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دکتر سعید جهانگیری*  /دکتر جهانگیر معینی علمداری** 2 3
1

چکیده
عليرضا علوی تبار از روشنفکران دينی مطرح ايران ،متولد  7331شيراز در رشتت اتتاتاد ریتری از
دارشگاه شيراز ،فوق ليسارس بررام ريزی و توسع را از دارشگاه اصفهان و دکتری را در رشت خط مشی
گذاری عمومی از دارشگاه تهران دريافت کرده استت او ستالها در جهتاد دارشتگا ی و مرکتز تقاياتا
استراتژيک کار کرده اما آرچ موجب شهرتش شده روشتن ماالاتی است در بتا توستع کت بت لقتا
فکری پر ا ميت و تأثير گذار بوده ارد توسع از مفا يم چند وجهی است است ک متواره متورد بقت
ا ل فکر و سياست بوده است اينک کداميک از ابعاد بر ديگری تادم داررتد متوراه متورد بقت بتوده
است ب ریر علوی تبار پيش شرط توسع در ايران ،تقولی است در اتتاتاد سياستی وی مچنتين بت
ارائ را برد مناسب برای حرکت ب سمت توسع سياسی ب شکل عالاری و با کمترين زين در شرايط
فعلی ايران میپردازد و تاکتيک ای پيشنهادی خود برای خروج از بن بست سياستی کنتوری را تشتري
میکند
کلید واژهها
توسع  ،فار ،توسع اتتاادی ،توسع سياسی ،اتتااد سياسی

* دکتری علوم سياسی ،مسائل ايران ،دارشکده حاوق ،الهيا و علوم سياسی ،واحد علوم و تقاياا  ،دارشگاه آزاد اسلامی،
saeedjahangiri61@yahoo.com
تهران ،ايران (رويسنده مسئول)
** دارشيار گروه علوم سياسی ،دارشکده حاوق و علوم سياسی ،دارشگاه تهران ،تهران ،ايران
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مقدمه
توسع در مفهوم کلی ب معنای فرايند افزايش ظرفيت ا و پويايی ای يک ریام اجتماعی
برای برآورده کردن رياز ای مقسوس مردم يک جامع و تطبيق با شرايط متقول مقيطی
است با تدری تأمل متوج میشويم ک اين تعريف م « نجاری-ارزشی» و م «توصيفی»
است؛ ب اين معنا ک الگويی وجود دارد و میگويد در کشوری اتفاتاتی رخ داده ک توسع رام
داررد و صاحب ریران از مثبت بودرشان دفاع میکنند
رشري را برد طی سال ای متمادی مقلی برای درج ديدگاه ای اداره کنندگان مرکز
تقاياا استراتژيک در با توسع بوده است «مديرمسول عطاالل مهاجراری ،دبير تقريري
عليرضا علوی تبار» در تاريخ مطبوعا ايران اين دو رام در ماام سياست گذاری و مسول
اجرايی تنها يکبار و ان م زيرچتر مرکز تقاياا استراتژيک در کنار م ترار گرفتند را برد
طلايیترين دوران فعاليتش را با حضور اين دو سپری کرد در شماره دوم را برد ،عليرضا علوی
تبار ماال ای مفال در مورد «معيار ای اتتاادی در ارزيابی سياست ای اتتاادی» روشت بود
در بخش ايی از اين ماال آمده است« :بق در زمين سياست ای اتتاادی و سست شدن
ارسجام جامع و ريز از بين رفتن مشروعيت ریام حاکم ريز از زوايايی مختلفی طرح گرديده
است برخی برتاثير سياست ای اتتاادی برساختار اجتماعی و مجموع عواملی تاکيد کرده ک
تااضای مشارکت سياسی را شکل مید ند ،و معتادرد ک اگر سياست ای اتتاادی ،تااضای
مشارکت سياسی را بيش از توارايی جذ ریام سياسی افزايش د د ،مشروعيت ریام و ارسجام
جامع ب خطر خوا د افتاد برخی ديگر ب مسئل تغارض احتمالی مباری فر نگی جامع با
مباری فر نگی سياست ای اتتاادی پرداخت ارد اينان فر نگ جامع و ب عبار ديگر با
عنارارسجام بخش ،در تعارض ترار دارد » اين ماال ب راد برخی سياست ای اتتاادی
میپردازد ک عوامل فر نگی و شرايط جامع را راديده میگيررد رزديکترين بررام ب چنين
ماال ای ريز مان سياست ای تعديل ساختاری بود ک دولت اشمی آن را کليد زده بود
است » در مين شماره عليرضا علوی تبار رادی برسياست ای فر نگی دولت میرويسد او در
ماال ای ديگر ب موضوع فار و توسع م میپردازد عليرضا علوی تبار موضوع فار را ک از چند
شماره تبل آغاز کرده بود با ماال «فار و سياست ای تعديل ساختاری در ايران» ب اوج رسارد
رکت تابل توج در ماال او مادم ای است ک ب ریر میرسد از سوی تاميم گيران مجل برآن
افزوده شده است در اين مادم آمده است« :رويسنده با پذيرش اينک تعديل ساختاری حداتل
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در کوتاه مد میتوارد ميزان فار را افزايش د د ،تاکيد میکند ک با اين حال اين سياست ا
برای جوامعی چون ما ضروری است » علی تبار در ماال خود ريز عنوان میکند 04 ،درصد
خارواده ای شهری ايران زيرخط فار زردگی میکنند ب ریر میرسد سلسل ماالا او در مورد
ش کست بررام تعديل ساختاری حداتل برای طيف وسيعی از بررام رويسان دولت اشمی
چندان جذا ربوده باشد در اين پژو ش مباح مطرح شده در با «توسع » ک از سوی علی
رضا علوی تبار در رشري را برد ب چاپ رسيده است مورد راد و ارزيابی ترار میگيرد
مبانی نظری
توسعه سیاسی:
توسع در مفهوم کلی و لغترام ای خود ب معنای «ترتی کردن و فراخ کردن» است؛ اما
مفهوم «توسع سياسی» ب طور ويژه ،از ديدگاه ا و رگرش ای مختلف تعريف شده و ب بق و
بررسی گذاشت شده است گرو ی با رگرش کمی و برخی با رگا ی کيفی و ساختاری ب توسع
سياسی پرداخت ارد؛ برخی ريز با رويکردی خاص در برشمردن شاخص ا و پارامتر ايی مشخص
برای تلاش کردرد
از رتیر «ساموئل تارتينگتون» توسع عتبار است از آفرينش رهاد ای سياسی دارای
پيچيدگی ،ارسجام ،استالال برای جذ و تنیيم مشارکتهای جديد و ترويج تتغييرا
اتتتاادی و اجتماعی در جامع (ریری« )7 :7334 ،زيگلمن» ،7توسع سياسی را اينگور
تعريف میکند« :توسع سياسی دستيابی ب موتعيتی است ک طی آن يک رتیام ستياسی ب
جستجوی آگا ار و موفايتآميز برای فزون شدن کيفی ظرفيت سياسی خود از طتريق ايتجاد
رهاد ای مؤثر و موفق رائل گردد» (جماليان دارياری)71 :7311 ،
«لوستين پای» توسع ستياسی را افتزايش ظرفيت ریام در پاسخگويی ب رياز ا و
خواست ای متردم ،تنوع ستاختاری ،تخاای شدن ساختار ا و مچنين افزايش مشارکت
سياسی میدارد (القلو)71 :7311 ،
يکی از کتارسازترين تتعاريف پيترامون توسع سياسی ،مربوط بت «آلمورد و پاول»2استت
از ریر آرها ،توسع سياسی پيتامد وتتايعی است ک ريش در مقيط بينالمللی ،مقيط داخلی و
- Sigelman
- Almond And Powell
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يا رخبگان سياسی درون سيستم دارد اگر يک سيستم ستياسی در وضتعيت موجود تادر ب
ماابل با مسائل و چتالش ای پيشرو رتباشد ،زماری متیتوان آن را توسع يافت دارست ک از
تتابليت ای لازم برای برخورد موفايتآميز با اينگور چالش ا برخوردار شود در غيرايناور
رتيج  ،برگشت ب عاب يا توسع متنفی ختوا د بود ر سيستم سياسی با چهار متشکل و
چتالش متواج بتوده استت و يا مواج ختوا د شتد ک عبارتند از:
حکومت سازی ،ملتسازی ،مشارکت و توزیع یا رفاه.

"آلمورد"و"پاول"سپس ب معرفی پنج عامل ک بر مشکلا و چالش ای فوق و در رتتيج
بتر فترآيند توسع سياسی اثر میگذاررد و سيستم ای سياسی را از يتکديگر متتمايز
متیسازرد ،پرداختت ارد اول آرتک آيتا مشکلا و چالش ا ب صور متوالی بروز کردهارد يا
بطور مزمان و جمعی؟ کشور ای اروپای غربی با اين مسائل چهارگار ب صور متوالی و
ب ترتيب برخورد کرده ارد ،درحاليک موضوع در مورد کشور ای در حال تتوسع متفاو است
آن ا بايد با تعدادی و يا کلي اين مشکلا و چالش ا در آن واحد بطور مزمان برخورد کنند
عامل دوم ميزان منابع موجود در دست سيستم سياسی است عامل سوم مرا ی يا عدم
مرا ی ساير سيستم ای جامع بتا ستيستم سياسی است عامل چهارم ميزان آمادگی سيستم
موجود برای تغيير و سازگاری و در رتيج توارايی سيستم در پاسخگويی موفايتآميز ب الزاما
و مطالبا مقيط میباشد بالاخره ،خلاتيت يا ايستايی رخبگان سياسی میتوارد عامل تطعی در
توارايی ستيستم بترای سازگاری و تطابق باشد
7
در يکی ديگر از مطالعا مفيد« ،لئورارد بايندر» ب مراه پنج رفر ديگر از رويسندگان ،در
کتا «بقران ا و توالی آرها در توسع سياسی»  ،توسع سياسی را در س مفهوم خلاص کرده
استت:
«برابری ،ظرفيت و تفکيک وظايف» اين مفا يم را در مجموع «سندرم توسع » 2راميدهارد
سندرم توسع ک از ابعاد س گار فوق تشکيلشده ،ترکيبی از مسويی ا و تناتض ا میباشد
عناصر س گار سندرم ،م مسو و وابست ستند و تم غتير مسو و بالاوه متناتض میباشند
فرآيند تتوسع و رتوسازی را بدليل وجود تناتض ای ذاتی در عناصر تشکيلد نده آن ،بايد
پايانراپذير دارست
- Leonard Binder
- Development Syndrome
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علاوهبر آن ر تنها توسع پايانراپذير است ،بلک مسيری ک توسط کشور ای توسع ريافت
طی میشود ،کامل ًا متفاو و غيرتابل پيشبينی است الگو ای توسع سياسی در کشور ای در
حال توسع جتديد ،مورد توج ايتن گروه از دارشمندان ترار گرفت  ،تلاش میکنند توج خود
را ب بقران ای سياسی ک در سر راه کشور ای در حال توسع ترار دارد و شد آن برای
کشور ای توسع يافت فعلی ب مراتب کمتر بوده است ،معطوف کنند دارشمندان از پنج موضوع
بتقراری رتام برده ،سپس آرتها را بر حسب اجزاء تشکيلد نده سندرم توسع  ،مورد تجزي و
تقليل ترار دادهارد بقران ای پنجگار عبارتند از « :ويت ،مشروعيت ،مشارکت ،رفوذ و
توزيع» اين دست بندی ا حاصل تتلاش ايی است ک در جهت ايجاد يک چارچو برای تجزي
و تقليل بقران ای بتالاوه بت عتمل میآيد لازم ريست ک م آرها ب بقران تبديل شورد و
ريازی م ريست ک ر پنج بقران در يتک زمتان وجود داشت باشند ،ولی شوا د تاريخی
رشان مید د ک م آرها ب بقران تتبديل متیشورد و بت ردر میتوان از م آرها احتراز
کرد
« ليوجگورايب» ،7يکی از جالبترين تئوری ای جامع در توسع سياسی را در تالب يک
طبا بندی دوگتار برای توسع سياسی ارائ داد
"جگورايب" جابجايی سياسی ،يکپارچگی سياسی و رمايندگی سياسی را از رشار ای
رهادين کردن سياسی میدارد وی در تئوری خود ک ترکيبی از ریرا دو گروه دارشمندان
فوقالذکر است ،توسع سياسی را روسازی سياسی مراه با رهادين کتردن سياسی میدارد ک
بطور اختاار ب صور « »PD M+I2رشان داده شده است او جزء روسازی سياسی را فرآيند
افزايش متغير ای عملياتی يک حکومت دارست و در اين رابط از س متغير« :جهتگيری
عالايی ،تفکيک ساختاری و تابليت» رام برده است او تريک از ايتن متغير ا را ريز ب اجزايی
تاسيم کرده و شاخص ايی را ريز معرفی رموده است وی مچنين رهادين کردن سياسی را
فرآيند افزايش متغير ای مشارکتی يک حکومت میدارد و برای رهادين کردن سياسی ،از س
متغير جا بت جتايی سياسی ،يکپارچگی سياسی و رمايندگی سياسی ،استفاده کرده
است "جگورايب" مچنين خاطررشان میسازد ک لازم توسع سياسی ،وجود تعادل مناسب
بين روسازی سياسی و رهادين کردن سياسی است عدمتعادل ،بالا بودن سط روسازی و پايين
- Helio Jaguaribe
- Institutionlization+Political Development-Modernization
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بودن سط رهادين کردن ،سيستم ستياسی را رتاگزير ب استفاده موفايتآميز از شد عمل و
زور رموده و عکس اين عدمتعادل ،باور بالا بودن سط رهادين کردن و پايين بودن سط
روسازی ،بر تابليت عملياتی سيستم سياسی اثر میگذارد ( دی)11-11 :7334،
توسع سياسی تقول مکاريکی خود ب خودی ريست ک پس از پيدايش زمين ای عينی
لازم ضرورتاً پديد آيد توسع سياسی در واتع متضمن تقولی ذ نی ريز ست ک خود ممکن
است برآيند تقولا عينی باشد و بدون حدوث آن توسع سياسی ممکن رخوا د بود اين عنار
ذ نی در واتع عبار است از تکوين اراده و خواست لازم برای مقاق ساختن ریام سياسی
رتابتی و مشارکت آميز ک میتوان از اين خواست و اراده ب عنوان ايدئولوژی سياسی ياد کرد
در اين خاوص رمیتوان چندان ترديد کرد ک رگرش ا و ايدئولوژی عام مردم يا گروه ای
حاکم بر روی ریام سياسی تأثير مستايم میگذارد مسلماً اگر اکثريت مردم يا گروه ای
حاکم کشوری مخالف رتابت سياسی باشند يعنی بدان عايده رداشت باشند ،استارار ریام
سياسی رتابتی تاريباً راممکن خوا د شد (بشيري )611 :7332 ،
استارار ریام سياسی رتابتی و توسع يافت ريازمند ساخت فر نگی مشارکتی است فر نگ
مشارکتی اولين بار آلمورد در تاسيمبندی ارواع فر نگ ای سياسی ب کار برده است و
میگويد« :افراد در فر نگ سياسی مشارکتی شناسايی متاابلی رسبت ب ریام سياسی و
عضويت خود در آن داشت و گرايش فعال رسبت ب ساخت ای سياسی ،اداری و رورد ای
تاميم گيری و اجرايی دارا بوده و اعم از اينک با ریام شناخت شورد يا آن را رد کنند ،از رفوذ
آن در زردگی خود آگاهارد و سعی در رفوذ در خطمشی ا و تاميما داررد »(ميرموسوی,
 ):731631مچنين وی ارواع ديگری از فر نگ ا را ريز عنوان میکند ک فر نگ سياسی
«مقدود» و فر نگ سياسی «تبعی» میباشند در ديدگاه اين ارديشمند از امتزاج اين روع
فر نگ ا ريز ساخت ای فر نگی ديگری پديدار میشود ک میتوان در اين خاوص ب
فر نگ «مقدود-تبعی» يا «مقدود-مشارکتی» اشاره کرد
مکتب نوسازی ،سرمایهداری و رشد اقتصادی:
در گسترش ریري روسازی تعداد زيادی از دارمشندان علوم اجتماعی ريز مشارکت
داشت ارد بسياری از جامع شناسان مدعیارد ک معيار ای اتتاادی در صور عتدم ارطباق با
رهاد ای اجتماعی-سنتی و ارزشهای فر نگی شکست خوا ند خورد بطور مثال ،گودی
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( )7113معتاد است ک خارواده گسترده مارعی بر سر راه توسع اتتاادی مقسو میگردد،
زيرا وجود تعداد زيادی از افتراد تتقت تکفل ،خود مارعی برای تقرک شغلی است و ب علاوه
برای پسارداز خاروار ريز مقدوديت ايجاد میکند و از اين طريق در ماابل شکلگيری سرماي
ريز مارع ايجاد میرمايد بعلاوه از ریر او استقکام فر نگی ختارواده گتسترده باع سرکو
فردگرايی ،ابتکار و آرمانخوا ی ،بعنوان شاخص ای اتتااد سرماي داری پويا میشود ساير
ارديشمندان اجتماعی مارند يگن ( )7112و مک کل لندريز ديدگاه ای مشا بی ارائ کردهارد
ب اعتااد اينان رشد اتتاادی رياز بت تتغيير در ايستار ا و رفتار ا دارد جامع شناساری مارند
وزليتز ( )7114با استفاده از آراء تالکو پارسورز با در ریر گرفتن عناصر فوق بعلاوه عناصر
ديگری ،اتدام ب سنخشناسی اختلافا اساسی فر نگی-اجتماعی ميان کشور ای صنعتی و در
حال تتوسع رتمودهارد در تمين رابط بايد از تعدادی از ارديشمندان ستياسی رتام بترد ک
معتادرد برای فارزدايی بايستی اتدام ب پرورش رهاد ای ليبرال-دمکراتيک (آزاديخواه-مردم
سالارار ) مارند آرهايی ک در غر موجودرد رمود ،چرا کت در رتتيج ايتنکار امکان
شکلگيری سيستم تشربندی با طباا باز متهيا گتشت و از اين طزيق تقرک اجتماعی و
موفايت اتتاادی تقاق میبايند(لررر)7163 ،
مجموع آراء فوق در چهارچو ریري روسازی با يکديگر ترکيب شدرد تتا امتکان تتقليل
فار عمومی و ارائ پيشنهاداتی برای رفع آن ارائ رمايند سياست ايی ک بر ايتن اساس
طراحی شده بودرد دف تقاق رشد سريع اتتاادی و اشاع ارزشها و رهاد ای غربی در جهان
سوم را دربال میرمودرد مشخااً ايتن رتیري مدافع صدور اشکال خالص سرماي داری بود
براساس سرمشق اصلی آن سترماي داری آزاد متوارع رشد اتتاادی را ويران رموده و کاميابی
م جارب را موجب خوا د گشت رچند پيشنهاد ای ریري روسازی وسيعا تتابل ارتطباق بتا
جهان سوم است ،اما رتايج آن اميدوار کننده ربودهارد کشور ايی ک با پيتروی از ستياستهای
رتوسازی در صنعتی شدن رشد سريعی را تجرب کرده و در عين حال فار دروری را شديداً
کا ش داده بتاشند ،کامل ًا در اتتليتند در حاليک اکثريت کشور ای تابع اين سرمشق ررخ رشد
بسيار کم و يا حتی منفی را ثتبت رتمودهارد آن ايی ک ررخ رشد کمی داشت ارد ريز يچگور
کا ش بارزی در فار را رشان ردادهارد يتکی از متفروضا اصتلی اين ریري يعنی فرض «رخن
ب پايين» ک براساس آن رشد اتتاادی از طريق صتنعتی شتدن ب صور خودکار موجب بالا
رفتن سط زردگی (ب عنوان حاصل افزايش دستتمز ا و اشتتغال) و رتابودی فار میگردد،
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عميااً ب زير سؤال رفت است مان گور ک بسياری از اتتاادداران تشخيص داد تارد ،در
صتور ربود سياستهای توزيع مجدد ب منیور ماابل با فار ،منافع رشد اتتتاادی بت رتفع
آرهايی خوا د بود ک ماکنون از وضعيت مطلوبی برخورداررد (جتيرورد)7311 ،
مقبوبيت ریري روسازی در مقافل علمی و پژو شی ديتگر عتموميت رتدارد و رويکرد رفاه
اجتماعی وسيعا جايگزين آن گرديده است اما علیرغم اين ،بسياری از بتررام ريزان ،متديران و
ساير مااما متنفذ در کشور ای در حال توسع آموزه ای اصلی و سياستهای پيشنهادی
ریري روسازی را پذيرفت ارد البت پيروی از رتیري رتوسازی در مقافل علمی و پژو شی کاملاً
رد رشده است
در حايات اين ديدگاه در تالب و پوشش ديتدگا های اتتتاادی «رئوکلاسيک»« ،مکتب
پولی» و ریري ای اتتاادی «از جارب عرض » احتيا شتده استت اين ریريا ب ويژه از طريق
صندوق بتين المتللی پول با توج ب رياز زيادی ک کشور ای جهان سوم ب اعتبارا بين
المتللی داررتد ،شديداً در کشور ای در حال توسع تتبليغ و تترويج شده استت بترخی از
متوارد ،حکومت ای راستگرا ،اتتاادداران معتاد ب ديتدگا های فتوق را برای ارائ و اجرای
سياستهای پيشنهاديشان دعو کردهارد بهترين مثال در مورد شيلی است ،کت در آن
متجموع ای از اتتاادداران «مکتب شيکاگو» با مرا ی رژيتم ديکتاتور و سرکوبگر پينوش
رستوايی و بتدرامی عیيمی ب بار آو ردرد بت تر حال دور رمای جديد ریري روسازی ريز برای
فارا غمارگيز است حداتل برای کتتواه متد در اين مورد توافای عام وجتود دارد
مـکتب نـئومارکسیستی ،توسعهنیافتگی و وابستگی:
تر چتند آراء ساختگرايان بين المللی بت تمراه اصلاحا و تعديلهايی ک با رويکرد ای
مارکسيستی در آن صور گرفت است يک ریري واحد و منسجم را رتمیسازد ،امتا کلي
طرفداران آن راط ریرا متشترکی در بتا ما يت فتار داررتد کتلي آرها معتادرد ک
استتثمار فارا توسط اغنياء در ر دو سط داخلی و بين المللی ،علت رخستين توسع ريافتگی و
فار عمومی در جهان ستوم استت بيشتر ،البت ر م  ،واداران ايتن رتیري (رتئومارکسيستها)
متعتادرد متشکل فار عمومی تتنها در صتورتی حل میگردد ک عمر شيوه توليد سرماي داری
در کشور ای در حال توسع  ،و مچنين اتتااد جهاری بعنوان يک کتل ،بت ارتتها برسد

181

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه

زمين روشنفکرار برای ظهور ریري وابتستگی در آغتاز تتوسط اتتتاادداران آمتريکای
لاتتينی سازمان ملل ( )EVLAفرا م گرديد آن ا معتاد بودرد ک تکي آمريکای لاتين بر
صدور مواد اولي (آرگور ک در آن زمان مورد تبول بود) رمیتوارد مقرک کافی برای رشد
اتتتااد باشد و در واتع ب جای ارباشت سرماي ب منیور توسع  ،چون ررخ کالا ای صادراتی
(مواد اولي ) با کا ش مواج شده و در عوض کالا ای ساخت شده و وارد شده از کشور ای
صنعتی با افزايش ا ميت و تتيمت متواج بودهارد ،کسری مبادلا افزايش يافت و دف
گردآوری سرماي تقاق ريافت است اتتاادداران اکلا علت اين امر را تعيين تيمتها در
کشور ای صنعتی میدارستند ،از يکسو کشور ای صنعتی با افزايش زين ريروی کتار متواج
بودرد و برای حفظ تدر رتابت خود بر روی ررخ مواد خام فشار وارد میرمودرد و ب دليل
امکاری ک برای کنترل مزارع ،معادن و شبک ای توزيع بترای شترکتهای چند مليتی غربی
وجود داشتت تتادر ب ارجام اينکار میشدرد پيشنهاد اکلا تشويق را برد «جايگزينی واردا »
بود ک ب مراه بازار مشترک و تعرف ای گمرکی موجب تقرک صنايع مقلی و تعادل مناسب
در متبادلا ختارجی و رهايت ًا توسع خودکفای اتتتاادی متیگرديد (کاردوسو )7111 ،اين
عاايد توسط تعداد زيادی از متفکرين اجتماعی آمريکای لاتين مورد پذيرش ترار گرفت ،بيشتر
اين افراد کساری بودرد ک ب گفت ابر اين ( )7116تقت تأثير تعليما ضد امپرياليستی
ستنتی و رتئومارکسيستی ترار داشتند ب ر حال ست اصلی تفکر اتتاادداران اکلا با
پيشرفت و اصلاحاتی ،ریري کموبيش معروف ،وابستگی را بوجود آورد تقليل عمياتر و رافذتر
وابستگی بويژه ب واسط شکستهای آشکار سياستهای پيشنهادی اکتلا بترای دستيابی بت
اتتااد خودکفا تاويت گرديد در د  7114بسياری از طرفداران رويکرد جديد معتاد بودرد
ک سياست جايگزينی واردا يچگور تاليلی در وابتستگی منطا بوجود رمیآورد ،بلک ب
علت راش سرماي داری خارجی در ايجاد صتنايع جتديد ،متوجب افزايش وابستگی ريز میگردد
در ميان پيشتازان مکتب وابستگی میتوان از فورتادو ( ،)7114سارکل ( ،)7111کاردوسو
( )7112دوس سارتوس ( )7113و فرارک ( )7111،7111،7112رام برد در متيان متتفکرين
وابستگی مطالب اينان ب رسبت بيش از سايرين در کشور ای در حال توسع مطالع میشود
ايتن رتويسندگان تمراه با گروه ديگری از مؤلفين موفق شدرد تا مکتب روسازی را ک دارای
موتعيت برتری در مقافل علمی-پژو تشی بود کنار بزرند و توج عمومی را بسوی مشکلا
رابرابريهای بين المللی و تجار رامتوازن کت يکی از موارع سياستهای اصتلی تتوسع است،
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جلب رمايند با اين وجود کلي ریري پردازان مکتب وابستگی از مورد تبول واتع شدن آراءشان
در تطعنام ای سازمان ملل و اعلامي ای مربوط ب اين مسئل توسط بارک جهاری و ساير
سازمارهای بين المللی راضتی ريستند ،چرا ک ب اعتااد آرها اين سازمارها ابزار ای سرماي داری
بين المللی ستند
رويسندگان مختلف ،ابعاد مختلفی از ریري وابستگی را مورد تائيد ترار دادهارد ،اما مگی
آرها در تقليل علل فار عمومی متتفق الاتولند ک در سط ملی تابل بررسی ريست ب اعتااد
آرها  ،توسع ريافتگی مقاول ارتباط رابرابر ميان اتتااد ای وابست است و ب تول دوس
سارتوس اتتااد گروه ديگر است ب عبار ديگر فار عتمومی در جتهان سوم رتيج مستايم
استثمار مستعمرا جديد و بينواسازی جهان سوم است يا ب عبار طعن دار فرارک «توسع ،
توسع ريافتگی» (گتوردر فرارک)7361 ،
توسع ريافتگی ر بعنوان شرايط بديع و منفعل بلک بعنوان رتايج يتک رورتد تاريخی سلب
مالکيت از ثرو تقت اراياد کشور ای ما واره ک پر بيش آرها را «پيرامون» میراميد و تهي
منابع کافی برای صنعتی شدن کشور ای ما در شهر يا «مرکز» بايد بررسی گردد اصول رتیري
وابتستگی اساس ًا توسط متفکرين اجتماعی آمريکای لاتتين و بتراساس تتاريخ آن تاره مورد
بررسی ترار گرفت  ،اما افراد ديگری چون ردوری ( )7112امين ( 7110و  )7111و
الرشتاين( )7110اين ریري را با تقت پوشش ترار دادن ساير رتااط درتيا و در غتالب اتتااد
جهاری بعنوان يک کل مورد استفاده تترار دادهارد ()7134 :Abraham,M
از ریر فرارک توسع کلی سرماي داری و توسع ريافتگی ر کدام علت ديگری و ايجاد شده
توسط ديگری ستند از ریر او سرماي داری پيتشرفت از طتريق شتبک مادر-ما واره ارزش
اضافی حاصل شده در جهان سوم را ب مترکز ارتاال مید د بسياری از ریري پردازان وابستگی
در مطالعا خود از مفا يم مارکسيستی استفاده میکنند ،اما برخی از آن ا مشخا ًا تقليل
خود را بتراساس آراء و رتیريا لنتين ،بوخارين و لوگزامبورگ بنا رهاده و مستايماً آموزه ای
مارکس را بکار میگيررد با وجتود ايتن روشت ای رئومارکسيستها شديداً از جارب
مارکسيستهای کلاسيک تقت اين عنوان ک «آن ا چيزی جز پيشرفت تندرو فتلسف پورژوازی
رتيستند» شديداً مورد راد ترار گرفتند(بررشتين  )7111ریري پردازان وابستگی م ب دليل
استفاده آزاد امتا غتير صتقي از مفا يم مارکسيستی و م ب دليل عدم موفايت در تشخيص
شيوه ای مختلف توليد در اتتااد جهاری متعاصر ،مترد سترزرش ترار گرفتند(لاک لائو7117 ،؛
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ليزوروکس بروگ )7111 ،لاک لائو ،فرارک را ب علت توصيف اتتااد کشاورزی امريکای لاتين
بت عتنوان سرماي داری مورد راد ترار مید د از ریر او ر چند ک اين ریام با سترماي داری
در ارتتباط استت ،اما فئوداليسم يک شيوه توليد متمايز از سرماي داری است
در حاليک اغلب ارتاادا مارکسيستهای کلاسيک بت رتئومارکسيستها در زمين توسع
توسط کساری چون فوسترکارتر ( )7110پاسخ داده شده است اما نوز مارکسيستهای
کتلاسيک رتگران ايتن مسئل ارد ک آيا ریري پردازان وابستگی ک اصطلاحا مارکسيستی را
مورد ساتفاده ترار دادهارد ،مارکسيست ای اصيلی تستند يتا خير؟ در کنار بق ای
ايدئولوژيک مارکسيستهای کلاسيک ،گروه بزرگی از ریري پردازان ميزان «اعتبار تجربی»
رتیري وابتستگی را متورد بق ترار دادهارد مثلاً کاردوسو ( )7112ریري پرداز رئومارکسيست
مکتب وابستگی معتاد است ک در حاليک رفوذ سترماي داری تمراه بتا استثمار است اما
مچنين مراه با رشد صنعتی و توسع ريز ست ،ترچند کت اين توسع ممکن است
رامتناسب و يا ب عبارتی «توسع وابست » باشد از طرف ديگر وارن( 7113و  )7111مدرس
متارکسيست کتلاسيک بر اساس تقليل شوا د تجربی رورد توسع بعد از جنگ رتيج گيری
میکند کت کتشور ای در حال توسع  ،رشد اتتاادی بیریير ،پيشرفت تتکنولوژی ،صتنعتی
شتدن و «توسع خودکفا» را تجرب کردهارد او با پذيرش پيتشبينی ای متارکس ،مدعی است
ک اين وتايع خود دليلی بر تغيير کشور ای توسع ريافت بت جتوامع سرماي داری توی است و
اين ختود پيتششرط لازم برای تتقول آرتها بتسوی سوسياليسم است ب مين دليل وارن
شديداً متخالف سياستهای اجتماعی رفاه و توزيع مجدد است ،چرا ک باع عاب ارداختن
«متلزوما اوليت ارتااء توسع سرماي داری است» کار وارن رتمور خوبی از تقليل
مارکسيتهای کتلاسيک در متورد مسائل توسع است ،ک بتدون بتق در مورد شجرهرام
ریري پردازان رئومارکسيست مکتب وابستگی ارجام میگيرد ر چند ک کار ايی از ايتن
تتبيل بسيار رادر است ،اما لو تمن ( )7111متعتاد استتک مباحثا مارکسيستهای کتلاسيک
در متورد بعضی از مسائل توسع متارند صتنعتی شدن،کاربرد ای مهمی در سياستگذاری دراد
مکتب توسعهگرایی ،توزیع مجدد و رفاه:
بر خلاف وارن و پيروان تندرو رتیري رتوسازی ،گروه ديگری از متفکرين اجتماعی ک متا
آرتها را توسع گرايان متیرماميم ،ايتن عتايده را ک رشد اتتاادی و رواج سترماي داری
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مشخااً باع کا ش فار در جهان سوم شده ،رد کردرد اينان در حاليک ب بعضی پيشرفتها در
ارتااء ستط زرتدگی بويژه بالا بردن استاردارد ای بهداشت و آمتوزش اعتتااد داررتد ،در عتين
حتال فار عمومی را يتکی از متهمترين مشکلا جوامع توسع ريافت کنوری میدارند
ب اعتااد آران رشد ب تنهايی تادر ب ريش کن کتردن فتار رتخوا د بود ،رچند رشد
دايت شده ممکن استت تدريجاً بت ريتش کن شتدن فتار منجر گردد ،امری ک حداتل برای
تعداد اردکی از کشور ای در حال تسوع کنوری تابل پيشبينی است توسع گرايان بر مبنای
ریري خودخوا ان مداخل منسجم دولت و تابل طيف گستردهای از سياستهای اتتتاادی-
اجتماعی با تأکيد مشخص بر مسئل فار و رابرابری و ساير مشکلا اجتماعی ک بر پريشاری
فارای جهان سوم میارجامد ،ستند
رچند ک پيشين اين رويکرد بسيار تديمی است ،اما در شرايط ختاصی در د ت 7114
تأسيس گرديد اين رويکرد اساساً توسط اتتاادداران «ليبرال-اوماريست»(آزاديخواه-ارسان باور)
مورد حمايت ترار گرفت ،کساريک مخالف آموزه «بگذار بکنند» ریري روسازی بودرد و در عين
حال مکتب جارشين (متکتب وابتستگی و رئومارکسيسم) را تبول رداشتند توسع گرايان معتاد
بودرد ک مکتب وابستگی ک در آن زمان مقبوبيت بسياری داشت مکتبی يچ ارگار است و
پي شنهاد ای بسيار کمی برای ستياستگذاری بت منیور کا ش فار داخلی دارد ،اگتر اصلاً
پيشنهادی داشت باشد! البت توسع گرايان لزوماً مخالف ساختگرايی بين المللی و وجود رتبا
در ارتباط تجاری بين المللی ريستند
در سالهای د  ،7114تعدادی از اتتاادداران معروف منتاد رتیري رتوسازی ،رويکرد
دولت رفاه را متطرح ستاختند ميردال ( )7113در مطالع مفال خود در مورد فار آسيايی
تاوير ملالتارگيزی از توسع در منطا را ترسيم رمود و رهايت ًا تبول را برد رشد اتتاادی
رئوکلاسيک را موجب تشديد مشکل دارست ب اعتااد او رچند فار ا ميتی غيرتابل ارتکار
دارد
ولی متاابل با آن از طريق کا ش رابرابری ممکن است بيشتر ب تضعيف افزايش توليد
منجر گردد تا تاويت آن از اين رو او ب دربال سياست رفاه برابری طلبی است ک ترکيبی از
«آرمارهای روسازی» و بررام ريزی جامع و متتمرکز بتاشد در روشت ای متشابهی ،سيرز
( )7112اعتااد مترادف بودن رشد اتتاادی و توسع اتتاادی را مورد حمل ترار مید د ب
اعتااد او حتی اگر درآمتد سرار کشوری دو برابر م شود ،اگر رتوارد س مشکل اساسی
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تتوسع (فتار ،رتابرابری و بيکاری) را ب رقوی تابل تبول کا ش د د رمیتوارد توسع يافت
مقسو گردد
از اوايل د  ،7114ارتاادا وارد بر را تبرد رشتد از طريق صنعتی شدن ،ب گور ای ک
توسط طرفداران مکتب روسازی مطرح میگشت ،فتزوری گترفت و تتعدادی از اتتاادداران و
ساير دارشمندان علوم اجتماعی لزوم تأکيد بيشتر بر برابری و فارزدايی در بررام ريزی توسع را
مورد تتأکيد ترار دارد ليپتون( )7111سعی کرد تا چارچو ریری برای اين ديدگاه با تتکي بر
مشکل رابرابری شتهر-روستتا تهي رمايد ليپتون با طرح الگويی ک با اعتااد او مبتنی بر
سرمشق ریری مکتب روسازی است (رشد سريع در صنعتی کردن مناطق شهری و چشمپوشی
از اکثريت مردم روستايی) رشان داد ک اين شيوه تتوان ماابل با مشکل فار عمومی را ردارد
تقت تأثير مين آراء و ریرايت بود ک سازمان ملل «رويکرد واحدی» را پذيرفت ک ر
تنها بررام ريزی اتتاادی-اجتماعی منسجمی را پيشنهاد میکرد بلک ب دربال سياست
اتتتاادی بتود ک ب تقاق ا داف اجتماعی ريز بيارجامد ( )7117سازمان بين المللی کار ريز
در مطالعا خود در زمين اشتغال ( 7112و  7117و  )7114اين ديدگاه را مورد تأکيد ترار
میداد ک حل مشکل استفاده «غيرمطلو از ريروی کار» تتنها از طتريق سياستهايی ک با
دف کا ش فار و رابرابری طراحی شدهارد ،ممکن استواين ديدگاه در سخنراری مک راما را،
رئيس بارک جهاری در سال  ،7112ريز تاري شده است ب اعتااد او سياست وام د ی بتارک
جتهاری در آينده بايد بسوی منافع  04درصد از فايرترين مردم کشور ای جهان سوم جهت
داده شود بلافاصل  ،اتتاادداران کارآزموده بارک مراه با مقااين دارشگا ی ارگليس (چنری و
ديگران  )7110کار اساسی را ک بر مشکل رتابرابری تتکي داشتت و را برد جديدی مرکب از
آرمارهای رشتد و بترابری را پيتشنهاد میکرد ،ارائ رمودرد در کنفرارس جهاری اشتغال در سال
 ،7110سازمان بين المللی کار در ارتباط با فار عمومی و مشکلا اجتماعی آن ،با موافات
اعضاء رويکرد «رتياز ای استاسی» را بت عنوان را برد توسع مطرح رمود (دفتر بين المتللی
کتار  ،7111غای و ديگران  ،7111استری تن ،بورکی و استری تن  )7113رچند ک «رياز ای
اساسی» اغلب ب عنوان رويکردی جديد در سياستهای توسع متطرح متیشود ولی ما يتاً در
اصول با ديدگاه توسع گرايی تفاوتی ردارد
اين تنها مؤسسا بتين المللی ربودرد ک مدافع رويکرد توسع گرايی بودرد افراد و
سازمارهای بسيار ديگری را ريز می توان رام برد ک ب گتسترش عتاايد ختاصی کمک میکردرد
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ک رهايتاً ب روعی دفاع از فلسف و مبنای ریر ی ديتدگاه تتوسع گرايی بود بطور مثال ،گروه
توسع تکنولوژی متوسط ،بدربال مؤسس خود ،شوماخر ( ،)7110ر تنها توج مگان را
بتسوی رتياز بت تکنولوژی متناسب و با ماياس کوچک جلب میرمود ،بلک بعلاوه مبلغ ضرور
متتناسب کتردن صتنعت ،کشاورزی و ساير سياستهای اتتاادی و اجتماعی بود بنياد «داگ ا
مرشولد» ريز در اعلامي «توسع ديگر»( )7116ديتدگاه تتوسع گرايان را بتا پيشنهاد را بردی
معطوف ب فارزدايی و برابریطلبی مورد تأئيد ترار داد اين بنياد ب علاوه ختاطره طترفداران
اولي توسع اجتماعی را ،ک بر خودمختاری مقلی و مشارکت و خودکفايی تأکيد داشتند ،زرده
کترد عتلاوه بتر ریري پردازان ،تعدادی از حکومتها ،مارند چين ،تارزاريا ،سریلارکا ،و کوبا ،با
را برد توسع گرايار ای ک در پيش گترفتند در عتمل بعنوان الگويی برای آراء توسع گرايان
تبليغ میرمودرد
دیدگاه علوی تبار در مورد نظریههای توسعه:
علوی تبار در مورد مباح ریری مطرح شده در با توسع میگويد :رچند ک خط
مشی ای گوراگوری کت تتوسع گرايان متطرح میکنند لزوم ًا ب را برد منسجم و واحدی در
زمين توسع منجر رمیگردد ،ولی رکا مشترک بسياری در ميان تم ايتن رويکرد ا وجود
دارد از ميان اين رکا مشترک میتوان ب مواردی چون :مداخل دولت در امتور اتتتاادی،
رشد اتتاادی ،برابریطلبی و رفاه ،اشاره کرد ب رغم ارتااد آرها ب رشد مرسوم ،اکثر
تتسوع گرايان بتر ا تميت رشد اذغان داررد ،اما فروض مربوط ب «رخن ب پايين» و تکي بتر
رشتد از طريق صنعتی شدن در ریري روسازی را مورد سؤال ترار مید ند (علوی تبار)7313:
آن ا معتادرد ،امکان رشد از طريق ديگر رتيز وجتود دارد عدهزيادی ،بويژه در مراحل اولي
توسع بر تبول سياستهای افزايش مقاولا کشاورزی بت جتای مقاولا صنعتی تکي
کردهارد ب اعتاد آرتان تزين کتردن برای سرماي گذاری ارساری ب اردازه سرماي متادی
ضتروری است ،از اين رو مخارج مربوط ب خدما اجتماعی(چون بهداشت و آموزش) با
ربايستی متخارج متارفی ب حسا آورد مچنين توسع گرايان متعتادرد کت حکومتها بت
دلايتل متختلفی از جمل تشويق و جهت د ی و ايجاد رشتد متستمر اتتاادی بايستی در
اتتااد دخالت کنند اينکار را م از طريق بررام ريزی اتتاادی و م از طتريق ستاير ابزار ای
در دسترس میتوارند ارجام د ند در ايتن مورد ک رشد اتتتاادی چتگور بايدتقاق يابد،
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معتادرد ک بتررام ريزان متیبايد سياستهای متناسب با رياز ا و شرايط خاص ر کشور را ارائ
رمايند و مشخا ًا طرحهايی بايد اوليتت داشتت باشند ک حداکثر امکان بترای اشتتغال و
متشارکت فارا را ميسر متیسازرد (علوی تبار)7313 ،
تتوسع گرايان شديد ًا طالب برابری تستند البتت ر ب دليل حساد ب ثروتمندان يا
دلايل اخلاتی صرف بلک ب اين دليتل کت تمرکز مفرط سرماي را مارعی بر ستر راه تتوسع
اتتاادی متیدارند آن ا استتدلال میکنند ک ثروتمندان در جتهان سوم حاضر ب سرماي گذاری
ثرو خود در اتتااد داخلی ريستند در عوض با ولخرجی بسياری از ثرو ختود بترای خريد
کالا ای وارداتی لوکس و ارباشت و پستارداز در بتارکهای ختارجی ،متنابع متلی را ب در
متید ند بتعلاوه تمرکز سرماي در دست تعداد کمی از افراد باع عدم مشارکت اکثريت مردم
در فرآيند توسع و رهايتاً بازده پايتين متیگردد ،تمارند آرچ در مورد تمرکز زمين وجود
دارد ،ک ظا راً عتلت اصتلی تتوليد پايتين کتشاورزی در جهان سوم است وجود رابرابری زياد
و جمعيت فاير گسترده منجر ب پيدايش بازار ای داخلی کوچک شده و از اين طريق
زمين ای تجار و تلويد مقلی را مقدود میکند از اين ديدگاه کتا ش رابرابری باع افزايش
درآمد فارا و رتيجتاً بالا رفتن تااضا شده و ارگيزه ای زيادی برای توليد ايجاد میکند ابزار ای
سياستگذاری در جهت اين برابریطلبی شديد تنها شامل طرحهای توزيع مجدد ثرو و درآمد
رتيست بتلک بعلاوه بالا بردن سط درآمدی فارا را ريز شامل میگردد توزيع دارائيها از طريای
چون اصلاحا ارضی ،ماليا بر ارث ،ثرو و درآمد و وضع عوارض بر کالا ای لوکس وارداتی و
مالکيتهای خارجی میتوارد تتأمين گتردد افزايش درآمد فارا ريز م از طريق اصتادی و م از
طريق خدما اجتماعی میتوارد ب دست آيد مثل ًا از طريق پروژه ای کشاورزی ک آبياری،
را نمايی ای فتنی و اعتتبار تکنولوژيکی و امکان دسترسی ب بتازار را بترای کشاورزان فاير
فرا م میکنند میتوان اتدام کرد و يا از طريق تأمين خدما اجتماعی چون آموزش رايگاه،
پروژه ای بهداشت عمومی ،سوبسيد مواد غذايی ،عرض مستايم متواد غتذايی ب «بهرهوری»
آن ا افتزود تتوسع گرايان معتادرد ک حمايت آرها از سياستهای «رفاه» تنها مبتنی بر دلايل
بشردوستار ريست بلک دلايل توی اتتاادی ريز دارد (علوی تبار)7313 ،
علوی تبار توسع را فرايندی میرامد ک در آن ظرفيت ا و پويايی ای يک ریام اجتماعی
ب طوری افزايش يابد ک آن ریام اجتماعی بتوارد رياز ای اجتماعی مردم خودش را برآورده
کند و ب آن ریام اجتماعی امکان تطبيق مقيطی بد د؛ يعنی در واتع در فرايند توسع دو
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اتفاق اصلی رخ مید د؛ يکی اينک از يک طرف ظرفيت ا افزايش میيابد و ديگر اينک
تطبيق با شرايط مقيطی ايجاد میشود؛ تطبيای ک غيرارفعالی است
وی در اين ارتباط میگويد زردگی اجتماعی آدمی تابل تاسيم ب چهار حوزه اتتاادی،
سياسی ،فر نگی و اجتماعی است و چهار حوزه توسع ای ب رام ای توسع اتتاادی ،توسع
سياسی ،توسع فر نگی و توسع اجتماعی را متناسب با اين چهار حوزه میتوان بازشناسی
کرد؛ البت اين طبا بندی تراردادی است و يچ مرز و ديواری بين حوزه ای توسع ای وجود
ردارد و اين حوزه ا با م تعامل داررد؛ ب اين معنا خطمشی توسع يعنی مجموع اتدامکردن ا
و اتدامرکردن ايی ک دولت برای تأمين لوازم توسع و حذف موارع توسع و تسهيل و تسريع
فرايند توسع ارجام مید د؛ در رتيج  ،وتتی دولت دست ب کاری م رمیزرد در واتع
خطمشی ايجاد میکند (علوی تبار)7313 ،
علوی تبار س گام اصلی در فرايند خطمشیگذاری در توسع ب ترتيب تعيين يا شکلد ی ب
خطمشی ،اجرای خطمشی و ارزشيابی آن میرامد و معتاد است در ر س گام ردپای خرد
وجود داشت و شکلگيری يک خطمشی با احساس و درک وجودی مشکل ،رابط دارد وی
میگويد در سلسل مراتب مشکلا ما ابتدا با يک دغدغ روب رو میشويم اگر آن دغدغ حل
رشد ب مسئل تبديل میشود اگر مسئل حل رشود ،يک مشکل شکل میگيرد اگر مشکل حل
رشود ،بقران شکل میگيرد و اگر يک بقران حل رشود ،فاجع شکل میگيرد امروز مشکلا
توسع ای کشور در مرحل بقران است و اميدوارم بقران ای ما ب فاجع منتهی رشورد برای
حل بقران ا رخستين گام اين است ک جامع حس کند دچار مشکل است تا بتوارد راهحلی
برای مشکل خود پيدا کند و فرايند خطمشیگذاری را طی کند اينک يک جامع ب چ
چيزی حساسيت رشان مید د ب خرد آن جامع برمیگردد و رخستين جايی ک خرد يک
جامع را رشان مید د حساسيت ای آن جامع است بعد از اينک ما مشکل جامع مان را
درک کرديم ،در گام بعد بايد تفويض اختيار کنيم؛ يعنی يکرفر در آن جامع بايد امکارا را در
اختيار بگيرد و متاابل ًا مسئوليت داشت باشد؛ مثل ًا در مسئل کودکان کار نوز کسی در جامع
ما متولی آن رشده است مزايای ریام ديوارسالاری مارند ثبت امور ،موضوع مهمی است و ربايد
فاط جنب ای منفی و خست کننده ديوارسالاری را ديد
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دولت و توسعه از دیدگاه علوی تبار:
وی دولت را ب مفهوم  governmentب کار میبرد ک در کشور ايی ک تاسيم توا ارجام
گرفت گا ی مترادف با توه مجري است و در بعضی ازکشور ا مارند ارگلستان ،توه مجري و
مانن  ،ر دو را در بر میگيرد مهمترين راش و کارکرد دولت در اين مفهوم در جهان مدرن
خط مشی گذاری عمومی است خط مشی گذاری عمومی خود شامل س فرابند يا س گام
اصلی شکل د ی و تعيين خط مشی ،اجرای خط مشی ،ارزيابی خطمشی است خطمشيهای
عمومی معمول ًا پاسخهايی است ک دولت ب مشکلا عمومی مید د و تلاشهايی است ک برای
حل مشکلا عمومی ارجام مید د و مشروعيت و حااريت پيدا میکند و ب مرحل اجرا
درميآيد در ر جامع ای يک سيستم کلی وجود دارد ک میتوان از آن ب عنوان سيستم خط
مشی گذاری عمومی ياد کرد رياز ا ،حمايت ا ،فشار ا و منابع و درخواستها ،ورودی ای اين
سيستمارد و خروجی اين سيستم خط مشی عمومی است تااضا ا ،خواست ا و حمايتها و
فشار ا از يک طرف وارد اين سيستم میشورد و در فرايندی پردازش میشورد ،مراحل س گار
شکل د ی و اجرا و ارزيابی را میگذرارد و رهايتاً رتيج و برورداد اين سيستم چيزی است ک
ب آن خط مشی عمومی ميگوييم خط مشی عمومی از جنس تاميم گيری است علوی تبار
ب دربال اين پرسش است ک در چ شرايطی میتوان خطمشيهايی را وضع کرد و يا سيستم
خط مشی گذاری عمومی ما برورداد ايی در جهت تقاق توسع م جارب ملی داشت باشد؟
(علوی تبار)7316 ،
وی در مورد راش دولت در پيشبرد توسع میگويد :مهمترين امر در مرحل اجرای خطمشی
اين است ک دولت و حکومت بتوارد ب خواست ای بلندمد و عام جامع رسبتب خواست ای
کوتاه مد و خاص يک گروه خاص در جامع اولويت بد د در غير اين صور  ،آن دولت
رمیتوارد دولتی توسع گرا باشد درواتع ،روعی استالال بهين از ريرو ای اجتماعی در مرحل
عمل برای ر دولت توسع گرايی لازم است
بعضی دولت ا ب ريرو ای اجتماعی بسيار وابست ارد ،وتتی کاری میخوا ند بکنند عدهای
فشار میآوررد ک اين کار را رکن و دولت مدام عاب میرشيند دولت ايی م اصلاً ب ريرو ای
اجتماعی توج رداررد دولتی در خدمت توسع است ک حدی از استالال در برابر ريرو ای
اجتماعی جامع خود داشت باشد چنين دولتی بررام بلندمد و ريرو ای اجتماعی مسنگ
دارد اين ريرو ای اجتماعی میتوارند با م وارد گفتوگو و چار زری شورد گفتوگو يا عالاريت
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ارتباطی بسيار مهم است ما بايد برای ديگران م مارند خودمان امکان تغيير تائل باشيم
گفتوگو با تکگويی فرق دارد در گفتوگو طرفين میتوارند مزمان تغيير کنند؛ دولتی ک با
گروه ای مختلف جامع خودش گفتوگو کند و با تطميع و تهديد با گروه ای خود روب رو
رشود در ساختار خود عالاريت دارد
علوی تبار میگويد وتتی ما میتواريم خط مشی ا را خط مشيهای توسع ای بناميم ک ؛ اولاً
در آرها منافع بلندمد بر منافع کوتاه مد ترجي داده شده باشد؛ ثارياً منافع عمومی بر منافع
خاص و منافع ملی بر منافع منطاهای تادم يافت باشد و رکت ديگر اينک  ،در خطم شی
توسع ای ،وسيل ا متناسب با ا داف ارتخا میشورد ،يعنی بايد تناسب بين دف و وسيل يا
عالاريت عملی در خط مشی ا آشکار باشند و وسايل مان دفی را ک ارتیار داريم مقاق
کنند علاوه بر اين ،خط مشی ا بايد سازگار باشند ،يعنی خط مشی ايی ک در يک زمين وضع
میشورد ربايد رافی خطمشی ايی باشند ک در زمين ای ديگری وضع میشورد و اثر مديگر
را در سيستم ملی خنثی کنند علاوه بر اينها ،توسع ريازمند خط مشی پايدار و مداوم است ب
زبان خلاص  ،خط مشی توسع ای خط مشیای است ک در آن منافع بلندمد  ،منافع ملی و
منافع عام تادم پيدا کرده ،ابزار ا با دفها تناسب داررد و با مجموع ای از خط مشيهای
سازگار ،مداوم و پايدار مواجهيم و اگر اين ويژگيهای ششگار را رداشت باشد خط مشی عمومی
توسع ای ريستند (علوی تبار)7316 ،
پرسش مهم بعدی علوی تبار اين است ک چ موتع میتواريم از سيستم خط مشی
گذاریمان ارتیار وضع خط مشی ای توسع ای داشت باشيم؟
وی معناد است خط مشی گذاريها ی عمومی فاط زماری در جهت توسع امکان پذير
خوا د بود ک با آن مشخاا ششگار ای ک معرفی شد يک دولت ب مفهوم government
با استالال بهين از ريرو ای اجتماعی داشت باشيم اين عبار تأمين استالال بهين دولت از
ريرو ای اجتماعی ريازمند دتت زيادی است و میتوارد با بدفهمی ای خطرراکی مراه باشد
وی توصي ب ايجاد تدر مسنگ ميان ريرو ای اجتماعی میکند عرص جامع  ،عرص
تعارض بين گروه ا و ريرو ای اجتماعی است و افراد اگر تدر مسنگ رداشت باشند از پيش،
رتيج تعارض آرها مشخص شده است وتتی کارگری را ک تدر چار زری ردارد در برابر
کارفرمايی ترار مید يد ک تدر چار زری زيادی دارد ،رتيج اين دعوا از پيش مشخص است
درباره ساير اتشار و گرو های اجتماعی م مينطور است بايد برای م اتشار و جريارهای
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اجتماعی تدرتهای مسنگ ايجاد شود تا بتوارند در چار زريها از منافع خود دفاع کنند ب
جای اينک واتعيت تعارض منافع را راديده بگيريم و ارکار کنيم و يا فکر کنيم ک مردم يچ
تعارض منافعی رداررد ،بايد تعارض منافع را ب رسميت بشناسيم و با ايجاد امکان شکل گيری
تدرتهای مسنگ امکان گفت و گو و سازش و چار زری را بين جريارهای مختلف اجتماعی
فرا م کنيم ابزار ای مبارزه سياسی ابزار ای مشخای ستند اگر خشورت را حذف کنيم (ک
بايد حذف کنيم) س ابزار سياسی مهم در چار زريها باتی میمارد :تشکيلا  ،رسار ای
مگاری و پشتوار مالی
علوی تبار معتاد است تدر مسنگ وتتی ب وجود ميايد ک افراد از ریر دستيابی ب
ابزار ای سياسی در وضعيت ای مشاب و برابر ترار گيررد يعنی تبعيض زدايی از توزيع امکارا
فعاليت سياسی يک گام مهم در جهت استالال بهين دولت در ماابل ريرو ای متعارض
اجتماعی است ک در ر شرايطی ممکن است وجود داشت باشند (علوی تبار)7316:
وی در مورد بازا آزاد میگويد :ما تاريب ًا پذيرفت ايم ک از مالکيت خاوصی آزادی در مبادل
دفاع کنيم اما بايد دتت داشت باشيم دفاع از مالکيت خاوصی و آزادی مبادل ربايد ب معنای
دفاع از حاکميت ايدئولوژی بازار بر حوزه عمومی باشد يا منجر ب آن شود مالکيت خاوصی و
آزادی مبادل چيزی است و ايدئولوژی بازار چيز ديگری است طرفداران ریام بازار با تشبي
سيستم سياسی ب سيستم اتتاادی گا ی ادعا میکنند م چنارک در سيستم اتتاادی ب
دربال حداکثرکردن منافعمان ستيم و با اين تلاش ،از طريق يک ریم خودجوش و خودارگيخت
منافع اجتماعی را تأمين میکنيم  ،در عرص سياست م مين رويکرد و روش بايد وجود
داشت باشد؛ يعنی افرادی ک متادی پستهای عمومی میشورد م میتوارند ب دربال منافع
شخای خود حرکت کنند و از طريق تلاش برای تأمين حداکثر منافع خودشان منافع جامع را
ب شکلی تأمين کنند بايد دتت کرد ک رمیشود اين دو حوزه را يکی دارست يعنی اخلاق
خدمت عمومی را رمیشود با اخلاق مقاسب و حداکثرکردن رفع شخای جايگزين کرد گفتمان
غالب در عرص عمومی با يد خدمت مگاری غيرارتفاعی باشد ر حداکثرکردن سود و مقاسب
گريهايی ک منفعت افراد را در بر میگيرد بين اين ايدئولوژی بازار و دفاع از حاوق مالکيت و
آزادی مبادل بايد فرق گذاشت ر حوزهای اخلاق خاص خود را دارد اخلاق و آدا موتعيت در
بخش خاوصی غير از اخلاق و آدا موتعيت فعاليت در بخش عمومی است اگر ما ب اخلاق
مبتنی بر مقاسب و حداکثرکننده منافع دامن بزريم ،ربايد و رمیتواريم از مردم ارتیار اعتماد ب
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دولت را داشت باشيم و از اين طريق ر تنها استالالی تأمين رمیشود بلک روعی تضاد منافع
پديد ميايد درواتع ما ر يازمند رهاد ای مدری ستيم ،يعنی از يک جامع توده وار و جامع ای
ک با م زردگی میکنند ولی با م ريستند و جامع ای ک افراد مثل تودهای روی م ارباشت
شدهارد و دولت ،رموتع اراده کند يکی از اينها را برمی دارد و پرتا میکند ،بايد ب جامع
پيوست تبديل شوي م و اين يعنی شکل گيری رهاد ای مدری؛ و بدون آن استالال بهين برای
دولت شکل رمیگيرد رکت بسيار جالب اين است ک برای ايجاد استالال بهين دولت رسبت ب
ريرو ای اجتماعی بايد ريرو ای اجتماعی را تاويت و متشکل کنيد (علوی تبار)7316 ،
ثبا خط مشی ا و تداوم يابی خط مشی ا فاط در شرايطی ممکن است ک خط مشی ا
از خلال گفتوگوی بين جامع مدری و دولت تعيين شود جامع توده وار ،جامع ی خط
مشی ای احساسی راگهاری و دائم درحال تغيير است اين جامع مدری است ک میتوارد ب
خط مشی ا ثبا  ،باا و تداوم ببخشد اگر بخوا يم اعتماد عمومی ب دولتها ايجاد شود و اين
شکاف تاريخی بين دولت و مردم در جامع ما از بين برود ،را ی جز مردم سالاری ريست ما
ريازمند دموکراسی متناسب با شرايط ويژه ايران ولی با دربال روی از اصول و تواعد عمومی
ستيم بدون اينک اصول و تواعد عمومی دموکراسی را ب بهار تطبيق با شرايط ايران راض
کنيم را ی است ک میتوارد اعتماد عمومی بين دولت و مردم را تاويت کند و ب ريرو ای
اجتماعی ،اين اطمينان را بد د ک دولتی تاميمگيری و خط مشی گذاری کند ک منافع
مگان را در بلندمد در ریر دارد و آثار و پيامد ای تخريبی ردارد ب رحال بايد اين اعتماد
عمومی را فرا م کنيم و با استالال بهين دولت از ريرو ای اجتماعی ،ب خط مشی ای توسع
دست پيدا کنيم (علوی تبار)7316 ،
نسبت توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی از دیدگاه علیرضا علوی تبار:
توسع از مفا يم ذوابعادی است ک مواره مورد بق و مدات ا ل فکر و سياست بوده
است اينک کداميک از ابعاد بر ديگری تادم داررد؟ تقول بايد از کجا شروع شود؟ در چ بازه
زماری بايد ب فکر رتيج گيری بود؟ مگی پرسش ايی ستند ک مکاتب و افراد پاسخ ای
متعددی برای آرها عرض کردرد
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علوی تبار ،چ در دوره اصلاحا چ پس از آن در رابط با توسع مباحثی را مطرح
کردهارد و از آرها اينگور برداشت میشود ک معتاد ب تادم توسع سياسی میباشد اما چندی
است ک از مباحثشان اين گور برداشت میشود ک اولويت را ب توسع اتتاادی دادهارد
تاور عليرضا علوی تبار از توسع فرايندی است ک طی آن ظرفيت ای ریم اجتماعی و
مچنين پويايی ای يک ریام اجتماعی تغيير میکند ظرفيت ای يک ریام اجتماعی ب اين
دليل افزايش پيدا میکند ک آن ریام بتوارد رياز ای احساس شده مردم جامع اش را برآورده
کند و از طرفی پويايی ای ریام اجتماعی افزايش پيدا می-کند تا آن ریام بتوارد با
دگرگوری ای مقيطیاش تطبيق کند اما ر لزوم ًا ارطباتی منفعلار
پس توسع در مفهوم کلی ب معنای فرايند افزايش ظرفيت ا و پويايی ای يک ریام
اجتماعی برای برآورده کردن رياز ای مقسوس مردم يک جامع و تطبيق با شرايط متقول
مقيطی است با تدری تأمل متوج میشويم ک اين تعريف م « نجاری-ارزشی» و م
«توصيفی» است؛ ب اين معنا ک الگويی وجود دارد و میگويد در کشوری اتفاتاتی رخ داده ک
توسع رام داررد و صاحب ریران از مثبت بودرشان دفاع میکنند
زردگی جمعی ارسان ا ابعاد گوراگوری دارد ک برای فهم بهتر ب طور معمول ب چهار بُعد
اتتاادی ،سياسی ،فر نگی و اجتماعی تاسيم میشود و از اين رو میتوان توسع ب مفهوم
کلی را ب توسع ی اجزاء تعميم داد و درباره ريک ب طور مجزا صقبت کرد بعد از اين
تعريف ا و توافق ا و طبا بندی ا ب ریرعلوی تبار بايد ب دو رکت توج کرد رخست اينک
چهاروج توسع ریام اجتماعی چ رسبتی با يکديگر داررد؟
رکت روشن اين است ک اين ابعاد میتوارند تادم و تأخر و يا پيش افتادگی و پس افتادگی
داشت باشند مثل ًا در کشور چين توسع اتتاادی شتابان وجود دارد اما توسع سياسی کُند يا
متوتف است يا در ماابل کشور ند از توسع سياسی تابل تبولی برخوردار است اما توسع
اتتاادی آن ب کندی پيش میرود اما آرچ مسلم است عليرغم اينک ماياس کمّی وجود ردارد
ظا راً فاصل ابعاد توسع رمی-توارد از حدی بيشتر باشد بررسی تجرب کشور ای مختلفی ک
تنها در يک بُعد توسع پيدا کردهارد ،اين پيام را منتال میکند ک اگر توسع يک وج با
توسع ساير وجوه مراه رشود ،جامع در مااطعی دچار تنش و بقران میشود تا حدی ک
ممکن است تنها وج توسع يافتگی م متوتف کنار بين برود .با در ریر گرفتن اين موضوع،
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ب اين رتيج میرسيم ک بايد در کليت توسع روعی ما نگی بلند مد ِ بيش از پنج سال،
وجود داشت باشد
رکت ديگری ک بايد بدان توج کرد اين است ک توسع در ر يک از وجو ش ريازمند
لوازم و شرايطی برای تقاق يافتن است مثل ًا در بُعد اتتااد ابتدا رياز ب ارباشت سرماي  ،ثبا
سياسی -اجتماعی بلند مد  ،تقول در ریام آموزشی ،تقول در ریام مديريتی بخش خاوصی
و عمومی و پيدايش فر نگی است ک فعاليت توسع ای را ممکن کند فر نگی ک در آن زمان
ا ميت پيدا دارد ،ارسان ا حق داررد از منابع طبيعی بهره برداری کنند ،رابرابری ارسان ا ب
دليل دستاوردشان است ر سوابق و پيشين ارثی آرها پس اگر پيش شرط ايی فرا م رشود
توسع اتتاادی پديد رمیآيد توسع سياسی م ب مين صور است (علوی تبار)7314 ،
علوی تبار در باره تادم يا تأخر توسع سياسی و يا توسع اتتاادی معتاد است :ک بعضی
پيش شرط ای توسع سياسی در توسع اتتاادی و بعضی پيش شرط ای توسع اتتاادی در
توسع سياسی وجود داررد در اين رابط چند فاکتور وجود دارد )7 :يک سالاری (حکومت
فردی)؛ اين وضعيت با توسع اتتاادی تابل جمع ريست حکومت يک گروه اردک مثل چين يا
کرهی دوره ریامی ا ظا راً با توسع اتتاادی تابل جمع بوده است اما زماری ک صقبت از
حکومت فردی میشود ديگر توسع اتتاادی تابل تقاق ريست برای مثال تجرب رژيم گذشت
در دوره پهلوی اول و در پهلوی دوم (تا اواسط د چهل) حکومت اردک سالار بوده است ک در
ر دو مورد م کمابيش توسع اتتاادی ديده میشود اما ب مقض اينک حکومت وارد فاز يک
سالاری میشود ،ب دليل اينک ديگر يچ تشری از جامع را رمايندگی رمیکند ،مکاريزم ای
توسع ای دگرگون میشورد و حکومت وارد وضعيت بقراری میشود ک مين وضعيت ب
فروپاشی حکومت میارجامد  )2تنش سياسی ،خشورت و درگيری ای داخلی؛ تاريب ًا ب ياين
میتوان گفت ک اين س فاکتور با توسع تابل جمع ريستند زماری ک خشورت و تهر و تنش و
کشمکش و درگيری و ب خاوص خشورت فيزيکی در جامع ای فراگير شود اصلاً رمیتوان ب
توسع سياسی و متعاتب آن ديگر ابعاد توسع اميد داشت  )3ظرفيت ملی خط مشی گذاری
عمومی؛ مطالعا اخير رشان مید د ک سط توسع ملی کشور ا ب اين عامل بستگی دارد؛
ظرفيت ملی خط-مشی گذاری عمومی رشان مید د ک يک جامع تا چ حد توان دارد ک
مشکلاتش را تشخيص و برای آرها راه حل مناسب بيابد و آن راه حل ا را ب اجرا بگذارد و
ارزيابیشان کند در دارشگاه تربيت مدرس تقايق خوبی در اين زمين ارجام شده ک در آرجا
149

نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر چ اين ظرفيت بالاتر باشد سط توسع

م بالاتر

ب صور کمّی رشان داده شده است ک
میرود (علوی تبار)7314 ،
علوی تبار ب اين مسئل ک آيا توسع اتتاادی بدون توسع سياسی امکان پذير است يا
خير؟ پاسخ منفی مید د و اعتااد دارد ک چهار بعد توسع فرايند ايی پيوستار ستند اما
صفر و يکی ريستند آرچ ب ریر میآيد اين است ک ظا راً حداتلی از توسع سياسی برای ر
يک از س بعد ديگر توسع ضروری است و ب مين دليل است ک در ايران ،وی کماکان معتاد
ب تادم توسع سياسی میباشد و ابراز میدارد بدون حداتلی از توسع سياسی ،يچ توسع ای
امکان پذير ريست واتعيت اين است ک جهت توسع سياسی ب سمت گذار ب مردم سالاری
ست و اين فيلد کمک میکند تا مردم سالاری مقاق شود اما رکت اين است ک مردم سالاری
ايستگاه آخر توسع سياس ی ريست اما آن چيزی ک امروز بر آن تاکيد بيشتری دارد ک شايد
در گذشت کمتر بدان توج میکرد اين است ک پيش شرط توسع در ايران ،تقولی است در
اتتااد سياسی (علوی تبار)7314 ،
علوی تبار اتتااد سياسی را حوزهای از زردگی جمعی وجود دارد ک از تعامل س متغير
«ساختار و کارکرد ای حکومت»« ،ريرو ای اجتماعی» و «ساخت اتتاادی و تکنولوژی
معيشتی» شکل میگيرد اثرگذاری و تعامل اين س متغير با يکديگر حوزهای ب رام اتتااد
سياسی را میرامد دف اتتااد سياسی بررسی پيامد ای سياسی تاميم گيری ای اتتاادی
و مچنين بررسی پيامد ای اتتاادی تاميم گيری ای سياسی ست زماری ک آثار تاميم
گيری ای يک حوزه بر حوزهای ديگر بررسی میکنيم ب اين معناست ک ب حوزه اتتااد
سياسی ورود کردهايم ب ریر میآيد ک بايد در اين راط تقولی حاصل ب وجود آيد تا توسع
اتتاادی را ممکن کند امروزه صقبت میشود ک مهمترين مارع توسع جهان سوم خشورت
است و اين موضوع ب حوزه اتتااد سياسی باز میگردد اعتااد امروز علوی تبار اين است ک
يک تقول مادماتی در اتتااد سياسی ايران ،پيش شرط اصلی تقاق توسع م جارب است
(علوی تبار)7314 ،
راهبردهای علویتبار برای توسعه سیاسی:
ع لوی تبار در اين زمين با اشاره ب دو گور ریريا گذار ب دموکراسی ،شکل ای اين گذار
را با س معيار طبا بندی کرده و سپس با معرفی و تشري س را برد ارالا  ،بهبودخوا ی
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حکومتی و جنبش اجتماعی؛ را برد مناسب برای شرايط امروز ايران را ترکيبی از “بهبودخوا ی
حکومتی” و “جنبش اجتماعی” دارست ک ب عايده وی میتوارد در رهايت ب ايجاد
دگرگوری ای پايدار و اساسی در ریم جامع منجر شود
وی اين ترکيب را پاسخگوی اين دو پرسش میدارد ک  :چگور میتوان ب سوی
مردمسالاری حرکت کرد بدون آرک از “خشورت” يا “ريروی خارجی” بهره گرفت؟ و چگور
میتوان از عالاريت ستيزی و تقميل زين سنگين ارساری و مادی ب جامع پر يز کرد؟
علوی تبار وضعيت فعلی جريان حاکم را ب ظا ر باثبا و پايدار ،اما در واتع ب شد
شکننده و بقران خيز توصيف میکند او از سويی ب ما نگی ساختاری و ارزشی در حاکميت
اشاره میکند و برخی تقليل ا درباره رتابت ای درون جناحی فعلی را با ترديد مواج میسازد،
و از سوی ديگر ب آشفتگی سياسی و شکاف بين جامع و ايدئولوپی رسمی اشاره میکند ک
جامع ای توده وار اما بسيج راپذير پديد آورده و حاکميت را در معرض تزلزل و بقران ترار داده
است او سپس با تاکيد بر اينک تقول مردمسالارار در ايران بيش از ميش ب بازارديشی،
مدلی ،ما نگی و شجاعت رياز دارد؛ دو گام اصلی و مادماتی و س تاکتيک ضروری را
پيشنهاد میکند (علوی تبار)7311 ،
ع لوی تبار بهترين را برد را برای رسيدن ب توسع سياسی بدون خشورت و کمک گرفتن
از ريروی خارجی را ترکيبی از “بهبود خوا ی حکومتی” و “جنبش اجتماعی” باشد اين ترکيب
از يک سو منجر ب دگرگوری “باور ا ،گرايش ا و رفتار ای مردم” در جريان مبارزه میشود و از
سوی ديگر ،با آوردن عالاريت ب درون تاميم گيری ای حکومتی و ايجاد حساسيت ب
خواست ا و منافع مردم ،زمين را برای تقول در حکومت فرا م میسازد اين ترکيب میتوارد
در رهايت ب ايجاد دگرگوری ای پايدار و اساسی در ریم جامع منجر شود حافیان وضع
موجود ب سادگی تن ب تغيير و تقول رمید ند ،از اين رو کارگزاران بهبودخوا ی حکومتی
خيلی زود خلع سلاح میشورد اما مرا ی جنبش اجتماعی با ب صقن آوردن مردم و باز
کردن راه برای سرزردگی و پويايی سياسی و اجتماعی اتشار مختلف مردم ،اين مشکل را حل
خوا د کرد (علوی تبار)7311 ،
وی میگويد حکومت ايران ترجي مید د با مخالفاری غيرتاروری ،غيرمسالمت جو و فعال
در خارج از ايران مواج باشد در ماابل ،مخالفان و منتادان ستند ک ريازمند تثبيت وجود
خود و ب رسميت شناخت شدن در داخلارد تنها پس از ب رسميت شناخت شدن در داخل
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است ک میتوان ب چار زری سياسی ،توافق و سازش و مذاکره اتدام کرد در اين جاست ک
مسال “تاکتيک ا” مطرح میشود موفايت در زمين تقاق را برد ،ريازمند اتخاذ تاکتيک ای
مناسب است وی ب طور اجمالی ب چند مورد از تاکتيک ای ضروری اشاره میکند
رخستين تاکتيک ،ارتخا شعار است شعار ،روشن کنندهی جهت گيری يک جريان در
زمان حال و با توج ب امکارا و مقدوديت ای موجود است مردمسالاری خوا ان بايد شعاری
را برگزينند ک از يکسو رشان د نده ويژگی ای اصلی دف و روش آرها باشد يعنی بتوارد
رشان د نده مردمسالاری خوا ی ،مسالمت جويی ،پر يز از تنش زايی و ستيزه جويی ،جذا
برای حداکثر ممکن مردم ،درمان کننده درد ای کهن و واتع بينار باشد از سوی ديگر زين
پايبندی ب آن در کمترين حد ممکن باشد و رتوان آن را دستاويزی برای تشديد سرکو و
فشار ترار داد تاور میکنم ب جای شعار “اجرای بی تنازل تارون اساسی” میتوان شعار “دفاع
از حاوق تاروری مردم” را طرح کرد اين شعار ضمن آرک ويژگی ای پيش گفت را دارد ،ما را ب
گردا بق ای بی ثمر در مورد تفسير تارون اساسی رمیکشارد (علوی تبار)7311 ،
تاکتيک دوم ،حل مسئل “ر بری جمعی” در جنبش مردمسالاری خوا ی است در شرايطی
ک احزا و سازمان ای مردمسالاری خواه تقت فشاررد و امکان فعاليت رداررد ،لازم است
جمعی ب طور شفاف سخنگويی و ر بری جبه مردمسالاری خوا ی را بر عهده بگيررد اين
جمع ر بری کننده میتوارد مارع از گسترش مواضع تندروار ب رام جبه مردمسالاری خوا ی
شود ب علاوه میتوارد ضمن پذيرش دو گرايش (بهبودخوا ی حکومتی و جنبش اجتماعی) در
درون جبه اصلاحا از خلط راش و کارکرد اين دو و تعارض ميان آرها جلوگيری کند ر يک
از ما بايد جايگاه خود را در اين دو گرايش مشخص کنيم و الزاما راشی را ک بر عهده
گرفت ايم بپذيريم ب علاوه توتعاتمان از ديگران را ريز بر اين اساس تنیيم کنيم
تاکتيک سوم ب اتخاذ موضع در مورد مسائل اساسی کشور مربوط میشود طی ما های
آينده ايران با مسائل متعددی مواج خوا د شد؛ مسايلی چون :ادام مذاکرا ست ای و رتايج
آن ،تشديد درگيری ای موجود ميان جناح ای حاکم ،آشکار شدن پيامد ای بی تدبيری ا و
عال ستيزی ا در عرص خط مشی گذاری اتتاادی کشور ،ارتخابا رياست جمهوری و …
طرفداران مردمسالاری در ر يک از اين موارد بايد بتوارند گزين ای ممکن و مطرح را
مشخص و طبا بندی کنند پس از اين بايستی با توج ب ظرفيت ريرو ای مردمسالاری خواه
در مورد ر کدام ب اتخاذ موضع اتدام کرد اينک چ موضعی در مورد ر گزين ارتخا شود،
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تاکتيکی است ک بايد در شرايط مشخص اتخاذ کرد مهم اين است ک بايد بتواريم ارعطاف
پذيری و پويايی کافی در ريرو ای منتاد و مخالف در تمامی سطوح ايجاد کنيم تا بتوارند
سازگار با شرايط ب تغيير تاکتيک و اتداما متفاو بپردازرد
در مجموع ب ریر میرسد ک فهرست بالا بلندی از تاميم گيری ای ضروری در ماابل
طرفداران مردمسالاری ترار دارد با پراکنده کاری و بی ارسجامی کنوری رمیتوان تاميم گيری
مناسب و در زمان مناسب داشت تقول مردمسالارار در ايران بيش از ميش ب بازارديشی،
مدلی ،ما نگی و شجاعت رياز دارد
نتیجه گیری
با ملاحی آرتچ آمتد ب ریر علوی تبار ديدگاه توسع گرايی ،توزيع مجدد و رفاه در
صورتيک برخی از ارتاادا متأخر ديدگاه روسازی را متورد تتوج ترار د د ،مناسبترين
چهارچو برای تقليل فار و طراحی سياستهای لازم برای ماابل بتا آن است
بق در زمين سياست ای اتتاادی و سست شدن ارسجام جامع و ريز از بين رفتن
مشروعيت ریام حاکم ريز از زوايايی مختلفی طرح گرديده است برخی برتاثير سياست ای
اتتاادی برساختار اجتماعی و مجموع عواملی تاکيد کرده ک تااضای مشارکت سياسی را
شکل مید ند ،و معتادرد ک اگر سياست ای اتتاادی ،تااضای مشارکت سياسی را بيش از
توارايی جذ ریام سياسی افزايش د د ،مشروعيت ریام و ارسجام جامع ب خطر خوا د افتاد
برخی ديگر ب مسئل تغارض احتمالی مباری فر نگی جامع با مباری فر نگی سياست ای
اتتاادی پرداخت ارد اينان فر نگ جامع و ب عبار ديگر با عنارارسجام بخش ،در تعارض
ترار دارد »
علوی تبار اتتااد سياسی را حوزهای از زردگی جمعی وجود دارد ک از تعامل س متغير
«ساختار و کارکرد ای حکومت»« ،ريرو ای اجتماعی» و «ساخت اتتاادی و تکنولوژی
معيشتی» شکل میگيرد اثرگذاری و تعامل اين س متغير با يکديگر حوزهای ب رام اتتااد
سياسی را میرامد دف اتتااد سياسی بررسی پيامد ای سياسی تاميم گيری ای اتتاادی
و مچنين بررسی پيامد ای اتتاادی تاميم گيری ای سياسی است اعتااد امروز علوی تبار
اين است ک يک تقول مادماتی در اتتااد سياسی ايران ،پيش شرط اصلی تقاق توسع م
جارب است
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نقد و بررسی دیدگاه علیرضا علوی تبار در باب توسعه

علوی تبار ب راد برخی سياست ای اتتاادی میپردازد ک عوامل فر نگی و شرايط جامع
را راديده میگيررد ،ک رزديکترين بررام ب چنين ديدگا ی مان سياست ای تعديل
ساختاری بود ک دولت اشمی آن را کليد زده بود است علوی تبار با پذيرش اينک تعديل
ساختاری حداتل در کوتاه مد میتوارد ميزان فار را افزايش د د ،ولی با اين حال وی معتاد
است اين سياست ا برای جوامعی چون ما ضروری است
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