در

 [95] ”.آمد جلو سرعت با آمریکا در توسعه فرایند رو همین

 نیاز حیاتی توسعه

اصالحات “ویژه و به ”انقالب سفید“قطعا آغاز و حرکت جدی نوسازی دوره پهلوی دوم با برنامه “

 ”جان.اف.کندی“ه.ش( حضورِ 1339)1961کلید خورد. در سال  1341که در سال پیوند خورده است  ”ارضی

 افزایش را اصالحی سیاستهای اجرای برای از حزب دموکرات در کاخ سفید، فشار بر محمدرضا شاه 

ای نسبتًا مستقل از یک سو و کاهش فشار برمخالفان از عنوان چهره به ”امینی علی“ انتخاب. داد

این رویکرد جدید بود. کندی با توجه به بروز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در سوی دیگر تبلور 

 اتکای“  مطرح کرد. از نظر او ”پاسخ انعطاف پذیر“ کشورهای جهان سوم، رویکرد جدیدی را با عنوان

ای و تالش برای به قدرت رساندن ]و حمایت از[ دولتهای ان به قدرت هستهجمهوریخواه حد از بیش

]استبدادی[دست نشانده در جهان سوم ]همچون ویتنام جنوبی، کره جنوبی و ایران[، قابلیت خود 

را درجلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم ]برای آمریکا[از دست داده بود. دولت آمریکا تالش 

کرد با بازسازی نیروهای متعارف نظامی از کمکهای مستقیم نظامی بکاهد و بر ضرورت انجام 

صالحات اقتصادی و اجتماعی در جهان سوم تاکید داشت. سیاستی که ایاالت متحده آمریکا در این ا

اتحاد برای “ زمان در روابط خود با ایران در پیش گرفت، پیگیری همان سیاستی بود که با عنوان

 [96] ”.در کشورهای آمریکای التین به اجرا گذارده شده بود ”پیشرفت

انه کارخ فروش جنگلها، کردن ملی مادۀ شش شامل“ناصری بسیار مترقی در آن اصالحات ارضی شاه با ع

های دولتی به بخش خصوصی، سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات، دادن حق رای به زنان، و تشکیل 

 به. کرد برگذار سراسری رفراندمی خود ”سفید انقالب“ کردن قانونی برای شاه. بود ”سپاه دانش

حتی زنان حق رای  [97].شد تائید آرا %9/99 با ای ماده شش منشور ،1341 بهمن[ 6]در حکومت گفته

 .!!اما نمایندگان مجلس طبق لیستی که شاه تدارک میدید انتخاب میشدند یافتند
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و  با علم ، محمدرضا شاه دستور داد كهعلم وزیری اسدهللانخست در زمان [98] به گزارش حسین فردوست

 علم در منزل. كمیسیون دهیم تشكیل مجلس نمایندگان برای انتخابات نفرهسه  كمیسیون منصور یك

 كردمي تأیید خواستمی را كه هر علم و خواندمي را نظر مورد افراد اسامی منصور…شد. می تشكیل

 افراد این انتخاب ترتیب علم تصویب و كار پایان از پس …دادمی دستور حذف خواستا نمیر هركه و

 آوردندمی در آرا صندوق از سر بودند شده تصویب كمیسیون این در كه افرادی فقط. شدمي داده

سپهبد  ؛ حتي”صندوقی وكیل“گفتند وكال مي به بود كه فرمایشی شده چنان مجلس انتخابات [99]”.والغیر

 [100] ”.شومصندوقی نمي وكیل من“: گفت از طوالش در مورد كاندیدا شدن شاه كیا در پاسخ

 اصالحات ارضی

نهادهای “ و ”نهادهای فراگیر“ پیشین )پنجم( گفته شد، در حقیقت ترکیبهمانطور که در قسمت 

نهادهای سیاسی “ تحت حاکمیت ”نهادهای اقتصادی استثماری“ همچنین [101].معموال بی ثبات است ”استثماری

نهادهای اقتصادی “ ، نیز نمی تواند برای مدتی طوالنی پابرجا بماند. به همین ترتیب[102]”فراگیر

یا متقابال خود از چنین  [103].پشتیبانی شوند ”نهادهای سیاسی استثماری“ نمی تواند از طریق ”فراگیر

یا به سود گروه اندکی که قدرت را در  ”نهادهای اقتصادی فراگیر“نهادهای سیاسی حمایت کنند. 

تبدیل خواهند شد و یا پویایی اقتصادی ناشی از  ”نهادهای اقتصادی استثماری“دست دارند به 

را بی ثبات می سازد و راه را برای ظهور  ”نهادهای سیاسی استثماری“ادهای اقتصادی فراگیر، نه

هم چنین میل به کاهش منافعی  ”نهادهای اقتصادی فراگیر“می گشاید.  ”نهادهای سیاسی فراگیر“

 .برای طبقه حاکمه ایجاد میکنند ”نهادهای سیاسی استثماری“دارند که 

 :داشت وجود ها روستا در مشخص طبقه سه“آمار و ارقام اصالحات ارضی شاه نشان میدهد که 

امالک وقفی، طرحهای کشت  بودند. این گروه(زمینداران بزرگ)کشاورزان غایب شامل خانواده سلطنتی

و صنعت از جمله شرکتهای چند ملیتی، را درتصرف داشتند. طبق گزارش سازمان بین المللی 

 300خانوارمزروعی بین 1000هکتار، 3000خانواِرمزورعی هرکدام 350نشان میدهد، 1351ره کارمنتش

 .هکتار زمین در اختیار داشتند200و  100خانوار مزروعی بین 4000هکتار، 200تا 

هزار زمیندار کوچکتر مانند بوروکراتها، افسران ارتش و 40بغیر از زمینداران بزرگ فوق، 

خانواده بیش از  45320هکتار بودند. در مجموع 100تا 50زارعی از بازرگانان شهری دارای م

زمین هایش قابل کشت %10از بهترین زمینهای ایران ]که فقط  %20هکتار زمین یعنی  3.900.000

 [104] .است[آنهم از حاصلخیزترین آن را در اختیار گرفتند

ای که بر اثر اصالحات ارضی خانواده 1.638.000شاورزان مستقل، شامل مالکان روستایی سابق، و 

تشکیل میدادند. قبل  [105]صاحب زمین شده بودند. بیشتر اینان کدخدایان، مباشران و نسق داران

 %76روستائیان را تشکیل میدادند بعد از اصالحات ارضی  %5از اصالحات ارضی کشاورزان مستقل 

زمین دریافت کردند،  1351 خانوار روستایی که در2.800.000روستائیان را تشکیل میدادند. از 

هکتار کمتر از حداقل زمین الزم برای گذران زندگی 2هکتار)5آنها( زیر  %65خانوار)1.850.000

زمین دریافت کردند. که حتی اگر زمین قابل کشت بود و همه امکانات راداشت، کفاف  [106] کشاورز(

 .گذران زندگی خود کشاورز را نیز نمیداد

نشین ها، که از راه کارگری در مزارع، شبانی، کارگری ساختمان در کارگران کشاورزی، خوش 

 راه که نشینان کوچ جمله از و میکردند معاش امرار…روستاها و کارخانه های کوچک، قالی بافی و

 خانوار 1.100.000 اینها. نشدند آنها حال شامل اصالحات اساسا بود، شده مسدود نیز آنها کوچ

 .بودند

میلیون ها کارگر روستایی و کشاورز برای جبران کسری معاش به حاشیه شهرها رانده در نتیجه، 

شدند، شهرها بدون توسعه الزم و کشاورزان بدون آمادگی الزم برای شهر نشینی وارد اطراف شهرهای 

 عظیمی اجتماعی گسست به منجر که  بزرگ شده و آنجا را به زاغه نشین های فقیر تبدیل کردند.

آشکار شد.  1342خرداد  15بیهودگی این اصالحات علیرغم هزینه های گزاف شاه در  [107] گردید

هزاران نفر کسبه، روحانیون، کارمندان، معلمان، دانشجویان، مزدبگیران، و کارگران بیکار، در 

 شاه نیز هر روز بر استبداد خود می افزود و بزودی [108]. .اعتراض به شاه به خیابانها ریختند

 .بر کشور حاکم شد ”یمونارش“

https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_ftn1
https://www.nototerrorism-cults.com/2022/02/17/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3-%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7-%da%86%d9%80%d9%80%d9%80%d9%87-%d8%a8%da%a9%d9%86%d9%85-%d8%9f-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c/#_ftn1
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 اصالحات دستوری قاتل اقتصاد فراگیر

ر ایران و بسیاری کشورهای توسعه نیافته با نهادهای سیاسی استثماری، اشتباه اساسی که صورت د“

میگیرد این است که برنامه را با برنامه ریزی به معنی تعین تکلیف برای مردم و عدم مشارکت 

این اشتباه بارها و بارها صورت گرفته و باعث از بین رفتن برنامه،  [109]”.آن ها تلقی میکنند

علی   از رهبران انقالب اکتبر[110] لئون تروتسکیغیر عملی بودن و بی فایده کردن آن شده است. 

رغم طرفداری از برنامه ریزی و در مواجه با تجارب اولیه برنامه ریزی در جامعه شوروی دهه 

 :اشاره میکند که 1920

رنامه ریزی به مفهومی که برنامه ریزان ما در نظر دارند در صورتی موفق ب“

می بود که توسط خدایی صورت می گرفت که از همه چیزی )گذشته، حال، و 

آینده( آگاه باشد و برهمه چیز تسلط داشته باشد. مشکل ما این نیست که 

شت میز چنین خدایی وجود ندارد، مشکل این است که وقتی برنامه ریز ما پ

خود می نشیند، تصور میکند که او همان خدای مورد بحث است و لذا الزم است 

 [111] ”.که برای همه تعیین تکلیف کند

 لئون تروتسکی       

نتیجه ای که از این تعین تکلیف حاصل می شود این است که، مشارکت مردمی از بین می رود، و “

تخصصی را نیز از بطن برنامه حذف می کند و نهایتا همین فرایند عمال به تدریج مشارکت علمی، 

از این نوع برنامه ها نتیجه ای جز تقویت اختناق و دیکتاتوری بدست نمی آید. هرچند ممکن است 

برنامه ریزی های جامع غیر مشارکتی به پیشرفت هایی منجر شود ولی همراه با این دستاوردها 

ران های اجتماعی بوجود می آورد. و این اثرات مخرب خالقیت را ازبین می برد، جو اختناق و بح

 .همه آن دستاوردهای کوچک، تمرکز و نظم برنامه را نابود میکند

در برنامه های هدایتی متکی به مشارکت)اقتصاد فراگیر(، معموال سازمان های برنامه ریزی آن به 

است. برنامه ریزی متکی به صورت دبیرخانه در می آیند. تفاوت بین این دو وضعیت بسیار اساسی 

مشارکت، محل تجمع متخصصان و مشاور دستگاه های اجرایی می شود، لذا همکاری بین برنامه ریزی 

. ”فرمان“ویا  ”دستور“، ”َتَحکُم“و مجری برنامه ها متکی به روح تخصص و علم می شود نه متکی به 

نفر 200مشارکتی است. که تنها سازمان برنامه ریزی موفق فرانسه از نوع سازمانهای فراگیر 

 [112] .ناموفقند ولی کردند، می ”کار“کارمند دارد، ولی در ایران چندین هزار نفر در آن 

پر واضح است که علت اصرار کشورهای توسعه نیافته به برنامه ریزی غیر مشارکتی ناشی از مشکل 

 به توسعه“است. چرا که  ”سیاستمداردوراهی “ ندانم کاری نیست، بلکه مشکل در همان تصمیم برسر

و از این دیدگاه مفهوِم توسعه، بسیار فراتر  ”تبدیل جامعه کهنه به جامعه نو“ یعنی خالصه طور

از یک بحث اقتصادی صرف است. به این معنا در فرایند توسعه ما از یک طرف با مرگ جامعه کهن 

 [113] .رشد و تعالی و تکامل یک جامعه جدید، و از یک طرف با تولد و (تخریب خالق) مواجه هستیم

، استوار است. برای مثال یا به کشاورز کسی ”سنت“ و ”فرمان“ ، بر دو مولفه”جامعه کهن“ اقتصاد

فرمان میدهد چی بکارد و چگونه بکارد، و یا اگر فرمانی نیست براساس سنتی که وجود دارد کارش 

 همه نیست کار در فرمانی .مولفه را در هم می شکند، ایندو ”جامعه نو“ اقصادرا انجام میدهد. 

است. همواره تالش میشود کارها به سبک و  ”ابتکار و نو آوری و فنآوری نوین“ به متکی چیز

و   ،”عقل“ به اتکاء یعنی  .شود انجام …شیوه جدید و متناسب با نیاز اقتصادی کشاورز و بازار و

 .است ”علم“ بهچون نوآوری و فناوری در میان است متکی 

جایگزین میشود. نتیجه  ”علم–عقل“ ، مولفه های”سنت–فرمان“ اینگونه است که، بجای مولفه های

در علِم اقتصاد، جامعه ای که توانسته باشد مهمترین اینکه، جامعه مستمرا توسعه می یابد. 

کند، جامعه توسعه نزدیک ” علم–عقل “دور کند و به دو محور” سنت–فرمان “مسائل اش را از دو محور

محور توسعه شما قرار بگیرد، پژوهش و آموزش خواه ناخواه در دستور ” علم–عقل “وقتی  یافته است.

 جزء ژاپن و سوئیس همچون کشورهایی ودانش علم به اتکاء با  قرار می گیرد. اینگونه است که

ی آمریکا همچون کشورهایی اما کنند، می پیدا توسعه و کرده پیشرفت منابع طبیعی، در فقیرترین

منابع  جنوبی و مرکزی و افریقا و خاور میانه والبته ایران جزء غنی ترین کشورها از نظر

برنامه توسعه اقتصادی رابرت موگابه که حتی برنده بلیط بخت   [114]”.یابند نمی توسعه طبیعی

http://nototerrorism-cults.com/


5

3 

ارشد ندباقرو داود  
ن اقتصادی سیاسی هب سوال           .چگوهن اریانیان را هوشیار کنم  سال هب سوال عباس میرزا:250پاسخی بعد از   .، چرا بعضی کشوراه توسعه نمی یابند یافته اهی  جدید دانشمندا

53 
 

 خارجی خریدهای در حتی ”آریامهرش شاهنشاه“ که کشوری اقتصادی  آزمایی نیز خودش بود، و برنامه

 بر 1357 در آنچه جز ”ای توسعه“، انتظار، نتیجه و [115]پورسانت میگرفت %5برای کشور، خودش 

 .داشت توان نمی آورد کشور و خودش سر

 به دادن راه با استبداد مطلق آیا بهتر نبود امثال موگابه و شاه بجای این فرایند، از این

صادی فراگیری را به وجود میآوردند که اقت نهادهای و آمدند می کوتاه فراگیر، سیاسی نهادهای

هم کشور به توسعه میرسید و هم مردم ثروتمند میشدند و هم خودشان نیز در قدرت باقی می ماندند 

و قطعا با مردم و کشوری ثروتمند میتوان ارتشی بسا قویتر و کار آمدتر داشت؟ متاسفانه جواب 

نهفته است  ”تخریب فعال“ آن در یکی از قوانین اساسی توسعه بنام به این سوال منفی است. چرایی

 .که در قسمت پنجم مورد بحث قرار گرفت

در آن قرار  [116] مسیرهای متفاوت و بلکه متضادی را که ایاالت متحده و مکزیک، و ژاپن و ایران

ناشی از غفلت دارند تصور کنید. چقدر نامعقول است که اگر نابرابری میان این دوکشورها را 

 استعمار دوران طول در که( مکزیک در) کورتس در جیمزتاون( و) جان اسمیت .رهبرانشان تلقی کنیم

. نداشتند هم با فرقی انگیزه و نیات نه و دانش بلحاظ نه کاشتند، دوکشور این بین واگرایی بذر

 ”لتروزو تدی“ قبیل از متحده ایاالت بعدی های جمهوری رئیس علمی های اندوخته بین حتی تفاوت این

در مکزیک، نبود که در اواخر قرن نوزدهم  ”پوفیریودیاس“ در ایاالت متحده با ”وودرو ویلسون“یا 

و آغاز قرن بیستم مکزیک را به سمت انتخاب نهادهای اقتصادی کشاند که طبقه حاکمه را به هزینه 

اداشت. بلکه و آن با متضاد هایی یاستس اتخاذ به را  متحده ایاالت و بقیه جامعه، فربه کرد، 

محدودیت هایی که برای قدرت هر رئیس جمهوری در قانون اساسی و )”محدویت های نهادی“ ناشی از

قوانین جاری از محدود کردن دوره کار به چهارسال، و..گنجانده شده بود و مجالس قانونگذار و 

این محدودیت ها را کنترل و تضمین  سنا و سیستم قضایی و دیوان عالی مستقلی که اعمال شدن

 .شد واگرایی این سبب که بود شان حاکمه طبقه و جمهورکشورها روسای میکردند(

 را کشور اقتصاد که سیاستهایی اتخاذ با رهبران افریقا و خاورمیانه شمالی،  در ایران، کره

 ثروتهای به آنها وارثان و اطرافیانش و شاه همچون شان، اطرافیان و خود نشاند، می خاک به

عمدتا ناشی از غفلت یا فرهنگ  ”دوراهی سیاستمدار“ انتخاب نادرست بر سر  [117].دست می یابند کالنی

نیست. کشورهای تهیدست فقیرند چون حاکمان تصمیماتی می گیرند که ایجاد فقر میکند. نتیجه 

ی سیاست )ایجاد نهادهای گیری اینکه دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه ا

 .فراگیر سیاسی( است

 از این روست که دانشمندان و پژوهشگران علم اقتصاد تاکید میکنند که: 

 برای ای کننده قانع توضیح بود نتوانسته هیچگاه اقتصاد علم تاکنون“

برابری در میان ملل جهان بیابد. آنهم فقط به این دلیل که مسائل سیاسی نا

میکرد. به زبان ساده تر، مسائل سیاسی و موانع سیاسی را حل شده فرض 

 نمیکرد وارد تنها نه خود های بررسی و معادالت در را …برسر راه توسعه و

  [118] ” .انگاشت می شده حل را آنها که

توانسته همانطور که مشاهده کردید، در مطالعات جدید اقتصاد دانان با اشراف به این کمبود 

 .هندد توضیح را کشورها توسعه عدم علت  تاریخی را کنار بزنند،اند این مانع 

 اثر نفت بر توسعه ایران

 سیاسی نهادهای به متکی همانگونه که منابع طبیعی یک کشور بدون ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر

 نیزبا  شاه زمان در ایران اقتصاد تاریخی شکست تجربه. شود نمی پیشرفت و توسعه به منجر فراگیر

 دستوری، اقتصاد و ،(استبدادی)استثماری سیاسی نهادهای با نفت، بویژه و غنی طبیعی منابع

 تائید مشابه کشورهای دیگر همه در همچون را جدید های یافته اقتصادی، فراگیر نهادهای بدون

 .میکند

رات اش از خاط در هویدا ی کابینه در رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه عبدالمجید مجیدی،“

کنفرانس ساالنه اقتصادی در رامسر یاد میکند که کارشناسان اقتصادی همین هشدار ]ریختن پول 

نفت به بازار[ را در حضور شاه مطرح کردند که او عصبانی شد و جلسه را ترک کرد. سپس مجیدی 
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ان برنامه من در آن سازم“ را احضار کرده و گفته بود که اگر کارشناسان از این حرف ها بزنند

 [119] ”.     راِگل میگیرم

اه وقتی نتوانست از آلمان یا امریکا ش

ی ذوب آهن بخرد، به سراغ کارخانه

ها رفت. و چند سال بعد با باال روس

رفتِن شگرِف درآمد نفت، برای ابراز 

ها و گرفتن وجود در برابر اروپایی

درصد از  2۵انتقام از آن ناکامی، 

آلمان را خرید. ی کروپ سهام کارخانه

این کارخانه نماد صنعت فوالد آلمان در 

جهان بود و روزگاری در جهان صنعتی 

ی تاریخی نبوِد صنعت فوالد در ایران را با خرید این صنعت از خواست عقدههمتا نداشت. و شاه می

 اشپیگل آلمانی ی مجله جلد روی بر  ها با این خرید، تسکین دهد.کجی به آلمانیشوروی ودهن

کسی از او با عینک دودی برچشم چاپ شده بود بانقشی از دودکش های کارخانه ی کروپ افتاده ع

در مقاله ای … .(Die Perser Kommen) ”ایرانیان می آیند”:برشیشه های عینک. تیترپشت هم این بود

 .(Die grosse Sprung mit lahmen Fuss) ”پرش بزرگ با پای لنگ“ :بود اش عنوان …دیگر

با نمونه های فراوانی که وجود دارد، می  ”ایران نوین“برای فهم شکست پروژه شاه برای ساختن 

باید به این نکته ی روشن توجه کرد که، در همه کشورهای نفتِ خیز توسعه نیافته، از ونزوئال و 

و  مکزیک در آمریکای التین تا لیبی و الجزایر و نیجریه در افریقا، و عربستان و وایران

اندونزی در آسیا، یک کشور نداریم که با در آمد نفت به معنای واقعی کلمه صنعتی و مدرن شده 

 .باشد

آموزی و انضباط ی صنعتی بر بسیج نیروی کار، فناوری، دانشچون اساس کار رشد اقتصادی و توسعه

ملت -اِن دولتی بزرگ صنعتی کردن یک کشور و نهادِن بنیبخشیدن به آن است. ژاپن اولین تجربه

ی آسیا، با دست خالی، بدون داشتن منابع طبیعی کارساز برای صنعت، از همین راه مدرن در قاره

های فرمانروا بر کره جنوبی و رفت. کاری که چین در این چهل سال کرد هم همین بود. ژنرال

رساند، از راه  مداری که سنگاپوِر به آن کوچکی را به این توان اقتصادی شگفت،تایوان و سیاست

بسیج سراسری نیروی کار )نهادهای اقتصادی فراگیر( و انضباط بخشیدن به آن و ایجاد نهادهای 

 .ها رسیدندآموزشیِ سختگیر و زیربناهای ضروری برای اقتصاد مدرن به این هدف

فیلسوف این عبارتی ست از ارنست یونگر،  ”اقتصاد فراگیر“ ، یا همان”مدرنیته بسیج سراسری است“

زند. بسیج سراسری به این معناست که همه باید اش حرف میآلمانی، که مارتین هایدگر هم درباره

بیایند در خدمت ساختار سیاسی دولت مدرن با نهادهای سیاسی فراگیر و اقتصاد صنعتی مدرن و 

 .تی مدرن اسبندی جامعه بندی شوند. این استخوانآموزش ببینند وسازمان یابند و رده

 کارکرد مشاوران برای مستبدین

از  ها،تیریمد یدر سازمان برنامه به همه ها،شدِن بحران داری، با پد 1356دوم سال یمهین در

 یاداده بودند که وضع کشور را در هر رشته ”دستور“ها، تا آب و برق و جز آن یصنعت و کشاورز

نظرات کارشناسان کارشناس ارشد سازمان برنامه و بودجه  ”انیآلکس مژلوم“تحت نظارت  گزارش کنند.

 سیرئ ،یدیمج یبراگزارش . دادینشان م کیرا تار ندهیآ  هاداده شد.  یبندخالصه و جمعمنظم و 

 شیرا ببرد پ نیا تواندیم یحاال ک“گفته بود که:  یدیمج یوله شد. سازمان برنامه، فرستاد

حرف شاه  یباال توانستینم یکس .دیرا به شاه بگو هاتیجرأت نداشت واقع یکس یعنی ”حضرت؟یاعل

 یتنها کسان ،]چه در حکومت چه در تشکلهای سیاسی[کتاتورهاید یبزند. او هم، مانند همه یحرف

  درنیرا بپذ ]یا رهبری عقیدتی[ ”اوامر ملوکانه“ منشانهکه چاکر داشتیرا دور و بر خود نگاه م

همانگونه که چهل و سه سال است در فرقه رجوی تحت استبداد  [120]و برآن مهر تائید بگذارند." 

مطلق رجوی تمامی اعضای سازمان با خاری در گلو مجبورند روزانه شکست های کمر شکن کننده را 

 پیروزی های بزرگ رهبری بنامند. 

http://nototerrorism-cults.com/
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 شاه برای استنفورد پژوهشگران و محققین  کارکرد

های گوناگون، شاه از های چشمگیر توسعه در ایران در زمینه، با نظر به پیشرفت1970ی در دهه

انداز تا چشمسازمان برنامه و بودجه خواست که از تیم تحقیقاتی دانشگاه استنفورد دعوت کنند 

جهش اقتصادی ایران را ارزیابی کنند. این کاری بود که این تیم تحقیقاتی در ژاپن هم انجام 

، دانشگاه استنفورد تیمی از 19۵0ی های دههداده بود. ماجرا از این قرار بود که در نیمه

آوری تا با جمع شناس را به ژاپن فرستادشناس و مردماقتصاددان و کارشناسان تکنولوژی تا جامعه

ها اعالم شد که ژاپن بندی دادهبینی کنند. پس از جمع ی اقتصادی این کشور را پیشها آیندهداده

ی جهش بزرگ اقتصادی ست. با توجه به رشد اقتصادی باالی ده در صد در ایران، شاه در آستانه

ی ایران ی آیندهدر باره ها رادوست داشت که همان تیم استنفورد به ایران بیایند و همان حرف

بزنند. آنها هم آمدند و بررسی کردند، اما به این نتیجه رسیدند که جهش اقتصادی در ایران به 

رسد. شاه هم عصبانی شد و از سازمان برنامه خواست به نتیجه گیری این تیم پاسخ جایی نمی

 .]دندان شکن[ بدهند

نه تنها مردم از صحنه حذف  ”های سیاسی استثمارینهاد“ تحت ”غیر فراگیر–دستوری“ در اقتصادهای

هستند، حتی کارشناسان نیز اگر حذف نیستند صرفا جهت تائید پروژه های غلط بکارگرفته 

بنابراین این غفلت و کمبود  میشوند،همانگونه که در قسمت سوم در مورد کشور غنا مشاهده کردیم.

نهادهای سیاسی  فقدان و است داد مهار نشدهاستب دانش رهبران نیست که مانع توسعه است. این

 متخصصین های توصیه به شاه بود کافی. میگردد توسعه مانع که است، سیاستمداران محدود کننده

 .ن گوش میدادمشاورا و

در همین دوران در راهروهای سازمان برنامه و بودجه نمودارهایی به دیوار نصب شده بود که رشد “

-دادند که رشد اقتصادی ژاپن در دوسنجید. این نمودارها نشان میژاپن میاقتصادی ایران را با 

کند. رفته افت می-رفته 199۵ی پس از جنگ جهانی دوم، که چشم دنیا را خیره کرده بود، تا سه دهه

عکس، رشد اقتصاد داد که، بهی ایران، در قیاس با آن، نشان میاما نمودار رشد اقتصادی فزاینده

ها همه، سرانجام داستانِ خواب زند. اما ایناز ژاپن جلو می 199۵گیرد و در سال اب میایران شت

 [121] .دانه از آب درآمد که شاهد تکرار آن به صورتی دیگر در وضع کنونی ایران هستیمشتر و پنبه

لید حاال باید دید می توان از این الگوها تقلید کرد یا نه؟ در کار علمی الگو برداری قابل تق“

نیست. قوانین علمی مانند قانون برق ثابت است. اما الگو یعنی شیوه عمل بر اساس شرایط زمانی 

و مکانی خاص. در توسعه نمی توان از سازو کارهای علمی مثال ژاپن استفاده کرد مگر شرایط زمانی 

کومت توسعه و مکانی با آن یکسان باشد. حتما اگر میخواهید توسعه پیدا کنید باید نهاد سازی ح

بدون نهادسازی توسعه شدنی  [122] ”.]نهادهای فراگیر سیاسی و نهادهای فراگیر اقتصادی[ شکل بگیرد

تجربه تالشهای رضا شاه و فرزندش محمدرضا   [123] نیست. گذشته از ثروت اندوزی های سران پهلوی

دو حزب معروف به  شاه، گواه روشنی است که با استبداد مطلقه با مجلسی بی اراده و یا مرکب از

اسدهللا علم( نمیتوان کشوری را -دکتراقبال و حزب مردم -گویان )حزب ملی ”بله قربان“و  ”بله“

 .توسعه داد

یک بازیگر مهم که در فرایند توانمند سازی نقش ایفا میکند، رسانه ها هستند. هماهنگ سازی و 

ت در مورد این که آنانی که در تداوم توانمند سازی جامعه عموما بدون تولید گسترده اطالعا

 .قدرت اند دست به سوء استفاده های اقتصادی و سیاسی می زنند یا خیر، دشوار است

 نتیجه گیری

تاریخ مملو از جنبش های اصالحی است که تسلیم قانون آهنین اندک ساالری شدند و براثر آنها 

مجموعه ای از نهادهای استثماری جای خود را به مجموعه هایی حتی زیان بارتر دادند. درانگلستان 

طریق یک انقالب سیاسی مشاهده کردیم. اما انقالب  از را فراگیر سیاسی نهادهای گیری شکل …و 

 .موفقیت شان قریب به یقین نیست های سیاسی عموما با دشواری و ویرانی فراوان بوجود می آیند و

انقالب بولشویکی با هدف جایگزینی نظام استثماری تزاری با نظامی عادالنه برای میلیون ها روسی 

ت. و نهادهایی بسیار ستمگرانه تر و استثماری تر جایگزین حکومت تزار شد. رابرت نتیجه عکس داش

یان “موگابه ازسوی بسیاری بعنوان یک مبارز راه آزادی که رژیم نژادپرست و به شدت استثماری 

http://nototerrorism-cults.com/
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را در رودزیا خلع کرد پنداشته می شد. اما شدت استثمارگری نهادهای زیمبابوه کمتر از  ”اسمیت

ش از استقالل نشد. موفقیت برای استقرار نهادهای فراگیر در توانمند سازی اقشار نسبتا دوران پی

گسترده جامعه است. کثرت گرایی به عنوان هسته سخت نهادهای سیاسی فراگیر، مستلزم توزیع 

گسترده قدرت سیاسی در جامعه است. و اگر قرار است تحول از نهادهای استثماری آغاز شود که 

ه گروهی اندک از فرادستان تفویض کرده اند وقوع دگرگونی نیازمند فرآیندی از قدرت را ب

 از  توانمندسازی است. همان طور که در انگلستان آمد، این همان چیزی است که انقالب شکوهمند را

در مورد انقالب شکوهمند، ریشه های  .کند می متمایز دیگر ای طبقه توسط حاکم طبقه یک سرنگونی

ائتالفی گسترده از تجار،  یی در سرنگونی جیمز دوم از طریق انقالبی سیاسی به رهبریکثرت گرا

 با اتحاد در که داشت قرار انگلستان صنعتگران، ثروتمندان و حتی بسیاری از اعضای طبقه اشراف

 ائتالف یک قبلی یابی قدرت و بسیج واسطه به شکوهمند انقالب دیگر، بیان به. نبودند سلطنت

آن، این انقالب به نوبه خود به قدرت یافتن بیشتر اقشاری حتی  از مهمتر و شد تسهیل فراگیر

گسترده تر از گذشته منتهی گردید، اگر چه این اقشار به وضوح فراگیری شان بسیار محدودتر از 

 .سال پس از آن فاصله زیادی با یک دمکراسی حقیقی داشت200کل جامعه بود و انگلستان تا 

نجر به ظهور نهادهای فراگیر در مستعمرات آمریکای شمالی شدند نیز مشابه بودند. عواملی که م

انقالب فرانسه نیز نمونه ای از قدرت یابی اقشار وسیع تر جامعه است که علیه رژیم کهنه فرانسه 

برخاستند و راه را برای نظام سیاسی کثرت گراتری هموار کردند. هرچند دوران وحشت روبسپیر که 

آدمکش و ستمگر بود، نشان میدهد که فرایند توانمند سازی بدون دست انداز نیست. اما در  رژیمی

به عنوان میراث انقالب فرانسه   ”اصالحات پردامنه“ و اقدامات افراطی روبسپیر بلکه ”گویتن“ نهایت نه

 .در فرانسه و بخش های وسیعی از اروپا به اجرا در آمد، تاریخ ساز شد

در پیشینه تاریخی کشور، کماکان سایه سنگین و شوم خود را  ای استبدادی موجودمتاسفانه نهاده

 نمی گرایی کثرت برای تالشی تنها نه فرادستان  از مناسبات و تحوالت سیاسی ایران برنکنده است.

 اجانب به فروخته خود نوع از چه در وحدت عمل با آپوزیسیون مونارشی جز چیزی به بلکه کنند،

 هنوز فروشی خود ننگ به که آنها چه و …عود و مریم رجوی ومس رهبری به مجاهدین فرقه همچون

 پراکندگی از نمایشی در نیز کشوری خارج سیاسی فعالین تاریخچه. نمیدهند رضایت اند نشده آلوده

 داخلی نهادهای کار کمک ایران در گرایی کثرت افق کردن تار و تیره در خود، قرنی نیم به نزدیک

چندان احتمالی حکومت کنونی چشم انداز خطرناکی حتی برای ثبات  نه سرنگونی درصورت بلکه ند،

 .و یکپارچگی آینده کشورند

با مباحثی که در این مجموعه مقاالت آمد و البته با مطالعه بیشتر خوانندگان حول مسائل مطرح 

توسعه داشته یا دارد؟  شده در آنها، باید بتوانند حدس بزنند که آیا رژیم کنونی اساسا قصد

و اگر داشته است، با سفارت گیری، مورد تائید همه بزرگان فرهنگ!، علم!، دین! و مبارزه!، با 

جنگ تحمیلی هشت ساله ناشی از آن، و سپس تحریم های کمرشکن به یمن وطن فروشی مسعودرجوی در 

 در موجود انحصاری اقتصادی و سیاسی نهادهای با …افشای پروژه اتمی رژیم برای اسرائیل، و

 شور آیا اساسا جایی برای حرف از توسعه زدن باقی می ماند؟ک

 :جان میلیتون می گوید

اما باز هم از ” .حقیقت مانند حرامزاده ای است که هربار که به دنیا می آید سبب بدنامی کسی می شود که او را زاییده است“

 ”.  ]124[د و نباید گریست، بلکه باید فهمیدنباید خندی“: قول اسپینوزا باید تاکید کرد
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انگلستان است که چون  1۶88همان انقالب سال    :Glorious Revolutionیسیانقالب شکوهمند: به  انگل9

و انقالب  1۶88انقالب  ای یزیچون انقالب بدون خونر ینیبا عناو دیرس یروزیبه پ یریبدون درگ

نظام  نیگزیتر، جا کیدموکرات یکه صورت گرفت، حکومت یو با توافق شودیم دهینام زیآرام ن

شاه  یدوم به جا یسوم و ملکه مار امیلیشکل گرفت که شاه و یانقالب زمان نیشد. ا یپادشاه

موافقت  دیقدرت، شاه جد ییجابجا نیدوم  نشسته و تاج و تخت او را به دست گرفتند و در ا مزیج

پارلمان  به یشتریو قدرت ب اراتیبه عالوه؛ اخت د،یپادشاه محدود عمل نما کینمود تا به عنوان 

بود اما نه تنها  گرید یهاانقالب جانیانقالب اگرچه کوتاه و بدون شور و ه نیواگذار کند. ا

سلطنت مشروطه، تا به امروز نظام حاکم بر انگلستان را رقم زده بلکه؛  یعنیآن،  جه  ینت

 یزیرهیمدرن را پا یدموکراس نیشد که نخست ییدادهایآمدن رو دیانقالب، موجب پد نیا یدستاوردها

 .کرد
10 https://en.wikipedia.org/wiki/Spa_Fields_riots 
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 نام گرفت ترلویبه اقتباس از نبرد واترلو، کشتار پ دادیرو نیشدند. ا
. عوامل 1831ـ1830در  سیدر جنوب و شرق انگل یکارگران کشاورز زشیخ نگ،یسوئ یشورش ها 12

 ،یکشاورز یاراض یجیمحصور ساختن تدر ،یاز انقالب کشاورز یناش یهمچون جابه جائ یگوناگون

دوران ناپلئون،  یهااز جنگ یناش یرکود اقتصاد ،یمحل یوندهایپ یجیتدر یختگیاز هم گس

به علت  هامتیق شیکمبود دستمزدها و افزا ،یدر پ یچند سال پ یبرا یناکاف حصولبرداشت م

 یهانیها عرضه ماششورش نیا هیها کمک کرد. بهانه اولشورش نیقانون غالت به بروز ا بیتصو

ها را به خرمن انیمعاش خود ساخت. شورش نیا نگران تأمر یخرمنکوب بود که کارگران کشاورز

 دارنیکشاورزان زم یبرا زیآمدیتهد یهارا درهم شکسته و نامه آالتنیشما دند،یآتش کش

بزرگ هراس به  داراننی، در ذهن زمنگیبه نام سروان سوئ یبا خلق رهبر انیفرستادند. شورش

پانصد نفر از آنان به  دیو تبع انیوجود آوردند. دولت با اعدام نوزده نفر از شورش

 .کرد بها را سرکومستعمرات، شورش
13 Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 1st. ed. Crown 
Publishers, New York, 2012 
 جیووانی بوکاچیو نویسنده ایتالیایی از مشاهدات دست اول خود از اثرات طاعون در ایتالیا 14
15 https://politicalscience.stanford.edu/events/comparative-politics-workshop/labor-markets-after-black-death-landlord-
collusion-and 
16 https://clas.ucdenver.edu/nhdc/sites/default/files/attached-files/entry_147.pdf 
 همانجا- ص 12 17
18 https://en.wikipedia.org/wiki/Wat_Tyler 
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19 https://www.britannica.com/biography/Wat-Tyler 
20 https://clas.ucdenver.edu/nhdc/sites/default/files/attached-files/entry_147.pdf 
21 https://www.jstor.org/stable/3600707 
نهادها کلمه ای بسیار مهم در این مطالعات است، که قواعد بازی در هرجامعه ای هستند. به  22

دهند.  یکه تعامالت افراد را شکل م هستند، یانسان ساخته ا یها تینهادها محدود گریعبارت د

که خارج از کنترل  یعوامل ریاز سا نی: ساخته دست بشرند بنابرا1نهادها سه دسته هستند، 

 دیرا مق یهستند که رفتار آدم یا ی: قواعد باز2. زندیمتما ییایاست مانند عوامل جغراف یآدم

شودیها اعمال م زهیبه انگ یجهت ده قیآنها از طر رعمدهی: تاث3. کنندیم  
23 Nogales 
24 Institutional Revolutionary Party-Parido Revolucionario Institucional, PRI 
عظیمی آرانی، حسین، اقتصاد ایران، توسعه،برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشر نی، چاپ  25

510، ص 1400چهارم،  
نهاد ها کلمه ای بسیار مهم در این مطالعات است، که قواعد بازی در هرجامعه ای هستند.  26

 یهستند، که تعامالت افراد را شکل م یانسان ساخته ا یها تینهادها محدود گریبه عبارت د

از  خارجکه  یعوامل ریاز سا نی: ساخته دست بشرند بنابرا1دهند. نهادها سه دسته هستند، 

 یهستند که رفتار آدم یا ی: قواعد باز2. ندزیمتما ییایاست مانند عوامل جغراف یکنترل آدم

شودیها اعمال م زهیبه انگ یجهت ده قیآنها از طر رعمدهی: تاث3. کنندیم دیرا مق  
27 Juan Díaz de Solís 
28 https://www.britannica.com/biography/Juan-Diaz-de-Solis 
29 Andes 
30 encomienda 
31 encomienda, in Spain’s American and Philippine colonies, legal system by which the Spanish crown attempted to define 
the status of the indigenous population. It was based upon the practice of exacting tribute from Muslims and Jews during 
the Reconquista (“Reconquest”) of Muslim Spain. Although the original intent of the encomienda was to reduce the abuses 
of forced labour (repartimiento) employed shortly after Europeans’ 15th-century discovery of the New World, in practice it 
became a form of enslavement. 
 فکوهی ناصر،انسان شناسی شهری، نشرنی،1383، چاپ دوازدهم، ص69  32
33 Bartolome de las Casas 
34 A short account of the destruction of the Indies 
خزعل الکعبی، معروف به شیخ خزعل )زاده 12۴2 – درگذشته 1۴ خرداد 131۵( ملقب به  35

 یامپراتور هینشان شوال ایتانیخدمات خود به بر لدلی به که اقدس، سردار و معزالسلطنه

 یها فرماندار )خرمشهر( بود. محل زندگو سال کعبیبن لهیقب سیکرد، رئ افتیرا در ایتانیبر

عربستان بود، که بعدها  رهیدر شبه جز نهیتهامه و مد انیم یاکعب، در اصل در منطقهیبن رهیعش

استان خوزستان کوچ کردند زه،یاز عراق به منطقه هو . 
 کسروی احمد، تاریخ پانصدساله خوزستان، ص 216 36
 تاریخ تمدن، ویل و آریل دورانت، جلد هفتم آغازخرد، چاپ دوم، ص 187 37
اسپانیای هنگام پادشاهی فلیپ دوم 1556م  بزرگترین، ثروتمندترین و وسیعترین امپراطوری  38

کنته، سبته، اوران، هلند، دوک -فرانش ون،یروس ا،یبر اسپان یامپراطور نیبود، ا نیزم یرو

 ن،یالت یکایقسمت اعظم آمر ،یهند غرب ن،یلپیف ،یل،ساردنیسیناپل، س یپادشاه الن،یم نینش

و  لیتمدن، و خینقل از تار-راندیحکومت م یمرکز یکایو سراسر آمر ،یشمال یکایاز آمر یمتقس

322دورانت، چاپ دوم جلد هفتم، ص لیآر  
 تاریخ تمدن، ویل و آریل دورانت، جلد هفتم آغازخرد، چاپ دوم، ص 188 39
40 Jamestown 
41 Powahatan Confederacy 
42 wahunsunacock 
43 Fundamental Constitution 
44 Alexander von Humbolt 
بومیان آمریکای شمالی بتدریج با قدرت گرفتن مهاجران با قتلعام بدست ارتش انگلیس و  45

رانده شدند هیساقط و به حاش یپوست از هست دیمهاجران سف  
46 National Commission for Truth and Reconciliation 
47 Carlos Slimاو ثروتمندترین مرد مکزیک با 84.9میلیارد دالر ثروت با رتبه 13 جهان 
48 Recourso de Amparo 
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49 Comp USA 
50 Recourso de Amparo 
کلمه ای بسیار مهم در این مطالعات است، که قواعد بازی در هرجامعه ای هستند. به عبارت  51

دهند. نهادها  یهستند، که تعامالت افراد را شکل م یانسان ساخته ا یها تینهادها محدود گرید

است  یاز کنترل آدم خارجکه  یعوامل ریاز سا نی: ساخته دست بشرند بنابرا1سه دسته هستند، 

. کنندیم دیرا مق یهستند که رفتار آدم یا ی: قواعد باز2. زندیمتما ییایمانند عوامل جغراف

شودیها اعمال م زهیبه انگ یجهت ده قیآنها از طر رعمدهی: تاث3 . 
 تانزانیا، دائره المعارف بزرگ اسالمی –داود باقروند ارشد 52
53 Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 1st. ed. Crown 
Publishers, New York, 2012 
54 Lionel Robbins 
55 Tony Killick 
56 Sir Arthur Lewis 
57 Absolutist 
58 Pluralist 
قراردادهای ظالمانه ای که کمپانی ویرجینیا به مهاجران قبل از انتقال آنها به  59
 مستعمرات خود به آنها تحمیل میکرد

 سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن 60
ر.ک. به لینک زیر "سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن )از دوره پدرش( قسمت  61
"آخر  

https://www.nototerrorism-cults.com/2019/06/08/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-
%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-
%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-
%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%88/ 
62 Joseph Schumpeter 
63 Creative Destruction 
64 Lincoln Austin Steffens 
65 Nikita Khrushchev 
66 Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 1st. ed. Crown 
Publishers, New York, 2012 p185 

امپراطوری هابسبورگ یا اطریش-مجارستان بعنوان در اواخر قرن هجدهم بزرگترین کشور اروپایی  67
 یکنون ی(، جمهورشدیخوانده م شیامروز)که هلنِد اطر کیرا از جمله در غرب تا بلژ یمنطقه بزرگ

و  یرومان شتریو صربستان و ب ایتالیاز ا یبزرگ یبخش ها ،یکرواس ،یاسلون ،یچک، اسلواک

شدیامروز را شامل م تانلهس  
68 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_rail_transport_in_Great_Britain_1830%E2%80%931922 
69 https://www.britannica.com/topic/British-Railways 
 دورانت ویل و آریل، تاریخ تمدن، جلد هفتم، آغازخرد، ص323 70

ای در دریای کارائیب در آمریکای مرکزی و جنوب دومینیکا، شمال جزیره  /Martinique ”مارتینیک 71

میالدی توسط  1502کیلومتری شمال شرق ونزوئال است. مارتینیک که در سال  483سنت لوسیا و 

شمار مستعمرات فرادریاهای فرانسه بهکریستف کلمب دریانورد اسپانیایی کشف شد، از جمله 

 مادیانا“رود و مرکزیت آن فور دو فرانس است. جزیره نشینان بومی کارائیب به این جزیره، می

/ Madiana”  مادینینا“یا / Madinina”  گفتند، که این نام به صورت غیررسمی می ”جزیره گلها“به معنی

بومیان جزیره مارتینیک به هنگام ورود مهاجرین شد. بیشتر ها و اشعار استفاده میدر ترانه

فرانسوی قلع و قمع و نابود شدند. جمعیت فعلی مارتینیک نیز آمیزش فرانسویان مهاجر و بردگان 

 1674توسط فرانسه تسخیر شد، مارتینیک در سال  1635سیاه آفریقایی است. مارتینیک در سال 

به صورت یکی از مستملکات  1946د و در سال به صورت بخشی از قلمرو پادشاهی فرانسه در آم

کیلومتر مربع و  1128ماوراء بحار فرانسه در منطقه کارائیب شناخته شد. مساحت مارتینیک 

 .نفر است 402000جمعیت آن 
72Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Pros perity, and Poverty, 1st. ed.  

Crown Publishers, New York, 2012, P304 
73 https://en.wikipedia.org/wiki/Mao%27s_Great_Famine 

https://www.nototerrorism-cults.com/2019/06/04/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%db%8c%d8%aa/
https://www.nototerrorism-cults.com/2019/06/08/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%88/
https://www.nototerrorism-cults.com/2019/06/08/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a2%d8%ae%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d9%be%d9%87%d9%84%d9%88%db%8c-%d9%88/
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74 Dai Guofang 
75 Jinag Zemin 
76 Chongzhou 
77 Chen Yun 
78 Robinson James, Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Pros perity, and Poverty, 1st. ed. 

Crown Publishers, New York, 2012, pp577-8 
 همانجا79

است که چون بدون  انگلستان 1۶88 همان انقالب سال  : Glorious Revolutionانگلیسی  انقالب شکوهمند: به 80

 نیز آرام انقالب و 1۶88 انقالب یا خونریزی بدون انقالب ا عناوینی چوندرگیری به پیروزی رسید ب

شد.  پادشاهی ، جایگزین نظامدموکراتیک تر که صورت گرفت، حکومتی توافقی با و شودمی نامیده

نشسته و   شاه جیمز دوم به جای ملکه ماری دوم و شاه ویلیام سوم این انقالب زمانی شکل گرفت که

تاج و تخت او را به دست گرفتند و در این جابجایی قدرت، شاه جدید موافقت نمود تا به عنوان 

واگذار کند. این  پارلمان یک پادشاه محدود عمل نماید، به عالوه؛ اختیارات و قدرت بیشتری به

سلطنت  یعنی آن، های دیگر بود اما نه تنها نتیجه  انقالب اگرچه کوتاه و بدون شور و هیجان انقالب

، تا به امروز نظام حاکم بر انگلستان را رقم زده بلکه؛ دستاوردهای این انقالب، موجب مشروطه

 .ریزی کردپدید آمدن رویدادهایی شد که نخستین دموکراسی مدرن را پایه
81 William of Orange  همسرش در انقالب شکوهمند، پادشاهی جیمز دوم  ”دوم-ماری“و  ”ویلیام سوم“یا

 را سرنگون و جانیشن او شدند
بر  1901تا  1714پادشاهان بریتانیایی یا حامیان خاندان هانوفر، سلسله ای که از سال  82

 .حکومت می کرد بریتانیا
83 Jacobites ها)یعقوبی ها( معتقد بودند که طبق جانشینی ژاکوبیت)یعقوبی( خطی است که ژاکوبیت

اصل اول جانشینی، تاج و تخت انگلستان، اسکاتلند و ایرلند باید از زمان خلع ید جیمز دوم 

 که جیمز استوارتِ  نوادگانِ   متعلق به آنها باشد. 1701و مرگ او در سال  1688و هفتم در سال 

عاهای خود را اد بودند، شده گذاشته کنار جانشینی از رومی کاتولیک مذهب دلیل به قانون طبق

های سلطنتی به عنوان مدعی دنبال کردند. پسر جیمز، جیمز فرانسیس ادوارد استوارت در مورد تاج

 طور به( ”چارلی پرنس بانی“ یا ”جوان مدعی“) استوارت ادوارد چارلز نوه و( ”قدیمی مدعی“)

تا اواسط قرن  1689 سال از. کردند شرکت خود ادعای از حمایت در تهاجمات و ها قیام در فعال

هجدهم، بازگرداندن جانشینی یعقوبی به تاج و تخت، یک موضوع سیاسی عمده در بریتانیا بود، 

که طرفدارانی هم در داخل و هم در خارج از آن داشتند. با این حال، با شکست فاجعه بار 

همیت سیاسی ، جانشینی ژاکوبیت هم حمایت و هم ا1746چارلز ادوارد در نبرد کولودن در سال 

خود را از دست داد. نوه دیگر جیمز دوم، هنری بندیکت استوارت، آخرین نوادگان قانونی او، 

 .درگذشت، در آن زمان جانشینی یعقوبی دیگر حامیان زیادی نداشت 1807در سال 
84 Tory Party 
85 the Jung Pretender 
اولین ارل گری توسط پسر بزرگش، چارلز، دوم ارل گری جانشین شد. او یک سیاستمدار برجسته  86

 یخدمت کرد که در دوران تصد ایتانیبر ریبه عنوان نخست وز 1834تا  1830بود و از سال  گیو

در  ایتانیبر یدر امپراتور یشد و برده دار بیتصو 1832سمت، قانون اصالحات بزرگ در سال  نیا

کیبارونت، هو نیبه عنوان سوم شیموفق شد. عمو زین 1808لغو شد. در سال  1833سال  . 
87 Robber Barons 
ر.ک. به قسمت اول این سلسله مقاالت، زیر تیتر:”مبدا تاریخ توسعه معاصر، انقالب شکوهمند  88
1688 
محمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب “اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی”  89
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است نگرروش اریصفحه اول آن داده اند که بس ۴0خود در  یصفحه ا ۴۵0از کتاب  یخالصه ا . 
 همانجا 90
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 همانجا 95
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https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofEngland/William-Of-Orange/
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%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-
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explanation for world inequality. Explaining world inequality still needs economics to understand how different types of 
policies and social arrangements affect economic incentives and behavior. But it also needs politics. “Robinson James, 
Acemoglu Daron, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, 1st. ed. Crown Publishers, New York, 
2012 P83” 
 آشوری داریوش، چرا سلطنت پهلوی ناتمام ماند، چرا انقالب شد؟ 119
عظیمی آرائی حسین،  اقتصاد ایران: توسعه، برنامه ریزی، سیاست و فرهنگ، نشِر نی،  120

87، ص1400چاپ چهارم، 1391  
 همانجا  121
 همانجا  122

ر.ک. به مقاله سرمنشاء دارائیهای رضا پهلوی و مشروعیت آن  و سرمنشاء دارائیهای رضا  123
 خیو تار یآن )از دوره پدرش( قسمت آخر، و  کتب منتشر شده توسط سران پهلو تیو مشروع یپهلو

 پروفسوربه شاه،  ینگاه- یالنیدو انقالب، عباس م نیب رانیا-انیآبراهام رواندیچون  یسانینو

و یتا اصالحات ارض1332مرداد28 یاز کودتا رانیمعاصرا خیتار-یترآوریپ  
 کاتوزیان همایون، اقتصاد سیاسی ایران از قاجار تا پهلوی 124
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کااشاره ای  اجمالی هب  کای التین قبل از کشف آمری  اتریخ آمری
 توضیح:

 

" در گذشته هر کشور در مواجهه با توسعه و بر توسعه، موجود نهادهایدر مباحث مربوط به اثر "

چه از نوع اثر مثبت منجر به انقالب صنعتی، ویا اثر منفی مانند استعمار و یا مقاومت در مقابل 

توسعه و پیشرفت، دیدیم که اثری تعین کننده در سرنوشت کشورها داشتند. ازجمله اشاره به 

ای شمالی)ایاالت متحده( و اینکاها در آمریکای جنوبی شد. جهت مستعمرات در جمیزتاون در آمریک

در آمریکای جنوبی بر آنها مسلط  "نهادهای موجوددرک اینکه چگونه استعمار توانست مبتنی بر "

شده و مردمشان را به بردگی و منابعشان را به غارت ببرند، الزم است شمه ای از تاریخ آنها را 

غلطی که غارتگران استعمارگر تالش کرده اند در اذهان ایجاد کنند که بدانیم تا اوال این تصور 

مردم آمریکای التین و...انسانهای وحشی بودند و استعمار تمدن بدانجا برده است را تصحیح کند، 

وهمچنین مبانی )نهادها و سنت ها و مناسبات( درونی این ملت های تحت استعمار را که زمینه 

تی توسط استعمار شده است، پدیده ایکه محدود به آمریکای التین نیز نبوده ساز اعمال چنین جنایا

 بلکه در همه کشورهااز جمله ایران خودمان را نیز در بر می گرفته است را روشن کند.

 

 آمریکای التین
هزارسال پیش مشاهده شده اند. از هزاره هفتم پیش از 20در آمریکای التین آثار زیست از حدود 

 Leonardسال پیش از میالد نخستین روستاها پدید آمدند. )3500میالت کشاورزی ظاهر شد و در حدود 

1979:9-18; Soustelle 1957:1579-81) حوزه تمدنی آمریکای میانه عمدتا در کشور مکزیک کنونی و همچنین

در کشورهای گواتماال، سالوادور، هندوراس، نیکاراگوئه و کاستاریکای کنونی قرار داشت. اقتصاد 

کشاورزی و دین چند خدایی با کالبدی از روحانیون حرفه ای و بسیار قدرتمند، ساخت و سازهای 

و مراکز مناسکی(اشکال هندسی سازمان یافته)پیکره سازی، نقاشی های  دینی گسترده)معابد

دیواری(، نهادهای سازمان یافته و بسیار سلسله مراتبی، نظام نوشتاری و آوانگاری، علم ستاره 

، الواله 13۶9، کندری1377شناسی و تقویمی بسیار ویژه از جمله مشخصات این تمدن بود. )برنال 

 (. ۶2، ص1398ان شناسی شهری، نشر نی، چاپ دوازدهم، فکوهی ناصر،انس1377

 

 شیآغاز شد و تا قرن پنجم پ کیمکز جیدر سواحل خل الدیاز م شیپ 1200از حدود سال  کملوتمدن ا

 30تا  1۵با وزن  کریغول پ یسرها)بزرگ  یسنگ یهاشکل مجسمه یمعابد هرم افتیادامه  الدیاز م

 .دندتمدن بو نیمشخصات ا از یارنوشت یهابرجسته و نظام یهانقش (تن 

بود که در آن معابد متعدد با  ک هاتوی اول میالدی شهر دینی بزرگ زاپآلبن در هزاره مونته

های سنگی عظیم که مواد ساخت آنها شد وجود پیکرهای مشاهده میساختارهای زیرزمینی پیچیده
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سازماندهی سلسله مراتبی  یک شده بودند گویای وجود حملکیلومتر  100در طول بیش از 

 .پذیر کندها را امکانکار سخت پیوسته و طوالنی مدت انسان بوداجتماعیست که توانسته 

 .و گواتماال ظاهر شد وکاتانی یرهیشبه جز یدر منطقه یالدیدر حدود اواخر قرن سوم م ایتمدن ما

در ساخت  .خوردیشهرک به چشم م 100از  شیب یالدیمنطقه در حد فاصل قرن پنجم تا هشتم م نیدر ا

و کاخ  وس یکعبارت بودند از هرم و در راس آن معبد از  ییایما یشهرها نیدر در ا جیرا اریبس

 یمرکز اطیح یکسالن بر گرد  نیشکل و متشکل از چند یساختمان افق یککه معموال  گرید یاز سو

را  یاسیو کارکرد س ینیکارکرد د یعنی ییایشهر ما یکارکرد اساس دوگونه ساختمان دو نیبود ا

 .آمدیدولت مستقل به حساب م یکاطراف خود در واقع  یکشاورز یهانیهر شهر با زم .دهندینشان م

در دست  زینوشتار را ن نیو همچن یاضیو ر یشناسبود دانش ستاره ونیروحان یقدرت در دست طبقه

به  گریکدیو گاه با  آوردندیبه وجود م ییها هیاتحاد گریکدی انیشهرها گاه م نیخود داشتند ا

 .شدندیجنگ مشغول م

کیلومتری شمال  ۴0شهری بود در  تئوتیهواکان .تمدن مایا معاصر بود تئوتیهواکانتمدن با 

کیلومتر مربع  20این شهر  .میالدی در اوج شکوفایی خود بود 700تا  ۴00مکزیکو کنونی که بین 

هرم خورشید  .متر عرض داشت ۴۵و  طولمتر  1700مساحت داشت خیابان بزرگ مردگان در این شهر 

متر  ۴3متر و هرم ماه آن با  ۶3متر و ارتفاع  22۵در  220ای به طول و عرض بر قاعده شهراین 

از این شهر  کوئیزالپاپالوتی های متعدد شهر از جمله کاخهمعابد و کاخ .ارتفاع ساخته شده بود

زراعی و از صلحجو  ،شهر دینی یک تئوتیهواکان د.ساختنهای پیش کلمبی میای گویا از تمدننمونه

زمین و گیاهان بود و در آن اثری از ستایش جنگ و خشونت  ،بود و دین اهالی آن گویای کیش آب

 .شددیده نمی
طبقه  7هرم خاص  یکبا  یشهرک وراکروز ای ال تاحین به توانیم کیمکز یشهر یهاتمدن گریداز

قرن نهم  یمهیدر ن توالو تمدن  ،هفتم تا نهم یهادر قرن یغرب یدر کرانه اکسوچیکالوکوتمدن 

 یمردمان جنگجو و شکارچ تولتک هاشهر  نیا یاهال .اشاره کرد کیشمال مکز یلومتریک 80در  یالدیم

  .کردندیم یآنها انسان قربان یبرا دیاور داشتند که دائما باب یانیو به خدا آمدندیحساب م هب

 
سبب شد که آنها پس از اشغال  تزایا یهاگروه یلهیبه وس یالدیدر اواخر قرن دهم م وکاتانیاشغال 

زا به آن بگذارند تیا خود بدل کنند و نام چچن تختیآن را به پا ایما دو یدرجه یاز شهرها یکی

آورده  وجودبه  انهیم یکایرا در آمر یاگسترده یهنر یینوزا یقرن بعد 2در طول  یتمدن شهر نیا

 .محافظ بسازند یوارهایسبب شد شرها بر گرد خود د زدهمیشهرها در طول قرن س یجنگ گسترده .است

در  1۵۴1در سال  هاییایرفت و در زمان ورود اسپان یو فروپاش شیبه فرسا رو جیبه تدر وکاتانی

 .کامل بود یمنطقه در حالت فروپاش نیا

نام  للوتاکسو شانیکا که رهبر نظامیمچیموسوم به چ یکوچنده شمال لیقبا تبه دس کیاشغال مکز

 د.شدن یرفته رفته تا قرن چهاردهم شهر قبائل نیانجام گرفت و ا جیداشت به تدر

 .انجام گرفت اکیمکز بربر مهین یلهیبه دست قب هاییایاز ورود اسپان شیتمدن بزرگ درست پآخرین 

 یکنون یمتحده االتیبه نام آتالن در جنوب ا یمدتشون در محل یاقامت طوالن لیبه دل لهیقب نیا

 نیا ند.کرد سیتاس 132۵در سال  تنوچتیتالن-کویخود را با نام مکز تختیو پا شدند دهیتک نامزآ

داشت که  تینفر جمع 80000حدود  یالدیم 1۵19در حدود سال  هاییایاسپان وروئددر زمان  تختیپا

هزار نفر بود، بیشتر 70ام زمان که هرکد نیدر هم ونلیسبگرانادا و  ییشهر اروپا 2ت یاز جمع

 بود. 

 

 یامجموعه کردیم حکومت یکنون کیبر مکز یالدیاز قرن چهاردهم تا قرن شانزدهم م آزتک یامپراطور

و  یمال تیریمد یکشهر و روسا که بر اساس  یادیز اریتعداد بس انیم یسلطنت یبود از اتحادها

 هاکیتاس یژگیو نیمهمتر .و انسجام در آن کم بود همبستگی زانیاما م .شدیاداره م یسلطنت یحقوق

برقرار کرده  کیبود که بر سراسر مکز یاگسترده یتجار یآماده آنها و شبکه شهیو هم یقدرت نظام

وجود داشت آنها انعطاف  یگوناگون یفرهنگ یهامتعدد و سنت یهازبان هایآس نیبودند در سرزم

 یاالیف هتداشتند و در قلمرو خود سبب به وجود آمدن  یگرید یعناصر فرهنگ رشیدر پذ یادیز

 .شدند یفرهنگ شماریب

را  شیدانسته و رسالت خو هوپتزیلوپوچتلی و  دیبزرگ خورش یخدا یدهیخود را مردم برگز هاکاآزت

 یالهیهر اندازه قب .دانستندیم یانسان انیبا قربان خدا نیا یهیتغذ قیز طرحفظ جهان ا

 انیبه قربان ازین دیدیم شتریبو خود را بزرگتر و رسالت خود را در حفظ جهان  شدیقدرتمندتر م

که معبد  یتل زمانتزویبه نام آهو آزتکپادشاه  نیششم یمثال در دوره یداشت برا یشتریب یانسان

شهر خون  یهاکردند و در کانال ینفر را قربان 20000 شدیم یبازساز تنوچتیتالن، کویبزرگ مکز

 .شد یجار

 کردیم هیرا توج انیبود که شمار بزرگ قربان یگریعامل د زین آزتکبودن مذهب  ییچند خدا

 یکخانواده  یکبود که در آن از درون  لیاز قبا یتعداد یادر واقع مجموعه آزتک یامپراطور
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 یطبقه دونبود  ین مقام موروثیا .شدیانتخاب م (که حق سخن گفتن دارد یکس) یاتالتوآنیامپراطور 

خود و  یسلطه ریمردم ز آزتک هاکه  یدر حال .دمعاف بودن اتیاز پرداخت مال ونیاشراف و روحان

به  ونیگروه از روحان دو .کردندیم نیسنگ اریبس یهااتیمناطق فتح شده را وادار به پرداخت مال

 اریو و تعداد آنها بس داشتنباران تعلق د یو خدا دیخورش یخدا یعنی آزتک هابزرگ  یخدا دو

 .آوردندیآن را در جنگ به دست م دینبود و با یموروث تیمقام روحان .بود ادیز

ها برخوردار بودند هرم کلمبی شیپ یهاتمدن یاز همان عناصر قبل آزتک یشهرها یاز لحاظ معمار

 آزتکو از شهر  کردندیم تیکه آب را به همه جا هدا ییهاو کانال هاابانیها و خکاخها باغ

در  کیزپس از فتح شهر مک ییایاسپان یرتس فاتح اوککه  یابه گونه ساختندیم بایز اریبس یریتصو

 فیتوص دیجد زیون یکشهر جهان و  نیباتریشهر را ز نیشارل کنت ا یبرا یانامهدر  یالدیم 1۵19

 .کرد

 
شروع به  یالدیکار آغاز شد که از قرن پانزدهم م نیمنطقه با دولت ا نیدر ا یاساس یتمدن شهر

را از پرو تا  یانسبتا گسترده یهانیاوج خود سرزم یدر دوره یامپراطور نیا .رشد و گسترش کرد

 نکاهایا دادیم ینفر را در خود جا ونیلیم 1 8حدود  یتیو جمع گرفتیدر بر م یکنون یلیش لشما

را اشغال  دیجد یهانیداشتند که بر اساس آن به همان نسبت که سرزم سئمایتیمبه نام  ینهاد

خود  یسلطه ریکه قبال سازمان داده و ز گریرا به نقاط د یکامل لیقبا ایمردم آنها و  ،کردندیم

زبان خود  ،مجازات بیتتر نیرا هم به هم یاغی یمردم اینکاها .دادندیدر آورده بودند انتقال م

 یخدا شیک یمحل انیو با وجود تحمل خدا .کردندیم لیفتح شده تحم یهانیسرزم یرا به همه شواکه

 .کردندیم لیتحم گرانیبه د زیبود را ن دیخورش یخود که خدا

تا آداب  فرستادندیرا به مرکز سلطنت خود م یپسران حاکمان محل نیسرزم یکپس از فتح نکاها یا

 .اموزندیو زبان آنها را ب سومو ر
ی حفظ و نگهداری آن با مردم محلی بود نقشی های گسترده در سراسر امپراطوری که وظیفهنظام راه

توانست زنان همسر اصلی پادشاه خواهر او بود اما او می .داشت کاهااساسی در امپراطوری این

ی اصلی اشراف دادند که طبقهاو را تشکیل می آیلواو یا  نماپسران شاه دود .شماری اختیار کندبی

 .گرفتندو بعد روحانیون قرار می شاهپس از این طبقه سایر اقوام  .آمدندبه شمار می

 

مقایسه با اشکال جدید سوسیالیستی  قابلتوان حکومتی را نمی اینکابرخالف تصور رایج امپراطوری 

ی این کار توان انکار کرد که میزان سازمان یافتگی اجتماعی در سلطهدانست با وجود این نمی

شدند بخشی سهم خدای قسمت می 3ها به شد زمینبسیار باال بود در هر سرزمین جدید که فتح می

شد بخش رسید و برای روحانیون هزینه میصارف دینی و مناسکی میخورشید بود که محصول آن به م

کردند ها استفاده میدیگری سهم شاه بود که در مواقع ضروری مثل قحطی از آن برای جبران خسارت

که رئیسش  لوآیی بزرگ یا دودمان شد هر خانوادهها تقسیم میو سرانجام بخش سوم که میان خانواده

گرفت که مساحت آن به حجم خانوار او بستگی می وتوپقطعه یا  یک1کرد خاب میانت )اینکا(را شاه 

 .داشت

 
 یهانیزم یکار بر رو نیو همچن یعمران عموم یهاتیناچار به مشارکت در فعال انییروستا

 یزیرمرگ برنامه یتولد تا لحظه یافراد از لحظه یو شاه بودند تمام زندگ ونیروحان

 خواستیمعنا از مردم م یب یکارها یحت یاز تنبل یریجلوگ یشده بود امپراطور گاه برا

 یژهیمامور و تیها با هداازدواج .تپه یکجابجا کردن  ایشپش  یخاص یتعداد لیمثال تحو

 یهاو جشن ادیز یعیطب انیبا خدا ای ییچند خدا نید یکوجود  شدیانجام م یسالگ 2۵در سن  تختیپا

 اینکامشخصات تمدن  ریکارها قرار داشتند از سا نیکه در خدمت ا یو وجود صنعتگران متعدد یفصل

سردار  زارویپاز همراهان  زپدروسانجودهو .داشت ناف جهان یمعنکه  کاها نیا تختیپا وککوز .بود

مجلل معابد و  یبا بناها بایبزرگ و ز اریبس یرا شهر کوزکوشهر  ،ییایو فاتح مشهور اسپان

 یمرکز یبناها ،بزرگ یخدا چاراکوویبه معبد  توانیکرده بود که از آن جمله م فیها توصکاخ

 دهیزنان برگز یخانه یاسوه-االآک (مرکز دانشمندان و حسابداران)دانش  خانه یهواس-یچاای یادار

 .اشاره کرد (شدندیانتخاب م هبه شا یخدمتگزار یکه هر سال برا یدختران جوان)

 آورده شد. 12این تاریخچه از کتاب انسان شناسی شهری نوشته ناصر فکور چاپ 


