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 مقدمه
طنين انداز بود، كمتر  كشور جاي جاي در» غربي، نه شرقينه «، زماني كه شعار ما در سال هاي آغازينِ انقالب

آز و ، آوارگيجنگ و خبر از  ي جهاني، شبانه روز،رسانه هاكه عد، در حالي سال ب 40404040كسي تصور مي كرد كه 
، تر عاماما با تعبيري ، همين شعار، مي دهندبي خانماني، اعتياد و طالق بالياي طبيعي، ، بيماري، بيكاري، آلودگي

، انگيزة باال، دلِ نشاط عمومي. آوردخواهد به ارمغان  ،جهانياناميدبخش براي  اخباري خوش و چشم اندازي
برخاسته ، جهان برجسته شده است نوآور تعدادي از جوامعدر  بهتر كهاي آينده ساختن خوش و اميد سرشار به 

ن از كنترل چه اين ميزاآن. عيين سرنوشت خود به دست آورده اندتدر در زندگي و ، كه مردماست كنترلي از 
و در  و فرهنگياجتماعي  ،سرزميني» دارايي هاي مشترك«مردم با  كانپذير كرده است، احياي پيوندمحلي را ام

جالب توجه اينكه، . بوده است» بخش دولتي«و » بخش خصوصي«اقتصاد در كنار » بخش مردميِ« احياي نتيجه
 ، با اين حركتناتوان بوده اند »توسعه«ل مسايل ح دركه ، كشورهادولتمردان و مسئولين در اين بسياري از 

                                                                                            . همراه شده اند ،مردم خود نوآورانة
 

از  پايان جنگ سردو  فروپاشيِ اتحاد جماهير شوروي فكريِ از پيامدهايِ »نه غربي، نه شرقي«ترِ شعار عام تعبير 
به . استاز سوي ديگر جهان  سياسيِ مطالعات اقتصادپژوهش هاي تاريخي و  نتايج انتشار وسيع ترِ يك سو و
وجوه ، به جهان ، ناظران و انديشمندانِولوژيك دو رقيب بزرگ جنگ سردخصمانه و اساسا ايدئ پروپاگانِموجبِ 
 جنگ  داري و ضد كمونيستيِ ضد سرمايه هايِ در پروپاگان. توجه مي كردندكمتر  متخاصم ن دو نظامِايمشترك
جناح با آزادي بيان و آزاديِ بازارها متهم مي كرد، و  تبه استبداد دولتي و مخالفرا جناح طرف مقابل  سرد، يك

اما اينگونه . معرفي مي نمود كشورهاي ضعيف متكشِحاستثمارگرِ اقشار ز و ديگر رقيب خود را جهانخوار
اين دو نظامِ صنعتي را  مشابهت هايا روشنگرِ دليل خصومت اين دو قدرت باشد، واقع تبليغات، بيش از اينكه

و اشتهاي سيري  توليد انبوه صنعتي براي كشورپافشاري بر افزايش توانايي ، مشابهت هايي چون پنهان مي كرد
از محلي  مردم شدنِجدا ناپذير صنايع بزرگ براي منابع طبيعي، كاني و انساني و نيز تبعات اين ويژگي ها، يعني 

.                جوامع اقتصادبخش مردمي  نابوديِبه شهرها و  آنان وسيعِ ، مهاجرتدارايي هاي مشترك سرزميني  
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تدوينِ ، در سراسر جهان به شكل دهيِ نظام توسعهچگونه توليد انبوه در جوامع اروپايي  گسترشِينكه ظهور و ا
از دارايي هاي جدايي با و اينكه  ،انجاميددر تمامي كشورها  »توسعه«هاي و استقرار نهاد» اقتصاد توسعه«نظرية 

بخش مردميِ اقتصاد  فوايد و از گسسته خود چگونه از ديگر دارايي هاي مشترك ملت هامشترك سرزميني خود، 
و  پيگيريِ مرحله به مرحلة سير تاريخي اين تحول بزرگ براي. موضوع اصلي نوشته حاضر است ،شدندمحروم 

در عصر  كشورهامشترك اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطيِ  با نابسامانيِ هاي آنتبيين ارتباط 
                                                           :در چند بخش ارائه مي شود ،يافت شده حاضر، شواهد تاريخيِ

 

در اين بخش مي خوانيم كه . مي پردازيم» دارايي مشترك«به معرفي مفهوم  ،»ها سرآغاز جدايي« ،1111ش در بخ
اروپا، پديده اي كه در تاريخ  -  سرزميني خود ي مشتركاروپا از دارايي هادر  محلي چگونه جدا شدنِ مردم

 رسوخِو  بي سابقة صنايع بزرگ رشد ،همزمان اقتصاد و مردميِ افولِ بخشِ - نام گرفته است» حصاركشي«
                                                                      .را در پي داشتجامعه در روابط پولي و  اقتصاد بازار

 

. با كوتاه شدنِ دست مردم از دارايي هاي سرزميني خود، دگرگوني بزرگي در جوامع اروپايي به وقوع پيوست
مي كردند،  معاشكسب  ،از دارايي هاي مشترك خودمردمي كه قبال با اتكا به ياريگري و بهره برداري مشاركتي 

دارايي هاي مشترك سرزميني،  از سوي ديگر، حصاركشيِ. دستمزد شدند كسبِ مجبور به كار استخدامي براي
بدينصورت، . كردمي راهم بها ف اجاره پرداخت در ازايفقط نه در ازاي همياري، بلكه دسترسي به اين ذخاير را 

و با رشد . ل كردبدعمال ارتباط انسان ها با يكديگر و با طبيعت را به روابطي پولي بازار زمين ظهور بازار كار و 
بازار، سه قبل از ظهور اين . جايگاه پول به عنوان واسطة روابط اجتماعي، بازاري براي پول نيز به وجود آمد

، جامعه به بخش اين بازارهابا رشد و چيرگي  ، امابه شمار مي رفتبخش كوچكي از جامعه صرفا اقتصاد 
وبِ اجتماعي، لتبعات نامط تشديدشرح جزييات اين دگرگوني بزرگ، كه . بدل گرديدكوچكي از اقتصاد 

 و ديگر موجودات كرة زمين را تهديد مي كند، ها امروز، ادامة حيات انسانفرهنگي و زيست محيطي آن 
                                                               .تسا ،»و دگرگوني بزرگ چيرگيِ بازارها« ،2222 موضوع بخش

 

اجبار ايشان به مهاجرت به مراكز صنعتي و در نتيجه چيرگي روابط  و جدايي و جابجايي مردم از سرزمين خود
 ،ساختتوليد انبوه را فراهم  براي توسعة صنعتيِ الزمو اقتصادي  سياسيزير ساخت نه تنها ، در جوامع پولي

، به توصيف »آسيب شناسيِ جدايي ها«، 3333 در بخش. كردمتوقف نيز را  كهن تمدني جوامعبلكه همزمان، سيرِ 
. در جوامع مي پردازيممردم ط اجتماعي و فرهنگي اباز دارايي هاي مشترك سرزميني بر رو انسان ها تاثير جداييِ

سرزمين  از ملتدهد كه گسست پيوند يك گواهي مي ، علم مردم شناسيشخصا، ، مشواهد تاريخي و علمي
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آحاد  افول استعداد نيز همفكري و همكاري در جامعه و تواناييِو تضعيف بومي فرهنگ  ازايشان  جداييِخود، 
                                                               .دارد در پيبراي آفرينش هاي فكري، هنري و ادبي را  مردم

 

، محركي بي سابقه براي 1940194019401940نيمة نخست دهة در و وقوع جنگ جهاني دوم  1930193019301930دهة  د ركود اقتصاديِرخدا
از منظر اربابانِ . به وجود آورد به سراسر جهان آن توسعةي گسترش نظامِ توليد صنعتي انبوه و انديشه پردازي برا

و انساني جوامع، به كشورهاي  ، كانيعيالزم بود كه بهره برداري استخراجي از منابع طبي ،جهان صنايع بزرگ
قيام هاي آزاديخواهانة مردم در بروز زماني براي ن همچني 20202020مياني قرن دهه هاي اما . غيرصنعتي گسترش يابد

براي استعمارگران  لذا. كشورهاي غير صنعتي به منظور رهايي از استعمار بيگانه و دولت هاي دست نشانده بود
ر عمومي و سياستگذاريِ دولت هاي انقالبي را با خواست صنايع بزرگ براي افكا چگونهاينكه جهان، 

، چالشي جديد نندمردم در معادن و كارخانه ها همسو ك گماردنِو بكار آنها  ذخاير سرزميني حصاركشيِ
موسوم  دانشگاهيحمايت از مكتبي چاره اي كه براي رفع اين مشكل انديشيده شد، بخشي از . محسوب مي شد

را براي افكار عمومي، جامعه نخبگاني و سياستگذاران در  اسارت بار تحولِاين بود كه » اقتصاد توسعه«به 
بر اساس اين نظريه، براي توسعه و پيشرفت يك  .مي دادجلوه » ميلع«توجيه شده و كشورهاي پيش مستعمره 

دن و در مراكز صنعتي به كار گمارده را تا حد امكان از روستاها بيرون راند تا در معامردم ) 1111 مي بايد، كشور
منع را از بازگشتن  شده راندهبرنامه ريزي متمركزِ از باال به پايين توسط دولت مركزي، مردمِ بيرون  با) 2222و شوند 
از طريق تاسيس سازمان  نيز» توسعه«براي اعمال سياست هاي  از چالشِ نفوذ در كشورها يديگر بخشِ. كرد

اين جزييات به تشريح ، »هابه جدايي  يدنو مشروعيت بخش» علمي«توجيه «، 4444 بخش. گرديد مرتفعملل متحد 
                                                                  . اختصاص دارد بين المللي - ة دانشگاهينمايش فريبكاران

 

ستان بود، اما به داليل تاريخي لانگ ركشو مشخصاو ، اروپاي غربي »تصاد توسعهاق«اگر چه زادگاه حصاركشي و 
، با تدبير و تالشِ صنعتگرانِ بزرگ و سياستمدارانِ پس از جنگ جهاني دوم» توسعه«جهانيِ و جغرافيايي، ترويجِ 

نوظهور در  عرصة آزمايشاتي ،كشورهاي آمريكاي التينطي سال هاي جنگ، در ابتدا، . ادامه يافتاياالت متحده 
اين آزمايشات كه . آمريكا قرار گرفتبا اهداف صنايع بزرگ  كشورها كار عمومي و مسئولينهمداستان ساختنِ اف

متحده با موفقيت مدلِ اجراييِ  پس از خاتمة جنگ، ،به ثمر رسيد توسط گروهي از مديرانِ صنعتي اياالت
و  »رجيكمك هاي خا«، »ومنتر 4444 اصل«، تحت شعارهايي چون كشورهاي جهانعمليات نفوذ به ديگر 

، به توصيف جوانب مختلف اين »مهندسي جدايي ها«، 5555ش در بخ. را فراهم ساخت» همكاريِ فني براي توسعه«
عمليات مي پردازيم در آمريكاي التين سياسي - اقتصادي -اجتماعي -فرهنگي نفوذ .                                  
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از جوامع ميليون ها انسان  از بيرون راندنِست محيطيِ ناشي نابساماني هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زي
فرارسيدنِ قريب الوقوعِ وعدة هر چند با  ،دارايي هاي مشترك سرزميني خود جدا شدنِ ايشان از محلي و

قبل از كه  انسان هايي .، چيزي نيست كه براي مدت زيادي پنهان بماندهمراه باشدروزهاي خوشِ توسعه 
رودخانه ها و  آبزيانِا به دارايي هاي مشترك سرزميني، مثلِ آب، زمين زراعي، مرتع، جنگل و با اتك، »توسعه«

مسايل دامنه داري  بزرگ، گرفتارِ دگرگونيپس از اين تامين مي كردند،  با عزتمندي معيشت خود رادرياها، 
سياست هاي  با ترويجِ همچنين،. شدند گرسنگي و اعتيادگراني، حاشيه نشيني، بيكاري، بي خانماني، چون 

، مسايلِ مرتبط با بهره برداري صنعتي و استخراجي از دارايي هاي مشترك سرزمينيِ توسعه طي دهه هاي متمادي
پديدة گرد و ، تشديد به مسايلِ عديده اي در حوزة محيط زيست و منابع طبيعي مثل نابودي تاالب ها ،جوامع
ز بهره ناشي ا(جنگل ها و مراتع  ، نابوديِ)ناشي از سدسازي( نيو خشك شدن سفره هاي آب هايِ زيرزمي غبار

ناشي از (آلوده شدنِ منابع سطحي و زيرزميني آب ، شوره زار شدنِ اراضي زراعي و )برداري تجاري و معدني
) و مناطق صنعتي شهرسازي، ناشي از تغيير كاربري اراضي زارعي به مسكن(آلودگي هوا  و )كشاورزيِ شيميايي

، ، چيزي نيست كهداردكه در كليه جوامع توسعه يافته و در حال توسعه عموميت  اين مسايل .ميده استانجا
ر در كشورهاي مردم ساالپس سوال مطرح مي شود كه  .از نظرها پنهان مانده باشد حتي در آغاز رخداد آنها،

پذيرفته اند ايندگي از ملت هاي خود به نممسئوليت سياستگذاري و مديريت امور را  كهمنتخبين مردم آيا  ،امروز
و مسايل توسعه را تخفيف  كنندصنايع بزرگ را معكوس نمي توانند تغييرات تحميليِ برنامه ريزي شده از سوي 

در و تثبيت آنها » توسعه«سيستم هاي  چگونگي طراحي توصيف به ،»تثبيت جدايي هاتعميم و « ،6666 بخشِ دهند؟
نه تنها  ، توانسته اند»فناوري نهادسازي«بهره گيري از  طريقاز بزرگ جهان،  صنعتگرانِ. مي پردازد كشورها

لين به دست مسئواين تغييرات ، بلكه برگشت پذيري پياده كنندتغييرات مورد نظر خود را در كشورهاي جهان 
                                                                                               . سازندكشورها را نيز غير ممكن 

 

كت بند «چيزي به نام از تجارت جهاني،  مبلغينِبه نقل از يكي از ، 1در قسمت نخست اين مجموعه مقاالت
طريق شخصيت هايي چون  از 1980198019801980دهة اقتصاد نئوليبرالي، كه از اوايل حاميانِ . سخن به ميان آمد، توسعه» طالييِ

جذاب براي  استعارهاز اين  محور سياست هاي اقتصاد جهاني قرار گرفت، 3»مارگارت تاچر«و  2»رونالد رگان«
جلوه دادنِ مجموعه اي از سياست هايِ مورد حمايت تجارت جهاني، مثل جذب سرمايه گذاري خارجي، كاهش 
موانع واردات، زدودنِ مقررات، اخذ وام هاي بين المللي و افزايش صادرات، استفاده مي كنند. ايشان، ادعا مي 

                                                 
.و نابودي حاكميت دولت ها ة شركت هاي جهانيطرحي براي سلط: جهاني سازي .2004. جان كاوانا و جري مندر  1  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_devorcivil1Cavanagh.pdf 
2 Ronald Reagan 1981-1989   ياالت متحدهاس جمهور ريي
3 Margaret Thacher 1979-1990  نخست وزير انگلستان 
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سياستگذارانِ كشورها مي گيرد، اما ثروت و مسئولين و كنند كه اگر چه اين سياست ها بسياري از گزينه ها را از 
از ، »فناوري نهادسازي«كه  نشان مي دهدتاريخي شواهد اما  .رونق اقتصادي را براي آنان به ارمغان مي آورد

براي جهاني سازي منابع سرزميني و  مشخصا كه تغييراتير برابر كشورها را د دست مسئولينِ خيلي جلوتر،
قادر به اصالح  ، به تنهايي،مسئولين اگر پس سوال پيش مي آيد كه. انساني آنها تدارك ديده شده بسته است

بر بايد از مقاومت در براآيا اقتصاد كشور خود و ابتكار عمل در سياستگذاري در راستاي منافع ملي خود نيستند، 
، از نقش آفريني مردم در كشورهاي »احياي پيوندها« ،7777خش ؟ در بي قدرت هاي بزرگ نا اميد شدزياده خواه

 مردمي كه از فريبكاريِ. آمده است ، نمونه هاييمختلف، در احياي پيوندهاي سرزميني، اجتماعي و فرهنگي
بخش مردمي و كاستن از چيرگيِ روابط  اقتصاد توسعه آگاه شده اند، راه هاي مبتكرانه اي براي تقويت نظرية
مي خوانيد كه چگونه  بخشدر اين . ، يافته انده ريزي متمركزِ از باال به پايينو برنام) اقتصاد بازار(پولي 

را در حل مسايل پيچيده و چند وجهي امروز ناتوان مي خود  سياست هاي جاريمسئولين در اين كشورها، كه 
ديگر، بيش از پيش ديده مي شود كه صاحبان  ياز سو. كرده اندة امور استقبال مردمي سازيِ اداربينند، از 

سرمايه گذاري در بخش سرمايه هاي داخلي نيز، كه سرنوشت خود را از سرنوشت سرزمين خود جدا نمي بينند، 
                                                                          . مردمي را گزينه اي جذاب و رضايتبخش يافته اند

 

 »نه شرقي، نه غربي«به تعبيري عام تر از  ،»اقتصاد توسعه«حقايق تاريخيِ بدينصورت است كه مردمِ آگاه از و 
نه « شعارِ و نمي پذيردرا روابط پولي بر تمامي روابط اجتماعي چيرگي » نه غربي« شعارِ در اين تعبير،. رسيده اند

بر اساسِ استانداردها و برنامه هايِ ساخته و پرداختة سازمان هاي بين ريزيِ متمركز برنامه  افراط در» شرقي
شعار هدف پيروانِ امروز . را مردود مي داندجدا نگه داشته است  از دارايي هاي مشترك خود را مردمكه المللي 

ار و تضعيف بخش دولتي اقتصاد بازكه تعدادشان به سرعت رو به فزوني است، نابوديِ  ،»نه شرقي، نه غربي«
تا مردم بتوانند اقتصاد را  ،تاس جامعه و دو بخش ديگر »بخش مردمي«نيست، بلكه ايجاد توازني قوام بخش بين 

                         . سرور و راهبر آنبه عنوانِ و نه  داشته باشندعه جامكل ار از ذجزيي خدمتگبه عنوان دوباره 
 

با الهام گيري مستمر  يمچگونه مي توانما . نمانده است در امان »توسعه« جدايي هايِ كشور ما نيز از آسيب هايِ
 و تجارت جهاني اربابانِ امروزِ در راستاي مقاومت در برابر زياده خواهي هايِ ،»نه شرقي، نه غربي«از شعار 
در سال ها و به راستي، ؟ مكوشيبهاي ناشي از وابستگي به قدرت هايِ اقتصاديِ جهان امروز آسيب  رهايي از

مردم در ادارة جميع گسترده ترِ  نقش آفرينيِ با اتكا بهدر كشور ما  تحقق جمهوريتفرآيند دهه هاي پيشِ رو، 
فرهنگ اصيل بومي در ميهن اسالمي، چه مسيري را طي خواهد كرد؟ تداومِ پايبندي به حفظ  ضمنِ ،امور جامعه
آنچه مسلم است، سياستگذاران و . خواهد شد ين سواالت تقديم خوانندگانپاسخ به ا در نكاتي، پاياني در بخشِ

مشاركت ، مبتكرانه، عالمانه نقش آفرينيِ ، با رؤيتكشورها، چون همتايانِ خود در ديگر ماكشور ديگر مسئولينِ 
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اتكا به براي  اطمينانِ خاطر بيشتري، احياي پيوندها و تقويت بخش مردمي اقتصادمردم در  ه و مؤثرجويان
توصيه شده از از برنامه هاي  بي چون و چرا از پيرويِخود را و  يافتداخلي خواهند استعدادها و ظرفيت هاي 

بين اين دو  تفاوت، كشورهاديگر بنا بر شواهد موجود از . يافتخواهند  بي نيازسازمان هاي بين المللي  سوي
      .است »توسعه«ن عزتمنديِ تمدن سازي و فرودستيِ فاصلة بي فراخيِبه  ،رويكرد به سياستگذاري و حكمراني

 

سرزميني مشترك دارايي هايِگسست از : هاسرآغاز جدايي . 1111  
كه بر اساسِ مقررات و قواعد خاصي، مورد بهره برداريِ  گفته مي شودبه امكانات يا ذخايري » دارايي مشترك«

توسط گروه، همچنين وظايف اعضا در غني  يف شدهتعرمعموال قواعد . قرار مي گيرد از افراد مشخصي گروه
اعضاي متخلف را تعيين مي  برخورد با مورد نظر و نيز شيوه هايِ سازي، پاسداري و نگهداري از دارايي مشترك

توسط اعضا متداول بوده  و درآمد معاشبهره برداري از دارايي هاي مشترك براي كمك به كسب اگر چه . كند
، پول هرگز يك عامل تعيين كننده پاسداري و نگهداري از دارايي هاي مشترك ه، غني سازي،است، اما در استفاد

 ،از آنجاييكه انگيزة كسب سود و درآمد .محسوب نمي شود» كاال« ،چرا كه اين نوع از دارايي ها نبوده است
 اقتصاد» بخش مردميِ«از  جزيينقشي در ايجاد، رشد و بهره برداري از دارايي هاي مشترك ندارد، اين دارايي ها 

در گذشته، مراتع، جنگل ها و ذخاير آبِ اطراف يك روستا، دارايي هاي مشترك سرزميني  .آيدبه شمار مي 
 مثال هايي از دارايي مشترك در فضاي مجازي به وجود آمده استنيز امروزه . اهالي آن روستا محسوب مي شد

تحت و نشريات ادواريِ ديجيتال كه مقاالت خود را  1»آزادشنامة ويكي پديا، دان«كه از اين جمله مي توان به 
                                                            .اشاره كرد 3منتشر مي كنند 2»اجازه نامة خالقيت هاي مشترك«

 

تاريخي در اروپا رديابي  تاريخنگاران، آغاز جدايي مردم از دارايي هايِ مشترك سرزميني خود را به پديده اي
مثال در . اين فرآيند در هر كشور به شكلي متفاوت صورت گرفت. نام گرفته است 4»حصاركشي«كرده اند كه 

از  محل رخ داد كه با مقاومت، شورش و قيامِ مردمقرن  5555ول انگلستان، فرآيند حصاركشي در بازة زماني اي به ط
، سه چهارم تمام هم اكنون. دست حكمرانان از سوي ديگر، همراه بود يك سو و متقابال سركوب و اعدام آنان به

برخي از صاحبنظران، ريشة بحرانِ بيكاري كنوني در . متعلق به يك درصد از جمعيت آن است انگلستاناراضي 
اتخاذ آن كشور را به اين بي عدالتي نسبت مي دهند و حل اين مشكل بزرگ را بدون تغيير در شيوة تملك و 

در نيمة دوم  از آنجاييكه 5.عادالنه تري از بهره برداري از مواهب خدادادي آن سرزمين ناممكن مي دانندة شيو

                                                 
1 https://en.wikipedia.org 
2 Creative Commons License 
3 Directory of  Open Access Journals   https://doaj.org/ 

هم ترجمه كرده اند» اراضيِ مشاع حصر«را  اصطالحِ تاريخيين ادر ترجمه هاي فارسي،    enclosure 4  
5 Joy n.d. 
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 پژوهشِ، الگويي فراگير در سراسر جهان گرديد، دارايي هاي مشترك سرزميني خودجداسازي مردم از  ،20202020قرن 
تاثير آن در شكل دهي نيز و  انگلستانتصاد آن بر اق پيامدهاي ،تاريخ حصاركشي، انگيزه هاي تاريخيِ اين تحول

                                                               .برخوردار است جهانياز اهميت  ،»اقتصاد توسعه«كتب به م
 

اگر چه  مثل اراضي زراعي، مراتع و جنگل ها، ستان،لبهره برداري از ذخاير سرزميني در انگ كهنِدر نظام 
مشغول  كاركشاورزان خُردي كه در اين اراضي به  براي بنا به عرف، محسوب مي شدند، مالك ،دارانِ بزرگزمين

بسازند، هيزم جمع كنند، دام هاي  سرپناهدر اين اراضي  دهقانان حق داشتند كه. محفوظ بودي حقوق نيز بودند
 نظام كشاورزي. وحشيِ آن برداشت كنند از گياهان، خود را بچرانند و براي رفع نيازهاي دارويي و غذايي خود

 ابزارِارباب را در اختيار مي گرفتند و با استفادة مشاركتي از  قطعه اي از زمينِ آن ديار به نحوي بود كه دهقانان
در اختيار داشتنِ زمين تا زماني  برايحق دهقانان . به زراعت مي پرداختندبه صورت گروهي،  ،شخم، بذر و نهال

. مي پرداختندبرداشت محصول ارباب را نيز از محل  و سهمِ ادامه مي دادند توليده در آن به وظ بود كفمح
اختيار براي تامين علوفه دام در » مشتركيا چمنزار چراگاه «به عنوان نيز بخشي از اراضي پيرامون هر روستا 

استفادة يدنِ پرچين براي از اراضي نيز با كش بخشي ،اينها همة در كنار و. قرار داشتكشاورزان تمامي 
                                              .حصاركشي مي شدتفرج و شكار،  جهت، اختصاصي مالك و خانوادة وي

   

اراضي در انگلستان، حقوق بهره برداري مشاركتي از اراضي قابل زراعت و چراي  حصاركشيفرآيند تاريخيِ 
 19191919و  18181818و قرن  17171717تا  14141414قرن : كرده اندگ را تاريخنگاران در دو برهة زماني مطالعه اين تغيير بزر. دام را ملغي كرد

مادامي كه در قرون پيشتر، توليد چيزها و اسكانِ مردم در اين اراضي بدون چشمداشت به كسب سود  .ميالدي
پس از آغاز حصاركشي، كاربري اراضي با هدف كسب سود، يعني به منظور عرضة ورت مي گرفت، ص

با رشد كه در دورة نخست حصاركشي، . محصوالت توليد شده در بازار در ازاي دريافت پول، متداول گرديد
، زمينداران تشويق شدند كه با تقسيم بندي و حصاركشيِ بخشِ مقارن بود تدريجي صنعت نساجي در انگلستان
تا اواسط قرن . پشم، اجاره دهند فعاليت هايي چون گوسفندداري و توليدبزرگتري از اراضي خود، آن را براي 

در  منحصرا كه پيشتر مورد بهره برداري مشترك روستانشينان بود بدينصورت انگلستان، تقريبا نيمي از اراضيِ 17171717
                                                         . توليد براي بازار پشم و تامين صنعت نساجي قرار گرفت خدمت

 

اين تغيير بزرگ در  پيامد فوريِ ،از خانه و كاشانة خود اجباريِ بسياري از كشاورزانِ خردنده شدنِ بيرون را
طرفدارانِ حصاركشي، اين تحول را براي توسعه اقتصادي، كه در آن . شيوة تملك و بهره برداري از زمين بود

كه، مخالفان حصاركشي ابراز مي  در حالي. ، اجتناب ناپذير توصيف مي كردندخوانده مي شد 1»بهبود«زمان 

                                                 
1 improvement  
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داشتند كه اين روشِ بي سابقه، به آوارگي، فقر و گرسنگيِ جمع كثيري از مردم مي انجامد و از اين رو عادالنه و 
را به سده اي  16161616انگلستان، قرن مقابلة اين دو موضع در عرصة اجتماعي و سياسي خالصه اينكه، . اخالقي نيست

                                                                                  .مومي بدل كردشوب و نارضايتي عسراسر آ
 

 ،قرن دو در اين. ، حصاركشي شكلي قانونمند به خود گرفت19191919و  18181818سده هاي در دورة دومِ اين تحول، يعني در 
ن مجازات بيرحمانه و نامتناسب براي اليحه در حمايت از خصوصي سازيِ اراضي و با هدف تعيي 4000400040004000بيش از 

به بهره برداري مشاركتي  ،سنتي كسي بود كه طبق روال فرهنگ ، متخلفاين قوانينبر اساسِ . متخلفين وضع شد
قوانين وضع شده به حدي سختگيرانه بود كه مجازات سنگيني چون اعدام  .از اراضي محصور شده ادامه مي داد

، جديد با وضع قوانينِپس . دور از انتظار نبود ،محليداروييِ ا يك بوته از گياهان چند تكه هيزم يبرداشت براي 
مردم كه در  زندگي سنتيِ ، بلكه اسلوبِگرديدنه تنها تبديل كاربريِ ذخاير سرزميني به نفع اقتصاد بازار تثبيت 

مهاجرت گستردة مردم از مناطق سدة  ،18181818قرن  از اين رو، .شدمجرمانه نيز  ،ارتباط مستقيم با سرزمين آنها بود
صدها هزار نفر به زور از اراضي خود رانده ، 19191919و  18181818طي دو سدة . زراعي به شهرهاي صنعتي در انگلستان بود

بسياري از مهاجران نيز به سوي قارة . شدند تا زمين الزم براي گوسفندداري، در سطحي وسيع تر، مهيا گردد
ويدادهاي آن دوران معتقد اند كه بي شك، فرآيند حصاركشي در انگلستان مورخانِ ر. آمريكا گسيل داده شدند

             1.ال شدبنه تنها نقشي كليدي در صنعتي سازي آن كشور داشت، بلكه اساسا براي تحقق همين هدف دن
 

روش  ركت هاي بزرگ، فرآيند تجاري سازيِ بهره گيري از اراضي كشاورزي انگلستان را باكه ش 1940194019401940تا دهة 
بخش مردمي اقتصاد آن كشور كه تابع  هاي صنعتي تكميل كردند، ديگر نشاني از دارايي مشترك سرزميني و

 محلي غذا و حفاظت مشاركتي از پايداري اين دارايي ها تالش كندبراي توليد و مصرف  وبازار نباشد اقتصاد 
، بسياري از آمده است خ حصاركشي در انگلستانخشونتي كه در تاري و بي انصافي، ستممطالعة  .بودباقي نمانده 

                                                     :كرده استسطور موافق اين معنيِ  را باصاحبنظرانِ معاصر آن كشور 
 

 يك امپراتوريِ سويو نه از  اجنبيمهاجمين  به دستخشونت و ظلمي كه بر مردم انگليس روا داشته شد نه «
مطيع كردنِ جمعيت خودي . خواص كشور خودشان صورت گرفت توسطدوردست، بلكه  ياز سرزمين ]رتمندقد[

       2».توده ها در ديگر كشورها را فراهم كرد] و كنترل[در آوردن  زانودر اين كشور، روش و نقشة راه براي به 
       

اجراي  برخالفكه  سامان داده مي شدبه نحوي  دباي، 20202020قرن به ديگر كشورها در  ظالمانه الگويِاين  اشاعةاما 
از منابع طبيعي  صنايعِ توليد انبوه الزم بود كه بهره كشي. صورت مي گرفتخشونت بدون  ،اول آن در انگلستان

                                                 
1 Farlie 2009. 

Joy n.d.  به نقل از  Chris Wood2  
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، واحدهاي كشت و مراكز صنعتيو به كار گماردنِ ايشان در  و كوچاندنِ مردم محليو كانيِ اين كشورها 
ساختاري  اين تحول عظيمِ آرام و بي دردسرِ براي تكرارِ لذا .روبرو مي شدترين مقاومت با كم ،صنعت و معادن

تا انجام اين كار و نظارت بر دوام آن،  گرديدتدوين » اقتصاد توسعه«، رشته اي دانشگاهي به نام ديگر جوامعدر 
كشورها تحصيلكردة همان ومي و ب به مسئولينِو بهتر شدنِ كيفيت زندگيِ عموم مردم، » ترقي«و » رشد«با وعدة 

اما در ادامه، به توصيف  ،خواهيم پرداخت» اقتصاد توسعه«به توصيف جزييات مكتبِ  پايين تر .سپرده شود
. مي پردازيمجوامع  بربازارها  ه شدنِو ظهور و نهايتا چيرحصاركشي پديدة تاريخيِ  بين ي سرنوشت سازارتباط  

 

زرگبازارها و دگرگونيِ ب چيرگيِ. 2222  
. تحولي بزرگ بود حصاركشي در انگلستان مراتع در دورة اولِ و خصوصي سازيِ اراضيِ كشاورزيبي شك، 

فقط پيشقراولِ تحولي به مراتب بزرگتر بود كه در دورة دوم رخ داد و تاثير آن تا به  بي سابقه اما اين دگرگونيِ
، بازرگانان، بازة زماني در تاريخ اروپا بود كه در آندورة اول مقارن با آن : در جهان باقي و اثرگذار است امروز،

به خارجي  ياتجار بودند كه مواد اوليه را از منابع داخلي . بودنداقتصاد و سياست  و تعيين كننده درقشر اثرگذار 
در سطح محلي و با رساندن آن به بنگاه هاي صنعتي كوچك، توليد كاالهاي مختلف را  دست مي آوردند

به . بود حكمفرمااروپا، هنوز مناسبات اقتصاديِ جامعة سنتي  ر اين مرحله از صنعتي شدنِد. ساختندمي امكانپذير 
اين معني كه در صورت دير رسيدنِ مواد اوليه و تاخير در تكميل فرآيند توليد و دريافت دستمزد، كاركنانِ بنگاه 

به آساني و خود و خانوادة خود را  معاش ،ينيسرزمبه دارايي هاي مشترك هاي كوچك قادر بودند كه با اتكا 
تجارِ مواد اوليه و كاالهاي توليد شده نيز بيش از اينكه دغدغه مند تاخير در تحويل . تامين كنند بدون نياز به پول

باشند، بيشتر نگرانِ موانعي طبق جدولي زمان بندي شده ايشان  مصنوعاتدادن مواد اوليه به بنگاه ها يا دريافت 
در داخل يا خارج از را  مصنوعات مواد اوليه و بازارهاي فروشِمنابع دسترسي ايشان به ممكن بود ودند كه ب

                                                                                                                .محدود كندكشور 
 

با اختراع موتور بخار كه انقالبِ صنعتي و توليد انبوه كاالها را ميسر ساخت، كارخانه هاي بزرگ در مراكز 
اثر اين در . شهري با تعداد كثيري از كارگرانِ ساده، جايگزين بنگاه هاي كوچك صنعتي در جوامع محلي شد

رانِ بزرگ به صنعتگ بازرگاناناز  ،ابتكار عمل براي شكل دادن به واقعيت هاي اقتصادي جامعهتغيير در فناوري، 
انتقال يافت. ميزان سرمايه گذاري كالنِ اين صنعتگران به حدي بود كه مهيا بودن بهنگامِ همة عوامل توليد، از 

حمل و سيستم هاي ، نيروي كار و نيز دسترسي به بازارهاي فروش، پولجمله مواد اوليه، ابزار، ماشين آالت، 
و اين ويژگيِ خاصِ . مي ساخت الزاميسود مطلقا  افزايش اجتناب از ضرر و زيان وبراي را  ارتباطاتنقل و 
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در ازاي خود خاصِ بازارِكه مي طلبيد همة عوامل توليد، هر يك از طريق  صنعتي بود كاالهايِ توليد انبوه ،
                                                                                                   1.فورا مهيا باشد ،پرداخت پول

 

آدام «چون  3»تجارت آزاد«و  2»بازار آزاد«هد ظهور متفكرانِ بزرگ حاميِ تئوريِ شا 19191919و  18181818ن وقري اروپا اگر لذا
 ياتبودند كه با مقتض جديدي پيام آورانِ مكتبِ فكريِ، ايشان در واقع بود 5»ديويد ريكاردو« و 4»اسميت

 را طي مي كرد درت اقتصادي و سياسي خودقسير صعوديِ قشري از جامعه كه و خواسته هايِ اقتصاديِ دوران 
 ر عملكرد بازارها از سوي دولت، به ويژه در بازار كار، را، هر گونه دخالت دصنعتگرانِ بزرگ. سازگارتر بود

ي عصر صادسياستگذاري هاي اقتاز آنجاييكه در توجيه . ندحمايت مي كرد» بازار آزاد«نمي پسنديد و از ايدة 
اقتصاددان و فيلسوف  در اينجا از زبان، بي مناسبت نيست كه استفاده مي شودمفهوم بازار آزاد حاضر نيز از 

                            :در اين خصوص توضيحاتي بياوريم، 6»ثروت ملل«مؤلف كتابِ اسكاتلندي آدام اسميت، 
 

از . اساسِ شكل گيريِ بازارهاست ،ا به تبادلِ چيزها در جامعهانسان ه نيازاسميت بر اين باور بود كه  آدام
است و ناگزير  ارائة خدمات مشغولبه حرفه اي خاص براي توليد كاال و يا  ،در جامعههر كس  ديدگاه وي،

تراكنش ، آقاي اسميتاز اين رو، . بايد با ديگران وارد معامله شودخود براي تامين ديگر نيازمندي هاي زندگي 
در اروپا، نظرية  وي پيش از انتشار نظرات 7.صاديِ اينچنيني را وجه تمايز بين انسان و حيوان معرفي مي كنداقت

                                                 
صنعتگري. نيستبا صنعتگري و خالقيت بشر در ساختن دستگاه ها  به معني مخالفتصنعت توليد انبوه  انتقاد ازوتور بخار و بررسيِ تاثيرِ اختراع م  1  

يشين ابزارها يا ابداع روش هاي هوشمندانه براي باال بردنِ دقت يا ساده تر كردنِ انجام كارها، به دوران مدرن اختصاص ندارد و در اعصارِ پ ساختو 
اين پژوهش  ، چگونگيِ ترويج آن در جهان و آسيب هاي اجتماعي، فرهنگي و طبيعي آن كه در»توسعه«بررسيِ نقادانة پديدة  .نيز وجود داشته است

تكار در ابداع مفصال به آن پرداخته شده، بازبينيِ فوايد و هزينه هاي صنعت توليد انبوه را تشويق مي كند و منكر ارزشِ خالقيت بشر در صنعتگري و اب
  .روش هاي هوشمندانه و مفيد در انجام كارها نيست

2 free market 
3 free trade 
4 Adam Smith, 1723-1790 
5 David Ricardo, 1772-1823 
6 Adam Smith. 1766. The Wealth of Nations 
7 Smith 1766, vol. 1 book 1, ch.2, p.19 

نادرست انجاميده است كه انگيزه تراكنش هاي اقتصادي در تمامي جوامع بشر همواره بر اساسِ معامالت و ماندگاري اين باوراين نظر آقاي اسميت به 
و خريدار كوشش مي  بستاندبل بين دو فرد شكل گرفته است، كه در آن فروشنده سعي مي كند قيمت باالتري براي كاالي خود تبادالت بازاري و متقا

اين در صورتي است كه مطالعات مردم شناختي آشكار ساخته است كه در بسياري از جوامع كهن، . كه در ازاي دريافت كاال، مبلغ كمتري بپردازدكند 
از پرداختن به اين موضوع مفصل در . نيز وجود داشته است» توزيع ثروت«و » دهش متقابل«ري از تراكنش هاي اقتصادي، مثل شكل هايِ متنوع ت

اينجا مي پرهيزيم. اما براي روشن شدنِ اين نكته كه معامالت متقابل بين افراد تنها شيوة بده بستان هاي اقتصادي در جوامع انساني نبوده است در 
به منظور فايق آمدن بر هزينه هاي سنگين  :فزاييم كه نمونه اي از دهش متقابل هم اكنون در برخي روستاهاي كشور ما رواج يافته استاينجا مي ا

در اين سيستم نيازي به . ازدواج جوانان، رسم شده است كه كليه هزينه ها با دادنِ هداياي نقدي در مجالس عروسي توسط اهاليِ روستا تامين شود
آن خانواده به  عضويت، حق )تا چند ميليون تومان 1از (مي پردازد  ديگريآنچه امروز يك خانواده براي ازدواج فرزندانِ خانوادة . رسي نيستحساب

.  خواهد پرداخت ، بدون حساب و كتاب،براي ازدواج فرزندان او فرداسيستمي اجتماعي است كه   
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بر اين باور بود كه رقابت بين فعاالن اقتصادي در  ،1»مركانتيليسم«موسوم به  ،آن زماندانانِ اقتصاد در ميان حاكم
 به قيمت هاي غيرعادالنه ،جامد و انحصار در توليد و عرضهمي ان) انحصار= (جامعه به تدريج به بروز مونوپولي 

در جامعه مي انجامد و در نتيجه بسياري از كاالها از دسترس مردم خارج مي شود. لذا دولت ها بايد بر اقتصاد 
 اما نظرية بازارِ آزاد آقاي اسميت بر اين باور پافشاري مي. در تنظيم بازارهاي مختلف بكوشند و كنند نظارت
خود به خود  ،چيزها مشروط به پرداخت پول استدر آن، دستيابي به يعني محيطي كه ، بازاربرقراري  با كرد كه

او براي اثبات نظرية خود به  .و لذا مونوپولي به وجود نمي آيد قيمت متعادل براي كاالها مشخص مي گردد
 از سوي ديگر )خريداران= ( كاال يانو منافعِ شخصي متقاضاز يك سو  يك كاال بين عرضه كنندگانرقابت 

عمل مي كند  2»نامرئي يدست«استناد مي كرد و باور داشت كه برآيند تاثير متقابل اين انگيزه ها در بازار همچون 
، جامعه را از بازار و وجود دست نامرئي. بازيگرانِ بازار را هماهنگ مي سازدجميع و منافع فردي و اجتماعي 

 بازارهايِ«و  دولت 3»بازارهاي تحت نظارت« اقتصاديِ مفاهيمِ. بي نياز مي كندر اقتصادي دخالت دولت در امو
ت ها و مدرن ها مركانتيليسدو نگاه مختلف متفكران اروپايي آن زمان، يعني  برخاسته از اين 4»كنندهخود تنظيم 

                                                                                    5.تراكنش هاي اقتصادي در جامعه است به
 

اگر چه پيش از پديدة حصاركشي نيز بازار كاالهاي مختلف در اقتصاد اروپا وجود داشت، اما جدا كردنِ مردم 
به عبارت : راهم كردسه بازار مهم را فاز دارايي هاي مشترك سرزميني آنها، بستر ظهور و تقويت بيش از پيشِ 

نيروي كار، : و قابل معامله در ازاي پول در آمد» كاال«با حصاركشي، سه چيز، بيش از پيش به صورت ديگر، 
ظهور و گسترش اين سه بازار، همان دگرگوني بزرگ در جامعه بشري است كه آثار و پيامدهاي . زمين و پول

اين و چيرگي  بعد از رشداما نامطلوب آن هنوز با ماست؛ قبل از اين دگرگوني، اقتصاد در خدمت جامعه بود، 
                                                                .خدمت اقتصاد در آمد انساني و طبيعت بهسه بازار، جامعه 

 

                                                 
1 Mercantilism 
2 invisible hand 
3 regulated markets 
4 self-regulating markets 

قابل توجه اينكه چون آدام اسميت. نا گفته نماند كه طرفداري از مفهوم بازار آزاد در ميان مبلغين تجارت جهاني در زمان ما به جد ادامه دارد  5  

را پدر اقتصاد مدرن نام نهاده اند و «بازارهاي تحت نظارت» دولت را از ويژگي هاي زمان مركانتيليست ها در قرون گذشته مي شناسند، لذا گاه 
از طريق وضع مقررات جهت حفاظت از طبيعت و محيط زيست، (اينچنين استدالل مي شود كه حمايت از ضرورت دخالت دولت در تنظيم بازارها 
حتي يكي از حاميان معاصر بازار آزاد . واپسگرا است ، اقدامي اساسا)تعيين حداقل دستمزد، نظارت بر شرايط كار و پرداخت يارانه به اقشار كم درآمد

. و تجارت جهاني، استقرارِ نهاد بازار آزاد را پايه و اساسِ آزادي هاي اجتماعي و مردم ساالري در جوامع مدرن معرفي مي كند  
(Friedman 1980) 

آورده » افسانة بازار آزاد«با عنوانِ  ، در حاشية همين نوشته،يت بازارهاماهنكات بيشتري در مورد عالقمند به اين بحث،  براي مطالعه بيشترِ خوانندگانِ
.  ايم  
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كه هيچ كاال يا خدمتي عرضه نمي شود ) و هست(چيرگيِ اقتصاد بازار و روابط پولي در جامعه به اين معني شد 
جامعه از راه فروش كاال يا خدمات تامين در درآمد از اين رو، توسط عرضه كنندة آن؛  پولكسب  زةبا انگيمگر 

از محل درآمد اعضاي  هامي شود و كاالها و خدمات در جامعه توزيع نمي شود مگر در ازاي پرداخت قيمت آن
. است» بهره«پول  قيمت در بازارِ نامِ: است داراي اسم خاص خود ،نامبردهسه بازارِ هر يك از در » قيمت«. جامعه

زمين در بازارِ  نام قيمت. دهندديگران قرار در اختيار پول  قادر اند بهره درآمد كساني را تامين مي كند كه
نيروي در بازارِ لك و زمين استيجاري اند، و نام قيمت است و درآمد كساني را تامين مي كند كه داراي م» اجاره«

                             .و درآمد كساني را تامين مي كند كه نيروي كار خود را مي فروشنداست » دستمزد«كار، 
 

، )انسان= (وي معتقد است كه نيروي كار . است 1»دگرگونيِ بزرگ«نويسندة كتاب » كارل پوالني«نكات باال از 
ضِ انگيزه ها و نيروهاي بازار قرار معراساسا كاال نيستند كه در ) قدرت خريد مردم= (و پول ) طبيعت= (زمين 

در مورد وي . مي نامد 2»كاالهاي كاذب«چيز را  اين سه به همين جهت، وي. شوندمعامله ازاي پول  گيرند و در
                                                           :، مي افزايدعامل توليداين سه كااليي شدنِ  نامطلوبِ پيامدهايِ

 

، واقعا. نشده است، بلكه براي وجود آن داليل كامال متفاوتي مطرح است» توليد« ،دگيِ بشر براي فروشزن«
 ،آن را مثل يك كاال انبار كرد و براي آن آيا مي توان. كار را از زندگي فرد جدا كردنيروي چگونه مي توان 

زمين نام ديگري براي طبيعت است . رض كردفنيز نمي توان كاال را با همين استدالل، زمين  ؟بازار در نظر گرفت
براي و ملموس و پول نيز صرفا نشاني فيزيكي . و مسلما بشر آن را توليد نكرده كه براي آن بازار داشته باشد

بلكه توسط ساز  شده باشد،پول، بنا به قاعده، چيزي نيست كه توليد . قدرت خريد دارندگان آن استنشان دادنِ 
لذا توصيف نيروي كار، زمين و پول به عنوان . سياست هاي پوليِ دولت ها به وجود مي آيد و كارهاي مرتبط با

                        3».كاالهايي كه مي توانند از طريق بازارها در اقتصاد فراهم شوند، امري كاذب و خيالي است
                                                                                                       

نام گرفته است را نمي توان مانند ديگر كاالها به اين سو و » نيروي كار«كااليي كه به صورت خيالي و كاذب «
در بهره گيري از  رعايت معيارهاي انساني عدم .رها كرد به حال خود ،بي استفادهآن را يا  آن سو پرتاب كرد

                                                 
1 Karl Polanyi. 1944. The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time 

.با ترجمة آقاي محمد مالجو منتشر شد 1391139113911391اين كتاب در سال ، در ايران  
و پس از خاتمه جنگ جهاني و . زماني منتشر شد كه جهان هنوز در آتش جنگ جهاني دوم مي سوخت نخستين بار براي» دگرگوني بزرگ«

نظام سرمايه داري و نظام كمونيستي  ايدئولوژيكيِ آغاز جنگ سرد و انتشارِ تحليل هاي صرفا سياسي و اقتصادي اين دوران كه بيشتر بر مقايسة
سايل گرفتن م و باال  1991199119911991در سال فروپاشي بلوك شرق  از زمانِاما . دنو نگارندة آن كم شناخته باقي بمان اين كتابتكيه داشت، موجب شد كه 

.گرفته استتوجه انديشمندان به اين كتاب و نگارندة آن باال غربيِ توسعه،  مرتبط با مدلِ  
2 fictitious commodities 
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 انسانبهره گيري از نيروي كارِ يك . مي سازدمتاثر  را كه حامل اين كاالست انسانييِ زندگ] كل[ نيروي كار،
از  الزم محروم از محافظت. بر سالمت فيزيكي، رواني و اخالقي او صورت گيرد اثر گذارينمي تواند بدون 

بر جنبه هاي  هواردنهادهاي فرهنگي، انساني كه همچون كاال با وي رفتار شود، قادر نيست از آسيب هاي سوي 
ي چون جنايت، انحراف، فساد، مختلف وجودش جان سالم بدر برد و نهايتا قربانيِ ناهنجاري هاي اجتماعيِ حاد

                                                                                                   . مي شودگرسنگي مرگ از يا 
    
 

از عناصر تشكيل دهندة  اي نظارت و كنترل، طبيعت نيز فقط به صورت مجموعه بدونِمبتني بر بازار،  در اقتصاد
و  گرددمي زباله ريختنِ محلِ  ،در چنين شرايطي، محله هاي شهري و عرصه هاي طبيعي. آن ديده مي شود

 نسبت به سرزمينِتي بي تفاو] بي ريشگي و[بي رمق، و ، اراضي زراعي ]به ضايعات[ آلوده يرودخانه ها
                                                                                      . عموميت مي يابد در ميان مردم ]مادري[

 

ورشكستگي دوره ايِ بروز ] عدم ثبات اقتصادي و[، موجب ]جامعه[نيز، فقدانِ كنترل و نظارت  در خصوصِ پول
چرا كه قبض و بسط پول براي محيط كسب و كار به همان ميزان مصيبت بار است كه رخداد  بنگاه ها مي شود

نيروي كار، زمين و پول نقشي اساسي در ] كه[شكي نيست ] پس اگر چه[. سيل و خشكسالي براي كشاورز
ر بازارهاي كاذب اقتصادهاي مبتني بر بازار دارند، هيچ جامعه اي، حتي براي مدتي كوتاه، تاب پيامدهاي ويرانگ

در  ،مردم، به نحويثبات محيط كسب و كار طبيعت و سالمت انسان ها، زندگيِ  اين اقتصاد را ندارد مگر اينكه
                                                     1».محافظت شود ]مبتني بر پول[ برابر نابساماني هاي اين نظام شيطانيِ

 

به قلم انديشمندي است كه  منتشر شد، 1944194419441944در سال بار، پيش از خاتمة جنگ جهاني دوم، ، كه نخستين سطور باال
مورد بررسي و اقتصادي، بلكه از ديدگاه اجتماعي و زيست محيطي  تاريخ تحوالت اروپا را نه فقط از منظرِ

از ديگر متفكران  پيشتر، كارل پوالني، خيلي جامع تر در درك پديده ها به بركت اين ديدگاه. تحليل قرار داد
كه حصاركشي، به معني جدايي مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني خود،  به درستي پي برد ،20202020 قرننيمة دوم 

كه پيش از اين ضامن پاسداري از  مي گردداز يكديگر و كمرنگ شدنِ ارزش هايي آنان موجب گسست پيوند 
آق، هم اكنون. بود آنهاپيرامون  طبيعت نگ پايان جدهه از  7777بيش از  گذشتاي كارل پوالني، پس از نظرات
ي يآسيب ها، اشاعة اقتصاد توسعه به تمامي كشورهاي جهانكما اينكه با . ، هنوز تازه و معتبر استدوم جهاني
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، تاييد شده به گواهيِ تاريخ، ويرها عموميت يافته و درستي نظرات جميع كشو كه وي به آنها اشاره مي كند در

                                                                                                    .است
 

___________________________________________ 
    ♦♦♦♦                    »»»»بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««    ةةةةافسانافسانافسانافسان

چند دهة پيش چند دهة پيش چند دهة پيش چند دهة پيش     با وجود پيش بيني هاي دقيق متفكراني چون كارل پوالني و جهاني شدنِ آسيب هايي كه ايشان ازبا وجود پيش بيني هاي دقيق متفكراني چون كارل پوالني و جهاني شدنِ آسيب هايي كه ايشان ازبا وجود پيش بيني هاي دقيق متفكراني چون كارل پوالني و جهاني شدنِ آسيب هايي كه ايشان ازبا وجود پيش بيني هاي دقيق متفكراني چون كارل پوالني و جهاني شدنِ آسيب هايي كه ايشان از
ايشان با ايشان با ايشان با ايشان با . . . . در مورد آن هشدار داده اند، هنوز هستند اقتصادداناني كه اصرار مي كنند بازارها بايد به حال خود رها شونددر مورد آن هشدار داده اند، هنوز هستند اقتصادداناني كه اصرار مي كنند بازارها بايد به حال خود رها شونددر مورد آن هشدار داده اند، هنوز هستند اقتصادداناني كه اصرار مي كنند بازارها بايد به حال خود رها شونددر مورد آن هشدار داده اند، هنوز هستند اقتصادداناني كه اصرار مي كنند بازارها بايد به حال خود رها شوند

، با هر گونه مقررات دولتي كه براي حفاظت از محيط زيست، صيانت از حقوق كارگران و ، با هر گونه مقررات دولتي كه براي حفاظت از محيط زيست، صيانت از حقوق كارگران و ، با هر گونه مقررات دولتي كه براي حفاظت از محيط زيست، صيانت از حقوق كارگران و ، با هر گونه مقررات دولتي كه براي حفاظت از محيط زيست، صيانت از حقوق كارگران و »»»»بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««استناد به نظرية استناد به نظرية استناد به نظرية استناد به نظرية 
.                                                  .                                                  .                                                  .                                                  قال سرمايه بين كشورها وضع شود مخالفت مي كنندقال سرمايه بين كشورها وضع شود مخالفت مي كنندقال سرمايه بين كشورها وضع شود مخالفت مي كنندقال سرمايه بين كشورها وضع شود مخالفت مي كننداعمال كنترل و نظارت بر انتاعمال كنترل و نظارت بر انتاعمال كنترل و نظارت بر انتاعمال كنترل و نظارت بر انت     

 

ايشان معتقد ايشان معتقد ايشان معتقد ايشان معتقد . . . . نظري كامال متفاوت دارندنظري كامال متفاوت دارندنظري كامال متفاوت دارندنظري كامال متفاوت دارند» » » » بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««در مورد در مورد در مورد در مورد قابل توجه اينكه، در مقابل، اقتصادداناني نيز وجود دارند كه قابل توجه اينكه، در مقابل، اقتصادداناني نيز وجود دارند كه قابل توجه اينكه، در مقابل، اقتصادداناني نيز وجود دارند كه قابل توجه اينكه، در مقابل، اقتصادداناني نيز وجود دارند كه 
از اين منظر، بود و نبود بازارها و    از اين منظر، بود و نبود بازارها و    از اين منظر، بود و نبود بازارها و    از اين منظر، بود و نبود بازارها و    . . . . چ كه هرگز وجود خارجي نداشته استچ كه هرگز وجود خارجي نداشته استچ كه هرگز وجود خارجي نداشته استچ كه هرگز وجود خارجي نداشته استمفهومي است بي اساس و پومفهومي است بي اساس و پومفهومي است بي اساس و پومفهومي است بي اساس و پو» » » » بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««اند كه اند كه اند كه اند كه 

                                                                                                                                        (Chang 2010,  1111فصل فصل فصل فصل ) . . . . دارددارددارددارد    وجودوجودوجودوجودسياسي است كه در تمامي جوامع سياسي است كه در تمامي جوامع سياسي است كه در تمامي جوامع سياسي است كه در تمامي جوامع     ييييكنترلِ آنها متاثر از عواملكنترلِ آنها متاثر از عواملكنترلِ آنها متاثر از عواملكنترلِ آنها متاثر از عوامل
     

اين منع اين منع اين منع اين منع . . . . ستستستستا، اا، اا، اا، ادر كشورها، از جمله در كشور مدر كشورها، از جمله در كشور مدر كشورها، از جمله در كشور مدر كشورها، از جمله در كشور ميكي از شواهد عموميت داشتنِ كنترل فراگيرِ بازارها، منع دستفروشي يكي از شواهد عموميت داشتنِ كنترل فراگيرِ بازارها، منع دستفروشي يكي از شواهد عموميت داشتنِ كنترل فراگيرِ بازارها، منع دستفروشي يكي از شواهد عموميت داشتنِ كنترل فراگيرِ بازارها، منع دستفروشي 
متاسفانه اين نوع كنترل بازار بسياري از متاسفانه اين نوع كنترل بازار بسياري از متاسفانه اين نوع كنترل بازار بسياري از متاسفانه اين نوع كنترل بازار بسياري از . . . . نوعي كنترل بازار است و دليل آن نيز قدرت سياسي مغازه داران استنوعي كنترل بازار است و دليل آن نيز قدرت سياسي مغازه داران استنوعي كنترل بازار است و دليل آن نيز قدرت سياسي مغازه داران استنوعي كنترل بازار است و دليل آن نيز قدرت سياسي مغازه داران است

مادامي كه مغازه مادامي كه مغازه مادامي كه مغازه مادامي كه مغازه     مي كندمي كندمي كندمي كندتوليد كنندگان ُخرد و متوسط داخلي را از عرضة مستقيم محصوالت به هموطنان خود محروم توليد كنندگان ُخرد و متوسط داخلي را از عرضة مستقيم محصوالت به هموطنان خود محروم توليد كنندگان ُخرد و متوسط داخلي را از عرضة مستقيم محصوالت به هموطنان خود محروم توليد كنندگان ُخرد و متوسط داخلي را از عرضة مستقيم محصوالت به هموطنان خود محروم 
    1111....محدوديتي در فروش كاالهاي خود ندارندمحدوديتي در فروش كاالهاي خود ندارندمحدوديتي در فروش كاالهاي خود ندارندمحدوديتي در فروش كاالهاي خود ندارندكه محصوالت وارداتيِ صنايع بزرگ از كشورهاي دوردست را مي فروشند كه محصوالت وارداتيِ صنايع بزرگ از كشورهاي دوردست را مي فروشند كه محصوالت وارداتيِ صنايع بزرگ از كشورهاي دوردست را مي فروشند كه محصوالت وارداتيِ صنايع بزرگ از كشورهاي دوردست را مي فروشند داراني داراني داراني داراني 

اينكه مناطق فقير نشين نزديك به مراكز اينكه مناطق فقير نشين نزديك به مراكز اينكه مناطق فقير نشين نزديك به مراكز اينكه مناطق فقير نشين نزديك به مراكز . . . . كاربري زمين در شهرهاستكاربري زمين در شهرهاستكاربري زمين در شهرهاستكاربري زمين در شهرهاستتعيينِ تعيينِ تعيينِ تعيينِ ديگر از كنترل بازار، منطقه بندي و ديگر از كنترل بازار، منطقه بندي و ديگر از كنترل بازار، منطقه بندي و ديگر از كنترل بازار، منطقه بندي و     ييييمثالمثالمثالمثال
ت، امري اتفاقي نيست، بلكه به واسطة قدرت سياسي اغنياست ت، امري اتفاقي نيست، بلكه به واسطة قدرت سياسي اغنياست ت، امري اتفاقي نيست، بلكه به واسطة قدرت سياسي اغنياست ت، امري اتفاقي نيست، بلكه به واسطة قدرت سياسي اغنياست و كوره پزخانه هاسو كوره پزخانه هاسو كوره پزخانه هاسو كوره پزخانه هاس    ، حاشية شهرها، حاشية شهرها، حاشية شهرها، حاشية شهرهاصنعتي، فرودگاه هاصنعتي، فرودگاه هاصنعتي، فرودگاه هاصنعتي، فرودگاه ها

ديگر، تصميم گيري در نرخ سود بانكي است كه ديگر، تصميم گيري در نرخ سود بانكي است كه ديگر، تصميم گيري در نرخ سود بانكي است كه ديگر، تصميم گيري در نرخ سود بانكي است كه     ييييمثالمثالمثالمثال        2222....كه بر بازار زمين و سياستگذاري شهرداري ها اثرگذار اندكه بر بازار زمين و سياستگذاري شهرداري ها اثرگذار اندكه بر بازار زمين و سياستگذاري شهرداري ها اثرگذار اندكه بر بازار زمين و سياستگذاري شهرداري ها اثرگذار اند

                                                 
رد از فروشكما اينكه در اين مثال، منع توليد كنندگان ُخ. بود و نبود يا كنترل بازارها لزوما به نفع قشر قدرتمند نيست اعمال قدرت سياسي در  1  

 بازار يو ركود اقتصادي يعني كساد. مي شود در سطح وسيع و ركود اقتصاد به طول كلي توليدات خود در بازار موجب كاهشِ قدرت خريد مردم
. براي مغازه داران  

اما امروزه، شهرها به  محله هاي. در شهرهاي كهن جهان، معموال در يك محله، مردم از جميع طبقات درآمدي جامعه در كنار هم زندگي مي كردند  2  

قاتي را در يكي از ساز و كارهاي موجود كه اين شكاف طب. اعيان نشين، فقير نشين و محله هايي كه طبقه متوسط در آن اسكان دارند تقسيم مي شود  

"gentrification"   هاست كه در كشورهاي انگليسي زبان به» اعياني سازيِ محله«بافت اجتماعي شهرها تشديد كرده است پديده اي به نام  

مت جامعه، رونق و مالحظات صرفا پولي را بر سال) در اين مورد، بازار زمين(تاثير اقتصاد بازار  ،شايد كمتر مثالِ ديگري با اين جامعيت. معروف است
عقول پايدارِ اقتصادي، سالمت و زيبايي محيط زيست شهري، انسجام و نشاط اجتماعي، بالندگي فرهنگي، ابتكار عمل در حل مسايل و سياستگذاريِ م

اره در حال رشد شهرهاي مدرن همو: شهري اختصاص دهيم» ةتوسع«لذا جا دارد كه در اينجا، چند سطري به توصيف اين پديده در . دهدمي نشان 
نازل بود، امروز در درون شهر قرار گرفته اند و به واسطة  هامناطق و محله هايي كه ديروز حاشيه شهر محسوب مي شدند و ارزش اراضي آن. اند
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. . . . كنترل مي گرددكنترل مي گرددكنترل مي گرددكنترل مي گرددتوسط مديران و سهامداران بزرگ بانك ها انجام مي شود و از اين طريق بازار پول و اعتبار در جامعه توسط مديران و سهامداران بزرگ بانك ها انجام مي شود و از اين طريق بازار پول و اعتبار در جامعه توسط مديران و سهامداران بزرگ بانك ها انجام مي شود و از اين طريق بازار پول و اعتبار در جامعه توسط مديران و سهامداران بزرگ بانك ها انجام مي شود و از اين طريق بازار پول و اعتبار در جامعه 
    معرفي مي كنند، بازار كارمعرفي مي كنند، بازار كارمعرفي مي كنند، بازار كارمعرفي مي كنند، بازار كار    »»»»بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««متعهد به نظرية متعهد به نظرية متعهد به نظرية متعهد به نظرية كه خود را كه خود را كه خود را كه خود را جهان جهان جهان جهان     صنعتيصنعتيصنعتيصنعتي    كشورهايِكشورهايِكشورهايِكشورهايِتماميِ تماميِ تماميِ تماميِ در در در در ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه 

                                                                                                                                                                                                                        . . . . كنترل مي شودكنترل مي شودكنترل مي شودكنترل مي شود» » » » قوانين مهاجرتقوانين مهاجرتقوانين مهاجرتقوانين مهاجرت««««و و و و » » » » حداقل دستمزدحداقل دستمزدحداقل دستمزدحداقل دستمزد««««از طريق سياست از طريق سياست از طريق سياست از طريق سياست     هموارههموارههموارههمواره
                                                                                                                                                                      

اي اين مناطق، فرسوده اما با گذشت زمان، سازه ه. آساني رفت و آمد به مراكز تجاري، اداري و تفريحي و غيره، ارزشِ زمين در آنها ترقي كرده است
شرايط  مي شود و به تدريج بسياري از مالكان به جاهاي ديگر شهر كوچ مي كنند و ملك خود را در اختيار مستاجراني قرار مي دهند كه حاضر اند با

معموال اين شرايط را فرصتي سودآور سرمايه گذارانِ بخش ساختمان، . زيرِ استاندارد خانه هاي قديمي، در ازاي پرداخت اجاره بهاي پايين تر بسازند
 تخريب سازه هاي قديمي و جايگزين كردن آنها با (= ، مالكين را به نوسازي »بافت فرسوده«تلقي مي كنند و با توصيف اين محله ها با عنوانِ ناپسند

يل از شهروندان به سودهاي كالن دست مي يابند و ، تعدادي نسبتا قل»اعياني سازي محله«اگر چه در نگاهي سطحي به . ترغيب مي كنند) سازه هاي نو
ر صدمه مي تعدادي كارگر ساختماني يه طور موقت مشغول به كار مي شوند، اما دو تغييرِ بزرگ اجتماعيِ ناشي از اين پديده نه تنها به سالمت كل شه

توليد ثروت و اشتغالِ پايدار و در نتيجه رونق اقتصادي مستمر را زند و هزينه هاي بااليي را به مردم و دولت تحميل مي كند، بلكه فرصتي عظيم براي 
از جامعه مي گيرد. تغيير بزرگ اول اينكه، پس از نوسازيِ به اصطالح بافت هاي فرسوده، ساكنين كم درآمد اين محله ها اجبارا به حاشيه يا حومة 

اين شهروندان چاره اي جز كوچ كردن به حاشية . باالترِ سازه هاي جديد نيستند چرا كه ايشان ديگر قادر به پرداخت اجاره بهايشهر رانده مي شوند 
در مطالعه اي پيرامونِ پديدة حاشيه نشيني در كالن شهرِ ( .شهر، جايي كه اميد دارند واحدهاي استيجاري مطابق با توان مالي خود پيدا كنند ندارند

قطعا، به مرور زمان، با  )1384 زنگي آبادي و ديگران! رصد يافته اندد 57از از متن شهر را بيش  اصفهان، پژوهشگران، درصد حاشيه نشينان رانده شده
درون  اعياني شدنِ تعداد بيشتري از محله هاي قديمي در سطح شهر، بر تعداد اين افراد كه هر روز بايد خود را از حومة شهر به محل كار خود در

، اين افزايش در تردد شهروندان، بر حجم ترافيك موتوري و كه استفاده كنندهر نوع حمل و نقلِ درون شهري  ايشان از. شهر برسانند افزوده مي شود
. زايداتالف وقت همة شهروندان، آلودگي هوا، تعداد تصادفات و هزينة خدمات درماني به آسيب ديدگان از آلودگي هوا و مصدومين تصادفات مي اف  

تغيير بزرگ دوم اينكه، با اعياني شدنِ محله ها، همراه با بافت فيزيكي و اجتماعي شهر، بافت فرهنگي آن نيز دگرگون مي شود. و با اين تغييرِ چند 
توضيح اينكه، در شهر . از دست مي رود» گردشگريِ درون شهري«جانبه، فرصتي عظيم در كارآفريني، توليد ثروت و نشاط آفريني از طريق تشويقِ 

ناميده مي شوند محله هاي قديميِ مهاجران از شهرستان ها و استان هاي مختلف كشور » بافت فرسوده«محله هايي كه بسياري از ، تهران، به طور مثال
اگر اين ويژگي بسيار . كشور بدل كرده استاز سراسرِ جذابي از فرهنگ ها و قوميت هاي مختلف » چهل تكة«اند كه طي سال ها، پايتخت ما را به 

بهتر شناخته شود، مالكين سازه هاي قديميِ واقع در اين بافت ها، ) و ديگر كالن شهرها(فرهنگي تهران -اجتماعي- هاي ارزشمند فيزيكيمستعد بافت 
با  -درآمد حاصله از بازسازي تدريجي محله ها . امالك خود را درك خواهند كرد) و نه نوسازيِ) (تعمير و مرمت(= ارزشِ بسيار باالترِ بازسازي 

، نمايشگاه هاي صنايع )با غذاهايِ خاصِ فرهنگ مهاجرانِ ساكن در محله(و تبديل بخشي از سازه ها به رستوران هايِ محلي  -ظ جميعت ساكن حف
در ازاي ملك كه  استدستي، فروشگاه ها و موزه ها جهت جلب گردشگرانِ داخلي و خارجي، به مراتب بيشتر از درآمد واحد آپارتماني كوچكي 

عالوه بر اين، صدها نفر از ساكنين اين محله ها كه درآمد خود را از محلِ فعاليت هاي . ارزيابي شده نصيبشان خواهد شد» فرسوده«ي ايشان كه قديم
دگي واقتصاديِ جديد كسب خواهند كرد، از تردد درون شهري براي رسيدن به محل كار خود، بي نياز مي گردند و به شهرونداني مسئول در كاهشِ آل

افزايشِ درآمدهاي مالياتي براي دولت نيز از ديگر ثمرات اين نوانديشيِ مالكان و فاصله گرفتن آگاهانه از روابط صرفا . هوايِ كل شهر بدل مي شوند
.و در سياستگذاري هاي مرتبط است) و شهرسازي(پولي اقتصاد بازار در بخش مسكن   

نام گرفته است، با ابتكار عمل و مشاركت انجمن هاي خيريه و همكاري تسهيلگران حرفه » شهري جامعه سازيِ«اجراي طرح هايي از اين دست، كه 
براي كاهشِ ترافيك ) در ايران(جامعه سازي شهري از راهكارهاي اصلي اما كم شناخته . اي در تهران و ديگر كالن شهرهاي كشور كامال عملي است

احياي پيوندهايِ اجتماعي بين همسايگان و بين مستاجرين و مالكين، كار خود را آغاز مي كنند و به  خيرينِ جامعه ساز با. موتوري و آلودگي هواست
ر زندگي تدريج يك محلة شهري را به دارايي مشترك ساكنين و مالكان آن بدل مي كنند به صورتي كه همه همزمان به عمران و آباداني و كيفيت باالت

جامعه سازان «اطالعات بيشتر در مورد . ن اينكه انگيزة تالش جمعي آنان صرفا زياده خواهي و زر اندوزي باشدو درآمد بيشتر دست مي يابند، بدو
:در سايت زير »شهري  

www.eabbassi.ir/epochmakerscommunitybuilders_urban.htm :     »شهري انجامعه ساز: خيرين تمدن ساز«  
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نام گرفته است، وجود بازار آزاد عمال نام گرفته است، وجود بازار آزاد عمال نام گرفته است، وجود بازار آزاد عمال نام گرفته است، وجود بازار آزاد عمال » » » » عصر اطالعاتعصر اطالعاتعصر اطالعاتعصر اطالعات««««در گذشته اي دور بازار آزاد وجود داشت، در عصر حاضر كه در گذشته اي دور بازار آزاد وجود داشت، در عصر حاضر كه در گذشته اي دور بازار آزاد وجود داشت، در عصر حاضر كه در گذشته اي دور بازار آزاد وجود داشت، در عصر حاضر كه حتي اگر حتي اگر حتي اگر حتي اگر 
نبود نبود نبود نبود ««««موسوم به موسوم به موسوم به موسوم به     عامليعامليعامليعامليهمواره همواره همواره همواره اند، اند، اند، اند، » » » » بازار آزادبازار آزادبازار آزادبازار آزاد««««به نظر برخي ديگر از اقتصادداناني كه منكر واقعي بودنِ به نظر برخي ديگر از اقتصادداناني كه منكر واقعي بودنِ به نظر برخي ديگر از اقتصادداناني كه منكر واقعي بودنِ به نظر برخي ديگر از اقتصادداناني كه منكر واقعي بودنِ . . . . غير ممكن استغير ممكن استغير ممكن استغير ممكن است
                                د بودنِ بازارها است و اين پديده در عصر ما، حتي بيش از پيش، مانع از د بودنِ بازارها است و اين پديده در عصر ما، حتي بيش از پيش، مانع از د بودنِ بازارها است و اين پديده در عصر ما، حتي بيش از پيش، مانع از د بودنِ بازارها است و اين پديده در عصر ما، حتي بيش از پيش، مانع از آزاآزاآزاآزا    وجود داشته كه مانعوجود داشته كه مانعوجود داشته كه مانعوجود داشته كه مانع    1111»»»»تقارن اطالعاتيتقارن اطالعاتيتقارن اطالعاتيتقارن اطالعاتي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (Stiglitz 2001) . . . . عملكرد آزاد بازارها مي شودعملكرد آزاد بازارها مي شودعملكرد آزاد بازارها مي شودعملكرد آزاد بازارها مي شود  
 

به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك طرف معامله از اطالعات معتبرِ به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك طرف معامله از اطالعات معتبرِ به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك طرف معامله از اطالعات معتبرِ به شرايطي گفته مي شود كه در آن يك طرف معامله از اطالعات معتبرِ     ،،،،زارزارزارزاربابابابا    در معامالتدر معامالتدر معامالتدر معامالت    »»»»نبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتي««««
به جرات مي توان گفت كه تماميِ تراكنش هاي اقتصادي در عصر حاضر به جرات مي توان گفت كه تماميِ تراكنش هاي اقتصادي در عصر حاضر به جرات مي توان گفت كه تماميِ تراكنش هاي اقتصادي در عصر حاضر به جرات مي توان گفت كه تماميِ تراكنش هاي اقتصادي در عصر حاضر . . . . معاملهمعاملهمعاملهمعاملهديگرِ ديگرِ ديگرِ ديگرِ طرف طرف طرف طرف برخوردار است تا برخوردار است تا برخوردار است تا برخوردار است تا بيشتري بيشتري بيشتري بيشتري 

، اگر چه عكس آن نيز، به ، اگر چه عكس آن نيز، به ، اگر چه عكس آن نيز، به ، اگر چه عكس آن نيز، به استاستاستاست    و به ضرر خريدارو به ضرر خريدارو به ضرر خريدارو به ضرر خريدار    به سود فروشندهبه سود فروشندهبه سود فروشندهبه سود فروشنده    غالباغالباغالباغالبا    نبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتينبود تقارن اطالعاتي. . . . ستستستستمبتال به اين عارضه امبتال به اين عارضه امبتال به اين عارضه امبتال به اين عارضه ا
به به به به اثرگذار است اثرگذار است اثرگذار است اثرگذار است     بسياربسياربسياربسيار    بر عملكرد بازارهابر عملكرد بازارهابر عملكرد بازارهابر عملكرد بازارهانبود تقارنِ اطالعاتي نبود تقارنِ اطالعاتي نبود تقارنِ اطالعاتي نبود تقارنِ اطالعاتي . . . . پديدة نادري نيستپديدة نادري نيستپديدة نادري نيستپديدة نادري نيست، ، ، ، ويژه در معامالت بين الملليويژه در معامالت بين الملليويژه در معامالت بين الملليويژه در معامالت بين المللي

براي مثالي از كشور خودمان، بازار گوشت براي مثالي از كشور خودمان، بازار گوشت براي مثالي از كشور خودمان، بازار گوشت براي مثالي از كشور خودمان، بازار گوشت . . . . ناكام مي گذاردناكام مي گذاردناكام مي گذاردناكام مي گذاردنيز نيز نيز نيز براي تنظيم بازار را براي تنظيم بازار را براي تنظيم بازار را براي تنظيم بازار را     حتي تالش دولت هاحتي تالش دولت هاحتي تالش دولت هاحتي تالش دولت هاصورتي كه صورتي كه صورتي كه صورتي كه 
در روزهاي پر التهابِ افزايش قيمت اين نوع در روزهاي پر التهابِ افزايش قيمت اين نوع در روزهاي پر التهابِ افزايش قيمت اين نوع در روزهاي پر التهابِ افزايش قيمت اين نوع . . . . صدي يافت را در نظر بگيريمصدي يافت را در نظر بگيريمصدي يافت را در نظر بگيريمصدي يافت را در نظر بگيريمدر 30303030 ييييباره جهشباره جهشباره جهشباره جهشگوسفند كه اخيرا به يكگوسفند كه اخيرا به يكگوسفند كه اخيرا به يكگوسفند كه اخيرا به يك

گوشت، هر روز نماينده اي از صنف گوشت گوسفند كشور در اخبار صبحگاهي، قيمت گوشت و اينكه آيا افزايش يافته، گوشت، هر روز نماينده اي از صنف گوشت گوسفند كشور در اخبار صبحگاهي، قيمت گوشت و اينكه آيا افزايش يافته، گوشت، هر روز نماينده اي از صنف گوشت گوسفند كشور در اخبار صبحگاهي، قيمت گوشت و اينكه آيا افزايش يافته، گوشت، هر روز نماينده اي از صنف گوشت گوسفند كشور در اخبار صبحگاهي، قيمت گوشت و اينكه آيا افزايش يافته، 
طالع رساني در مورد قيمت ها در بسياري از طالع رساني در مورد قيمت ها در بسياري از طالع رساني در مورد قيمت ها در بسياري از طالع رساني در مورد قيمت ها در بسياري از ناگفته نماند كه اين نوع اناگفته نماند كه اين نوع اناگفته نماند كه اين نوع اناگفته نماند كه اين نوع ا. (. (. (. (كاهش يافته يا ثابت مانده را اعالم مي كردكاهش يافته يا ثابت مانده را اعالم مي كردكاهش يافته يا ثابت مانده را اعالم مي كردكاهش يافته يا ثابت مانده را اعالم مي كرد

اعالم عموميِ قيمت گوشت به اين اعالم عموميِ قيمت گوشت به اين اعالم عموميِ قيمت گوشت به اين اعالم عموميِ قيمت گوشت به اين .) .) .) .) و جرم محسوب مي شودو جرم محسوب مي شودو جرم محسوب مي شودو جرم محسوب مي شوددارد دارد دارد دارد     نامنامنامنام    2222»»»»تباني براي تثبيت قيمت هاتباني براي تثبيت قيمت هاتباني براي تثبيت قيمت هاتباني براي تثبيت قيمت ها««««كشورها كشورها كشورها كشورها 
صورت، بازار را به نفع فروشندگان و دالالنِ گوشت تقويت مي كند چرا كه كليه فروشندگان در مي يابند كه صنف آنها بر صورت، بازار را به نفع فروشندگان و دالالنِ گوشت تقويت مي كند چرا كه كليه فروشندگان در مي يابند كه صنف آنها بر صورت، بازار را به نفع فروشندگان و دالالنِ گوشت تقويت مي كند چرا كه كليه فروشندگان در مي يابند كه صنف آنها بر صورت، بازار را به نفع فروشندگان و دالالنِ گوشت تقويت مي كند چرا كه كليه فروشندگان در مي يابند كه صنف آنها بر 

حتي يك ريال، تخفيف حتي يك ريال، تخفيف حتي يك ريال، تخفيف حتي يك ريال، تخفيف در واكنش به چانه زنيِ خريدار، در واكنش به چانه زنيِ خريدار، در واكنش به چانه زنيِ خريدار، در واكنش به چانه زنيِ خريدار، خود را متعهد ساخته و قرار نيست كه قصابان خود را متعهد ساخته و قرار نيست كه قصابان خود را متعهد ساخته و قرار نيست كه قصابان خود را متعهد ساخته و قرار نيست كه قصابان     روي چه قيمتيروي چه قيمتيروي چه قيمتيروي چه قيمتي
تباني براي تثبيت قيمت ها، نبود تقارن اطالعاتي را تشديد مي كند و مانع تنظيم طبيعي قيمت در بازار از تباني براي تثبيت قيمت ها، نبود تقارن اطالعاتي را تشديد مي كند و مانع تنظيم طبيعي قيمت در بازار از تباني براي تثبيت قيمت ها، نبود تقارن اطالعاتي را تشديد مي كند و مانع تنظيم طبيعي قيمت در بازار از تباني براي تثبيت قيمت ها، نبود تقارن اطالعاتي را تشديد مي كند و مانع تنظيم طبيعي قيمت در بازار از . . . . قايل شوندقايل شوندقايل شوندقايل شوند

تنظيم كنندة بازار آزاد كه آدام تنظيم كنندة بازار آزاد كه آدام تنظيم كنندة بازار آزاد كه آدام تنظيم كنندة بازار آزاد كه آدام » » » » دست نامرييِدست نامرييِدست نامرييِدست نامرييِ««««    عاتي،عاتي،عاتي،عاتي،نبود تقارن اطالنبود تقارن اطالنبود تقارن اطالنبود تقارن اطال    به بيان ديگر،به بيان ديگر،به بيان ديگر،به بيان ديگر،. . . . طريق عرضه و تقاضا مي گرددطريق عرضه و تقاضا مي گرددطريق عرضه و تقاضا مي گرددطريق عرضه و تقاضا مي گردد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ....اندازداندازداندازداندازدكامال از كار مي كامال از كار مي كامال از كار مي كامال از كار مي     اسميت بر وجود آن پافشاري مي كرد رااسميت بر وجود آن پافشاري مي كرد رااسميت بر وجود آن پافشاري مي كرد رااسميت بر وجود آن پافشاري مي كرد را

 

مثال مثال مثال مثال . . . . دهددهددهددهدبه نفع فروشنده تغيير  مي به نفع فروشنده تغيير  مي به نفع فروشنده تغيير  مي به نفع فروشنده تغيير  مي را را را را ريدار ريدار ريدار ريدار نبود تقارن اطالعاتي، با اشاعة اطالعات نادرست نيز تشديد مي شود و رفتار خنبود تقارن اطالعاتي، با اشاعة اطالعات نادرست نيز تشديد مي شود و رفتار خنبود تقارن اطالعاتي، با اشاعة اطالعات نادرست نيز تشديد مي شود و رفتار خنبود تقارن اطالعاتي، با اشاعة اطالعات نادرست نيز تشديد مي شود و رفتار خ
همزمان با افزايش ناگهاني و افراطيِ قيمت گوشت گوسفند شاهد پخش اخبار مكرر در مورد شيوع تبِ كريمة همزمان با افزايش ناگهاني و افراطيِ قيمت گوشت گوسفند شاهد پخش اخبار مكرر در مورد شيوع تبِ كريمة همزمان با افزايش ناگهاني و افراطيِ قيمت گوشت گوسفند شاهد پخش اخبار مكرر در مورد شيوع تبِ كريمة همزمان با افزايش ناگهاني و افراطيِ قيمت گوشت گوسفند شاهد پخش اخبار مكرر در مورد شيوع تبِ كريمة اينكه، اينكه، اينكه، اينكه، 

    اما اگر نادرستاما اگر نادرستاما اگر نادرستاما اگر نادرست. . . . صحت داشت، خداوند به مسئولين دامپزشكيِ كشور خير بدهدصحت داشت، خداوند به مسئولين دامپزشكيِ كشور خير بدهدصحت داشت، خداوند به مسئولين دامپزشكيِ كشور خير بدهدصحت داشت، خداوند به مسئولين دامپزشكيِ كشور خير بدهد    واقعاواقعاواقعاواقعا    اگر اين خبراگر اين خبراگر اين خبراگر اين خبر. . . . از رسانه ها بوديماز رسانه ها بوديماز رسانه ها بوديماز رسانه ها بوديم    كنگوكنگوكنگوكنگو
پخش اينگونه خبر ها مي تواند اين باشد كه خريدار را از خريداري مستقيمِ گوسفند از گله دار پخش اينگونه خبر ها مي تواند اين باشد كه خريدار را از خريداري مستقيمِ گوسفند از گله دار پخش اينگونه خبر ها مي تواند اين باشد كه خريدار را از خريداري مستقيمِ گوسفند از گله دار پخش اينگونه خبر ها مي تواند اين باشد كه خريدار را از خريداري مستقيمِ گوسفند از گله دار ) ) ) ) و اهدافو اهدافو اهدافو اهداف((((بود، يكي از نتايج بود، يكي از نتايج بود، يكي از نتايج بود، يكي از نتايج 

                    3333....و پرداخت قيمت هاي غير واقعيِ بازار كندو پرداخت قيمت هاي غير واقعيِ بازار كندو پرداخت قيمت هاي غير واقعيِ بازار كندو پرداخت قيمت هاي غير واقعيِ بازار كند» » » » فروشگاه هاي مجازفروشگاه هاي مجازفروشگاه هاي مجازفروشگاه هاي مجاز««««منصرف و وادار به تهية گوشت از يكي از به اصطالح منصرف و وادار به تهية گوشت از يكي از به اصطالح منصرف و وادار به تهية گوشت از يكي از به اصطالح منصرف و وادار به تهية گوشت از يكي از به اصطالح 

                                                 
1 information asymmetry 
2 price fixing 

بيماري زا«و » ناسالم بودن نمك طبيعي«مالِ نادرست بودنِ خبر شيوع اين بيماري از اين جهت قوي است كه سال هاست جعليات علميِ مبني بر احت  3  
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واردات گوشت براي تنظيم واردات گوشت براي تنظيم واردات گوشت براي تنظيم واردات گوشت براي تنظيم كما اينكه شاهديم كما اينكه شاهديم كما اينكه شاهديم كما اينكه شاهديم     براي كنترل بازارهاست،براي كنترل بازارهاست،براي كنترل بازارهاست،براي كنترل بازارهاست،بسيار قوي بسيار قوي بسيار قوي بسيار قوي     ريريريريساز و كاساز و كاساز و كاساز و كانبود تقارن اطالعاتي نبود تقارن اطالعاتي نبود تقارن اطالعاتي نبود تقارن اطالعاتي 
                                                                                                                        ....نداشته استنداشته استنداشته استنداشته است    گوسفندگوسفندگوسفندگوسفند    هيچ تاثيري بر معقول كردنِ قيمت گوشتهيچ تاثيري بر معقول كردنِ قيمت گوشتهيچ تاثيري بر معقول كردنِ قيمت گوشتهيچ تاثيري بر معقول كردنِ قيمت گوشتتا كنون تا كنون تا كنون تا كنون     نيزنيزنيزنيز    بازار از سوي دولتبازار از سوي دولتبازار از سوي دولتبازار از سوي دولت

___________________________________________  

 
بسط دهيم، فرهنگي  چون مردم شناسي و مطالعات ميد را به ديگر حوزه هاي علحال اگر دامنة تحليل خو

روشن مي شود كه حذف بخش مردميِ جوامع كهن و چيرگيِ بازارهاي كاذب بر رفتار انسان ها نه تنها 
ن است، بلكه پيوند افراد با فرهنگ و عالم معنويت، كه هماساخته متاثر پيوندهاي اجتماعي و طبيعي بشر را 

آسيب در بخش بعد، به . نموده است سسترا نيز  مي باشددارايي مشترك انسان ها براي عقالنيت و خالقيت 
سنت ها و رسومات به جا مانده از جوامع ، با ذكر مصاديقي از وسيع تر چشم اندازِجدايي ها، از اين شناسي 
 تر اين نگاه دقيق. مي پردازيم، خود مشترك دارايي هاي پيروانِ امروزيِ اين سنت ها به حفاظت از تالشِكهن و 

براي فرهنگ آفريني و  ،نشان مي دهد كه چرا پيوند مردم با سرزمين »حصاركشي«و جامع تر به آسيب هاي 
                                                                                                         .تمدن سازي الزامي است

 

  ها آسيب شناسيِ جدايي. 3333
و اجتماعي،  آسيب هاي زيست محيطي عالوه بر ، قرباني بزرگي داشت كهروابط اجتماعيچيره شدنِ اقتصاد بر 
اقتصاد در جوامع كهن  »بخش مردميِ«، بزرگ اين قرباني. به دنبال داشته است نيز بسياريآسيب هاي فرهنگي 

و بخش دولتي ) اقتصاد بازار(با بخش خصوصي و متوازن اطي تنگاتنگ بخش مردمي، كه زماني در ارتب. است
، »سنت«ايفاي نقش مي كرد، شامل مجموعه اي از نهادهاي غيررسميِ محلي بود كه عموما با عناويني چون 

از دارايي هاي  گروهيهمان مردمي كه با استفاده از اين نهادها، به صورت . شناخته مي شد» عرف«و » رسم«
در  اين نهادها، در بسياري از موارد، عرف جاري  خود بهره مند مي شدند، مبادالت پولي نيز داشتند ومشترك 

كردنِ مردم از دارايي هاي مشترك ايشان، بسياري از  جدا. اساسِ احكامِ قضات در دادگاه ها را تشكيل مي داد

                                                                                                                                                                      
بقة نادرست به ترتيب، به شيوع بي سا اين اطالعات. بر جامعه نخبگاني و رسانه هاي كشور هاي جهان سوم سايه افكنده است» بودنِ روغن حيواني

در سراسر جهان دامن زده است چرا كه نبود تقارنِ اطالعاتي در بازار نمك و بازار انواع  2عروقي و ديابت نوع  -بيماريِ فشار خون، بيماري هاي قلبي
در مورد براي مطالعه بيشتر . روغن هاي آشپزي، جامعة مصرف كننده را به سوي مصرف نمك تصفيه شدة يد دار و روغن نباتي سوق داده است

Enig 2000 ، 1381انيگ : نادرستيِ ادعاهاي شايع در مورد روغن حيواني، بنگريد به  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1Dia.htm     »)نقش روغن نباتي(، 2ديابت نوع «

 ، صص1396در عباسي» نمك صنعتي يددار«و » دشبكه جهانيِ ي«: در مورد جعلي بودنِ اطالعات شايع در مورد ناسالم بودنِ نمك طبيعي، نگاه كنيد به
:الف و سايت زير1390، عباسي 81و  60  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1salt.htm   »)نقش نمك تصفيه شدة يد دار(فشار خون و بيماري هاي مرتبط «
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يافته هاي و آداب و رسوم ي از اين ، با ذكر مصاديقادامهدر  .، رسومات و عرف محلي را از ميان بردنسن
از  مردم ، به شرح اين نكته مي پردازيم كه چگونه جداييِايشان و نظريه هاي علمي مردم شناسان پژوهشي

پيوندهاي اجتماعي، فرهنگي و گسست در جهان ترويج شده است، » توسعه«كه به نام دارايي هاي سرزميني، 
                    . ضعيف تر و آسيب پذيرتر نموده استت اجميع جهاز را  و جوامع به دنبال داشتهمعنوي را نيز 

 

پاسدار دارايي هاي سرزميني: بخش مردمي.  1111-3333  
مطالعة موشكافانة شواهد تاريخي و مردم شناختي در سه سدة اخير، پژوهشگرانِ تاريخ اروپا را متوجه اهميت 

، مثل مصرف گرايي، زياده خواهي و رقابت در بهره افراد يِدر تعديل رفتارهاي افراط نهادهاي محليكليديِ 
و كم  بين مردم تشديد روابط پولي، نظر به جهاني شدنِ رفتارهاي افراطي در مصرف. كرده است برداري از منابع

فرهنگ چگونگي عملكرد » رمزگشايي«به هم اكنون ، اين محققان تعامل با طبيعترنگ شدنِ موازين اخالقي در 
پيشگيري از زياده خواهي، رقابت در مصرف و پوچ  به منظور ،احياي نهادهاي سنتيچگونگيِ و بررسيِ عامه 

در اين تحقيقات است كه پژوهشگران به عمق آسيب هاي اجتماعي و  1.دست يازيده اند گرايي در عصر حاضر،
                       :مي نويسد يكي از اين پژوهشگران. فرهنگي ناشي از نابودي بخش مردمي اقتصاد پي برده اند

 

ناشي از آن، پس زمينة ] از جوامع محلي به مراكز شهري و صنعتي[ يِانقالب صنعتي و جابجاييِ عظيمِ جمعيت«
بزرگترين تحول در تاريخ، يعني دگرگون كردنِ «نيازها» [و خواسته هايِ مادي مردم] و نابود كردنِ اقتدارِ سنن2 

. ا فراهم كردر] جامعهدارايي هاي مشترك افراد نسبت به و زياده خواهي هاي [» توقعات«اين كردنِ در محدود 
نسل جديد، ] در جوامع امروز[. اين تحولي است كه جهان پيشامدرن، يا سنتي، را از جهان مدرن متمايز مي كند

مطالعه جايگاه تاريخيِ رسوم  ما براي] اگر چه[. نمي داند فرهنگيِ نسل هاي قبل] و ميراث دارِ[» شاگرد«خود را 
بسط خواسته هاي بشر و افزايش آستانة به لحاظ خاصي نداريم، اما  و سننِ جوامع محلي نياز به بهانه يا عذرِ

و نيز كوچك شمردنِ آنچه از منظر جوامعِ سنتي  ]در عصر مدرن[ ما براي ماديات] و زياده خواهي هايِ[توقعات 
به انجام اينگونه پژوهش ها همت امروز محسوب مي شد، مي طلبد كه ما ] گياز زند[ 3بهره منديِ فرهنگي

                                                                                                                           4».گماريم
 

:افزايدمي  يانديشمند ديگر  
 

                                                 
1 Bollier 2002, Thompson 1993, Ostrom 1990   
2 authority of customary expectations 

توضيح بيشتر در مورد ارتباط بين زندگي در جوامع محلي و افزايش توان انسان ها در تعقل، تخيل و ابتكار عمل و    cultural satisfaction 3  

 بهره منديِ بيشتر ايشان از ميوه هاي هنري، علمي و فرهنگي در « بخش مردمي: خاستگاه فرهنگ و تمدن» (زير) آمده است. 
4 Thompson 1993, 14. 
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»اين سنت ها داراي ... بررسيِ مجموعه اي از مفاهيم انتزاعي نيست] صرفا[جوامع سنتي،  مطالعه رسومات
اين رسومات، محفل و ... ارتباطي آشكار و ريشه هايي راسخ در واقعيات زندگي و كار در اين جوامع است

بدون  آنهارسانند كه انجام برا به ثمر  دشواري يِكارها فضايي را به وجود مي آورد كه در آن مردم قادر بودند
، با تعديلِ ]و مشاركتي[از طريق اين رسومات، كارها به صورت گروهي . بودمي به مراتب دشوارتر م واين رس

كه اين رسومات  چارچوبيدر  كل جامعه و بيان احساسات و عواطف] نيازهاي[توقعات افراد در چارچوب 
                                                                                               1».گرفتانجام مي . ..فراهم مي كردند

 

از سه نقطة مختلف  ،بهره برداري مشاركتي از دارايي هاي مشترك سرزمينياز نهادهاي محليِ  مثالسه  ،ادامهدر 
جوامع كهن ، بخش مردمي اين جوامع و ديگر زماني، صدها نمونة مشابه. جايند دنيا مي آوريم كه هنوز پا بر

با . امروزه فقط به صورت خاطره اي در حافظة كهنساالنِ اين جوامع حيات دارد كه ،جهان را تشكيل مي داد
مطالعه و انديشيدن در مورد اين نمونه ها مي توان به درك روشن تري از آنچه محققان در خصوص نقش 

، مطرح كرده »اقتدار سنن«و  »هي هاي افرادو زياده خوا تعديلِ توقعات«در و بخش مردمي اقتصاد فرهنگ عامه 
 متوجه جوامع و دارايي هاي سرزمينيِ ،تي كه در حوزة اجتماعي و منابع طبيعياخسار ابعاد به ودست يافت اند 

                                                                                                          : پي بردملل شده است 
 

ا، كوه هاي وِرانسيا، رومانيشتسنت جنگلداريِ اوب.  1111-1111-3333  
كشور روماني  در 3»رانسياوِ« باستاني براي مديريت جنگل ها در منطقه كوهستانيِ يكي از سنت هايِ نامِ 2»شتااوب«

 ،مي كمونيستيآن كشور توسط نظا اله از برنامه ريزي و مديريت متمركزِس 50505050ي ه ااست كه به رغم تحملِ دور
داراي دو معني  »تملك«، بومي اين منطقهمطالعة اين سنت محلي نشان مي دهد كه از نظر اهاليِ . هنوز پابرجاست

مشتركي  داراييِمالكيت ) 2222پول است و ] در ازاي[منبعي مادي كه قابل خريد و فروش مالكيت ) 1111: متفاوت است
هويت جامعه و اعضاي چون گواه و پاسدار  رگز براي فروش نيستاما ه منتقل مي شود بعد به نسلِ يكه از نسل
اقتصاد  بخش مردميِ از كردن مبني بر محترم شمردن و حمايت ،ت رومانيدولت پساكمونيس تصميمِ. آن است

 موجب تقويتبه بوميان، ورانسيا  يسپردنِ مديريت جنگل ها و) در كنار بخش خصوصي و بخش دولتي(
]براي خود و ، اين منطقه عرصه هاي جنگليِاز  در اين ناحيه شده است؛ روستاييان، تملكم به ديدگاه دو ]مجدد

قوانيني تعجب آور نيست كه اگر چه در چند دهة اخير . مي كنند اظتچونان پاسداراني امين حف ،براي كل كشور
و پيشگيري از فساد را رفع اختالف وضع شده، نهادهاي بوميِ  به اين سنت باستاني بخشيدنرسميت براي كه 

                                                 
Thompson 1993, 13 به نقل از Sider 1986, 940 1  

»  گردهمايي«يعني  ،رومانيكشور در زبان    Obştea2  
3 Vrancea Mountains 
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اهاليِ روستاهاي ورانسيا را نسبت به محافظت و استفاده پايدار از كرده است، اما انگيزه و هوشياريِ تضعيف 
                                                                                        . منطقه تداوم بخشيده استجنگل هاي 

 

 هيچ كس) 2222، 1جنگل قابل تقسيم نيست) 1111: سخن مي گويند كهنمشخصا از سه اصلِ بوميان ، تااوبشدر توصيف 
از  اليِ محل در بهره مند شدناه) 3333و  2نمي تواند بوميان را از حق مالكيت و بهره برداري از جنگل محروم كند

محافظت امر در را  ااوبشتست كه پايبندي به اين اصول سه گانه ا] بوميان مي دانند كه[. برابر دارندجنگل سهمي 
            3موفق و كارآمد ساخته است بوميان و غير بوميان،از جنگل ها در برابر قطع بي روية درختان، به دست 

 

كميته هايي است كه اعضا و رييس آن توسط اهالي بر عهدة در وِرانسيا مديريت جنگل ها از نظر اجرايي، 
مازاد هيزمِ  .مي دهنددرب منزل تحويل اهالي  را سهم سوخت خانوارها از جنگل ااين كميته ه .انتخاب مي شود

                              4.، در بازار به فروش مي رسد و عوايد آن خرجِ آباداني و عمرانِ محلي مي گرددموجود
 

گواسا، اتيوپي - منز ةسنت مرتعداري كرو، منطق  .2222-1111-3333  
در كشور اتيوپي به صورت  5»گواسا- منز«كه گله دارانِ ساكن در منطقه اي به نام  سال است 400400400400 نزديك به

موسوم به . هكتار استفاده و از اكوسيستم آن محافظت كرده اند 11100111001110011100مشاركتي از مراتع و چمنزارهايي به وسعت 
اتيوپي است كه مديريت  در كشور بوميمحلي تنها يكي از ساختارهاي پيچيده و متنوع  ، اين نهاد6»كرو«سيستمِ 

                                          . دارايي هاي مشترك سرزميني آن كشور را در طي قرون امكانپذير كرده است
 

و مديريت كلية  1975197519751975و آغاز اصالحات ارضيِ  1974197419741974سال قبل از روي كار آمدن دولت سوسياليستيِ اتيوپي در 
مديريت و  ،منطقه بوميانترك جوامع محلي به دست برنامه ريزانِ مركزي، ي و دارايي هاي مشاراضيِ خصوص

و  8، خرگوش حبشه7گونه هايِ جانوريِ نادري چون گرگ اتيوپيهايِ زيستگاه و  مراتع، چمنزارها پاسداري از
يشاوندي خورابطة  كساني كه مي توانستند تنهااز ميان اهالي، . عهده دار بودنددر دو بخش بزرگ را  ،9گيالدا

                                                 
1 indivisibility  
2 inalienability  
3 equal sharing 
بي شك، در صورت فقدانِ اطمينان خاطر از احترامِ دولت و شركت هاي خصوصي نسبت به اين اصول، بوميان سبقت گرفتن در بهره برداري ناپايدار 

. از جنگل را، در وهلة اول، حق خود مي پنداشتند  
4 Vasile 2015. 
5 Menz-Guassa 
6 Qero system 
7 Ethiopian Woolf 
8 Abyssinian hare 

  Gelada 9 .نوعي از ميمون سانانِ خاص كشور اتيوپي كه گياه خوار و داراي موهاي بلندي است 
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سهم بري  حقِ ،كنند اثبات را 2»جِرا«و  1»آزبو«به نام هاي  منطقه كهنِخود با يكي از دو چهرة نامدار از نياكان 
آبا «بخش به عهدة سركرده اي بود كه اصطالحا يك از اين دو مديريت هر . را داشتنداز يكي از اين دو بخش 

، يعني بدون حتي يك راي مخالف، آنان ران و با اجماع كاملتوسط بهره بردا اناين مدير. ناميده مي شد 3»كرا
 تعيينوظيفة ايشان اين بود كه براي همگان . بودندآبا كراها غالبا از ريش سفيدانِ محترمِ قوم . ندشدانتخاب مي 

مي گواسا بايد در قرق نگه داشته شود و چه زماني بهره برداران -كنند كه تا چه مدتي مراتع و چمنزارهاي منز
                                              . ام اقدام كنندمستقيمِ ديا چراي و علوفه  ه سازيِو ذخيربه برداشت  ندتوان

 

ويران كردن مثلِ در نظر گرفته مي شد،  سنگينيو شكستن قرق، مجازات هاي  دامداران براي پيشگيري از تخلف
 هاي اين مجازات انتخابِ .كرووي از سيستمِ كردنِ دائمي محروم  خانة فرد متخلف يا اخراج او از جامعه و

نه تنها از تعرض به مراتع جلوگيري مي كرد بلكه نشان مي داد كه بهره برداري نظام مند، عادالنه و پايدار  شديد
به ، مترادف با وتخطي از مقررات سنت كر هر گونه. استاز مراتع تا چه ميزان براي بقاي كل جامعه مهم 

با اين . به هيچوجه قابل اغماض نبود از سوي افراد زياده خواه مخاطره انداختنِ بقاي كل جامعه بود و اين جرم
براي قرن ها، اراضي مورد نظر را به صورت  بومي،درجه از نظارت دقيق و سختگيري بود كه نظام مديريتي 
. مهيا و غني نگه داشت ،آسيب پذير زيستگاهاين  حشپايدار حفظ و براي بهره گيري دامداران محلي و حيات و  

 

خصوصي و دارايي هاي مشترك  بهره برداري از كليه اراضيِ مديريت و ،ا روي كار آمدنِ نظام سوسياليستيب
نظام . گواسا تعطيل شد - در منز وبه برنامه ريزان دولت مركزي سپرده شد و سيستم محلي كر ،جوامع محلي

و در نتيجه  منجر شد برداريه سرعت به بوروكراسي، فساد و روش هاي غير عادالنة بهره ب ،دولتيِ مديريت مراتع
اما از آنجاييكه معاش و بقاي مردم محلي بر دامداري و بهره برداري پايدار . شتابه سرعت رو به زوال گذمراتع 

. را تشكيل دادند 4»گواسا از منابع فاظتكميتة شوراي ح« ،منطقه از سرزمين خود استوار بود، جمعي از اهاليِ
رهبر مذهبي، نماينده اي از زنان و نماينده اي از جوانان، هم  رييس، يك ريش سفيد، يك متشكل ازاين كميته، 

اين كميته با . به عهده گرفته استمجددا گواسا را - منز از مراتعِار خانو 9000900090009000 نظام مند اكنون مديريت بهره برداريِ
در نقاط مختلف مرتع، قادر شده است كه به  بومي ليس محلي و استقرار محيط بانانِجلب اعتماد و همكاريِ پ

 نهاد كهنِبه دادگاه، ) كشاورزيزمين از مرتع به (كاربري زمين تغيير نحو مؤثري، با شناسايي و معرفي متخلفينِ 
ر بهره برداري عادالنه و نظام مندموفقيت آميز و  به بركت تالش هايِتوجه اينكه،  قابل. را مجددا برقرار سازد وك

                                                 
1 Asbo 
2 Gera 
3 Abba Qera 
4 The Guassa Conservation Council Committee 
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تنوع زيستيِ مراتع و چمنزارها، اين نهاد از  تظاحف، دولت اتيوپي، با هدف 2012201220122012 در سال اين كميتة محلي،مؤثر 
                                                                          1.به رسميت شناخت ،ويژه قوانيني بومي را با وضعِ

 
 

نظام كهن بهره برداري از آب در ايالت نيومكزيكو، اياالت متحده: آسه كيا  .3333-1111-3333  
به  از نقاطي دوردست در ارتفاعات،به نهرهايي مي گويند كه آبِ جويبارها و برفابِ كوهستان ها را  2»آسه كيا«

عموما در . مي رساند ريكانيومكزيكو در آم ايالت كم ارتفاع ترِ در اراضيبومي كشتزارهايِ سنتي كشاورزان 
گروه  متعلق بههنوز  بهره برداري از آنو حتي در مواردي كه حق محسوب مي شود  اياالت متحده، آب كاال

را به صنايع، شهرداري ها و معدنكاران، در ازاي پول،  آب خوداستفاده از  امتيازِ، ايشان مي توانند استخاصي 
در جنوب غرب آمريكا، سنتي باستاني با همين نام، نه تنها از حق بهره  نيومكزيكو اما در ايالت. واگذار كنند

اين دارايي مشترك باعث شده كه سبك  وجود ، بلكهاست محافظت كرده آببرداري اقوام بومي اين منطقه از 
در جاهاي مادامي كه . بماندباقي پابرجا  اين منطقه سرخپوستانِكشت و زرع  كهنِو روش هاي زندگيِ اصيل 

حيات وحش و  رد و تداومِفعاليت به كشاورزان ُخمجالي به ادامة  صنعتي شيوه هاي كشاورزيِيگر كشور، د
 همة بهره بردارانِ مساويِ بريِ سهم بر آسه كيا توزيع و استفاده از آبِسنتيِ ، نظام نمي دهدتاالب ها پايداريِ 

 به ،همزمان، ان به اين فرهنگ كشاورزيِ كهنپايبندي كشاورز. تاكيد دارد آبياريغرقابيِ  روشِحفظ  و خُرد
هم اكنون، در ايالت  .كمك كرده استنيز  آنزيستگاه هاي طبيعي حفاظت از و تاالب هاي منطقه  ماندگاريِ

جامعة كشاورز وجود دارد كه از اين نظام آبرساني و آبياريِ كهن براي توليد محصوالت  800800800800تا  700700700700نيومكزيكو، 
 با قدمتي بيش از حداقل ،عرف و سنن مرتبط با بهره برداري مشاركتي از آسه كياها. كنندكشاورزي استفاده مي 

                                                          3.يومكزيكو استآب در ن مدرنِ بخشي از قوانينِامروز ، الس 1000100010001000
 

در ازاي . نهرهاينداز نگهداري يروبي و الملزم به مشاركت در ورزانِ آسه كيا كشابراي حفظ حقابة خود، 
 .است، هر عضو داراي يك راي در تصميم گيري هاي گروهي به صورت دموكراتيك در اين فعاليت ها مشاركت

. مسلما، خشكسالي هاي دهه هاي اخير، اين نهاد بومي را با چالش ها و فشارهاي بي سابقه اي روبرو كرده است
بر اساس  توانسته اند با همكاري و همدلي، به كار كشاورزيين نهاد مصر اند و بر تداوم ابا اين وصف، اعضا 

در پايدار نگاه داشتن شيوه  بوميانقيت اين موف. ادامه دهند و فرهنگ بومي خود را زنده نگه دارند اسلوب كهن
توجه بوده است  ، به اندازه اي قابلتمامي كمبودها و نوسانات در ميزان آبكشاورزي و زندگي خود، به رغم 

                                                 
1 Ashenafi 2015. 
2 acequia 
3 Acequia Association 2011. 
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براي مشاوره پيرامون مسايل كنوني آب در  ،به دعوت مسئولينِ ايالتي ،منطقه كه اخيرا نمايندگاني از سوي بوميانِ
                             2و 1.شركت مي كنندايالتي در جلسات كارشناسي و برنامه ريزي  نيومكزيكوديگر جاهاي 

و تمدن فرهنگ خاستگاه: بخش مردمي  .2222-3333  
، عادالنه و پايدار از صلح آميزبهره برداريِ  و از طريق استقرار نهادهاي محليتعامالت اجتماعي عالوه بر تشويق 

بوميان با طبيعت همچنين مشوق جنبة ديگري از فرهنگ و تمدن در  ، تماس و تعامل نزديكدارايي هاي مشترك
كه ريشه در جوامع محلي جهان و موسيقايي هنري ، ي، فنيآثار پرشمارِ ادبي، علم. جوامع كهن جهان بوده است

از ادوار گذشته دارد هم اكنون زينت بخشِ موزه ها، كتابخانه ها و ديگر مجموعه هاي فاخرِ ميراث فرهنگي 
بنا به آنچه  3.اند كشورهايِ جهاناين آثار يادگار بخش مردميِ از ميان رفتة  غالب بدون اغراق،. ستبشر اتاريخ 

                                                 
1 Parks 2017. 

، آداب و سنن و در واقع. بي نصيب نبوده است ،جوامع محلي در سرزمينِ كهن ما نيز از بركات نهادهاي بوميِ مرتبط با دارايي هاي مشترك 2  

كثرت و تنوع اين نهادهاي بومي به حدي . ، به ويژه در حوزة آب، طي قرون به وجود آمده استايرانرسومات بسيار فراوان و متنوعي در اقصي نقاط 
جزييات . بهره برد يرانِ هزارة سومدر ا منظور ايجاد و مديريت انواع دارايي هاي مشتركبه است كه مي توان از آنها براي طراحيِ نهادهايِ بوميِ جديد 

. كشورمان چون آقايان جواد صفي نژاد و مرتضي فرهادي گردآوري شده است يتعداد قابل توجهي از اين نهادهاي بومي توسط پژوهشگرانِ بوم آشنا
درآمدي به مردم شناسي و : ياريگري در ايرانفرهنگ «از كتاب كه در ادامة همين پانوشت آورده ايم  ييمثال ها )1373 رهادي، ف1368، 1359ژاد صفي ن(

.نيز گنجانده شده استفصلِ سودمندي براي گونه شناسيِ ياريگري  در اين كتاب. ، اثر آقاي فرهادي است»جامعه شناسي تعاون  
نهادهاي ياريگري ) 2كتي از آب، بهره برداري مشارنهادهاي ) 1: آب را مي توان به سه دستة كلي تقسيم كردنهادهاي بوميِ شناسايي شده مرتبط با  

.ي بهره گيري از آيين ها و جشن ها براي ترويج بزرگداشت و احترامِ جمعي به آبسنت ها) 3براي خلق دارايي هاي مشترك جديد و   
از اين . وع اول استحماسي هر ساله تكرار مي شده است، از جمله مصاديقِ نهادهاي بومي ن ينهرها، اموري كه در مقياسقنوات و سنت اليروبي 

نفر را  180كيلومتري بين روستاي نيمور و روستاي باقرآباد در جنوب شرقي شهرستان محالت اشاره كرد كه  15جوبروييِ نهر جمله مي توان به مراسم 
. ز مشغول نگه مي داشترو 16تا  12به مدت   

، مثالي يكي از روستاهاقال آب از رودخانة اترك و ذخيره سازي آن در نزديكي انت گلستان برايدر استان  در اينچه برون حفرِ نهر و درياچه اي بزرگ
بهره بردارِ روستا مشاركت  خانوارِ 260ي براي خلقِ اين دارايي مشترك جديد، نمايندگاني از تمام. نهادهاي بومي مرتبط با آب استاز از نمونة دوم 

زمستان و بهار صورت مي گرفت به حدي بود كه براي استفاده كشاورزان در طول فصل  در درياچه كه عمدتا در طولسازيِ آب ذخيره . داشتند
. زراعي كافي بود  

در اينگونه مراسم، زن . سرزمين ما بوده استمراسم همسر گزيني براي قنوات، چشمه ها و رودخانه ها از جمله مصاديق دستة سوم از رسومات آبي 
معموال همة اهاليِ ده در مراسم ازدواج شركت مي كردند و كشاورزان در هنگام . شترك مورد نظر بر مي گزيدندرا براي ازدواج با دارايي م سالمندي

. برداشت محصول، سهمي براي عروس خانم كنار مي گذاشتند  
چه غني و چه ضعيف، در خلق از ويژگي هاي بارز و عمومي سنت هاي دارايي هاي مشترك ايراني، تالش براي دخالت دادن حداكثريِ بهره برداران، 

در حفاظت از دارايي هاي مشترك آب، ارزش اين  مشاركت داوطلبانه و همگانيِ اهاليبا تاكيد بر . يا نگهداري از دارايي هاي مشترك آب بوده است
 اعضايِره برداري انفرادي توسط منبع حياتي در نظر كوچك و بزرگ جامعه ملموس و برجسته مي نمود و از سوي ديگر، وسوسة زياده خواهي در به

» اقتدار سنن«سنت ها و رسوماتي چون همسر گزيني براي دارايي هاي مشترك آبي، همچنين مصداقي براي عملكرد ظريف . جامعه تعديل مي گرديد
ي همگان براي پرهيز از اسراف و زياده است كه پيشينيان ما را، بي نياز از تذكرِ لسانيِ همسايگان، همواره متوجه مشترك بودنِ آب و مسئوليت فرد

.خواهي نگه مي داشته است  

طرحي فراگير كه با عنوان  و 1340جامعه، به اوايل دهة در كشور ما، تاريخ جداسازي مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني و تضعيف بخش مردمي   3  
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زير با استناد به مطالعات خود بيان مي كنند، بيگانگي از استعدادهاي درونيِ بشر مثل تعقل، تخيل و  نديشمنددو ا
ابتكار، از آسيب هاي عظيمِ فرهنگي است كه جدا شدنِ مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني و تضعيف بخش 

                                                                                             . به بار آورده است ،مردميِ جوامع
 

زيست شناسي، ارتباطات انساني كه تخصص هاي ديگري چون  1»يتسونگوري ِبگرِ«انگليسي، آقاي  مردم شناس
زيباشناسي، شناخت شناسي و  ،)سيستم شناسي(= سايبرنتيك و جانوري، روانشناسي، آموزش، زبان شناسي، 

در ميان جوامع جنوب شرق  يي از عمر خود راق را نيز در پروندة پژوهشي و نگارشي خود دارد، سال هااخال
تا كنون وسيع و متنوع از سخنراني ها، مقاالت و كتب در مجموعه اي  ،يافته هاي پژوهشي وي .آسيا گذراند

در جوامع  ساكن انسان هايكه  در حمايت از اين نظريهنوشته هاي قابل توجهي  آقاي بيتسون .منتشر شده است
د از خالقيت باالتري نزندگي مي كن موجودات آن و زيبايي هايِ با طبيعت تر نزديك محلي كه عموما در تماسِ

را  در اين مورد مجموعه اي از استدالالت علمي اين پژوهشگر. ند، از خود به جاي گذاشته استبرخوردار ا
                                                                       :صه كرده اندز آثار وي استخراج و خالبدين ترتيب ا

 

. كالبد و مغز او محدود نمي شود بهعقل آدمي ) 1111  
2222 (بلكه در عقل و آگاهي است ،خلقت نه در ماده عالمِ اصالت .  
   4و 3»فرآيند آگاه«و  2»فرآيند بنيادين«: عقل آدمي در دو مرتبة متفاوت ادراك مي كند) 3333
. و فرآيند آگاه، جزييات را مي فهمد 5فرآيند بنيادين، كليات) 4444  

                                                                                                                                                                      
پيشينه و چگونگيِ اجراي اين ( .باز مي گردداجرا شد » راي توسعة بين الملليآژانس اياالت متحده ب«توسط » انقالب شاه و مردم«يا  » انقالب سفيد«

كه به تخريب روستاها و اسلوب زندگي  آسيب هاي فرهنگي و تمدني اين واقعه تاسف آور .)نوشته است همين 6و  5بخش هاي طرح، موضوع 
قيد آقاي محمد ابراهيم باستاني پاريزي، به ويژه در مجموعة دو جلديِ صورت مستند در آثار تاريخنگار و مردم شناس ف، به عشايري كشور انجاميد

در تمام طول تاريخِ ايران، همين دهات كوچك بوده اند كه مردان بزرگ سياست و «: وي در اين كتاب مي نويسد. ، گردآوري شده است»حماسة كوير«
. اگر اين دهات كوچك نبودند، ما بسياري از اين مردان بزرگ را نداشتيمعلم و ادب را به شهرهاي ايران تقديم كرده اند و حقيقت آن است كه 

در اثبات اين مدعا وي اسامي جمع ) 189، 1371پاريزي (» .آزاد همين روستاهاست فرهنگ و تمدن چند هزار سالة ما زاييده و پروردة هوا و فضايِ
. با ذكر موطن روستايي و ارتباط ايشان با سرزمين و كار در روستا آورده است كثيري از مشاهير علم، ادب، عرفان، حكمت و سياست ايران را همراه

ريشه هايي عميق و انكارناپذير در جوامع محلي و  ،شكي باقي نمي گذارد كه تمدن ايراني) صفحه 100به طول بيش از (اين سياهة تحسين برانگيز 
] اين[رابطة انسان و خاك، عامل اصلي «: خود در تاييد اين مشاهده مي فرمايد ،هيرتاريخنگارِ شاين . همجواري با طبيعت سرزمين ما داشته است

   )همان، مقدمه چاپ سوم( ».ماجراست
1 Gregory Bateson 1904-1980 
2 primary process 
3 conscious process 

به ترتيب،  از اين دو اصطالح، استنباط كرد كه ويبيتسون براي اين دو مرتبة مختلف از ادراك آدمي مي توان چنين آقاي از توصيف مفصلِ   4  

.  اراده كرده است را» عقل استداللي«و » عقل شهودي«مفاهيمي نزديك به   

.و او معني چيزها را در ارتباط بين چيزها و پديده ها مي داند. ، معنيِ چيزهاست»كليات«منظور بيتسون از   5  
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با تفكر استداللي كه با  فرآيند بنيادين، يعني. فرآيند بنيادينِ عقل آدمي در احاطة تفكرِ آگاهانة او نيست) 5555
. كاربست زبان در درون ما صورت مي گيرد، به فعليت در نمي آيد  

نيادين، سرچشمة افكار نو است و تنها وقتي به فعليت در مي آيد كه انسان در ارتباط خود با دنياي فرآيند ب) 6666
.  2»رحمت الهي«و لمس توحيد براي انسان ميسر نمي گردد مگر با . را لمس كند 1»توحيد«خارج،   

.الهي است از تجليات رحمتهر دو ، يجلوه هاي طبيعزيباييِ زيباييِ كارهاي هنري و ادبي و ) 7777  
عادات روزمره، مانعي جدي در برابر دسترسي به ادراكات فرآيند رفتارهاي تكراري و ، ها بر عكسِ زيبايي) 8888

.بنيادينِ عقل است  
. زندگي ماشيني و صنعتي در شهرها، مشوق روزمرگي و عادت پروري است) 9999  
زيبايي هاي در محيطي قرار دهد كه از ] آگاهانه[، خود را انسان مي تواند براي فعليت يافتنِ فرآيند بنيادين) 10101010

. مند استبهره  يو طبيع يهنر  
زيبايي در نگريستن و انديشيدن به عالوه بر  ،ديگر براي به فعليت در آوردنِ فرآيند بنيادينِ عقل آدمي يراه) 11111111

.  طبيعت و هنر، تفكر در معارف ديني است  
و فعليت يافتن هر چه بيشترِ فرآيند بنيادين در زندگي فرد، نهايتا به  و با معارف ديني ها ارتباط با زيبايي) 12121212

3.مي انجامدو در جامعه ظهور اخالقِ برتر در او   
 

 ر«ماليِ در يكي از سخنراني هاي خود براي همايشي كه با حمايتوِن رگزار شد، آقاي ب 1969196919691969ل در سا 4»گرِن- بنياد
در تعامل با جامعه و با طبيعت و محيط زيست پافشاري مي كند و  5حكمتبيتسون، بر ضرورت دستيابيِ افراد به 

                                            :با عوامل زير معرفي مي نمايد شخص ارتباط ميزانِتابع مشخصا اين مهم را 
 

                                                 
اين سيستم هاي تو در تو و به هم مرتبط، سامانه هاي طبيعيِ   . سيستم ها مي داند بيتسون آفرينش را مجموعه اي بيكرانه از  wholeness 1  

. دهندعالم ماده و ساختارهاي اجتماعي و فرهنگيِ جامعه بشري را در بر مي گيرد كه همه با هم، اجزاي مجموعه اي واحد و يكپارچه را تشكيل مي 
.زايي است كه با هم، سيستمي كامل را تشكيل مي دهددر عين حال، هر جزء نيز خود داراي اج  

2 Grace 
3 Charlton 2008, 6و  5 فصل    
4 Wenner-Gren Foundation 

دولت آن كشور، به ويژه  ن، در واقع بازوهاي تامين مالي مطالعات علمي در جهت پيشبرد اهدافگرِ-وِنر از جملهبنيادهاي صنعتي در اياالت متحده 
گرن از بدو تاسيس -بنياد ونر. دهندرا تشكيل مي  ،به تجارت جهانيكشورها  رويجِ مدلِ توسعه صنعتي و وابسته سازيِت خارجي و در حوزة سياست

ميزان همكاريِ . حوزة مطالعات مردم شناسي تمركز داشته است ، در)خانگي الكترولوكسلوازم با حمايت مالي شركت بزرگ  و »بنياد وايكينگ«نام  با(
 سوء استفادة اين سازمان ها از دانشو چگونگيِ آن كشور با سازمان هاي فرهنگي، نظامي و جاسوسي دولت  آمريكانياد و ديگر بنيادهاي صنعتي اين ب

Price 2008, 2011, 2016 . عمليات نفوذ در كشورهاي جهان در منابع زير تشريح شده است مردم شناسي در اجرايِ  
5 wisdom 
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براي تنها ست و ا[خود ] مادي[به دنبال خواسته هاي  وقتي انسان صرفا... مهم ترين عامل عشق است) الف
 اول شخص«رابطه اي است بين ] با ديگر انسان ها و با طبيعت[تالش مي كند، ارتباط او ] رسيدن به آنها اراده و

بدل مي » و دوم شخص اول شخص«اما با عشق، رابطة فرد با جهان خارج، به رابطه اي بين . »و سوم شخص
                                                                                                                                . شود
موجب مي شود كه ) ادبيات، فلسفه و تاريخ، مثل زبان[هنر، شعر، موسيقي، علوم انساني ارتباط شخص با ) ب

                                     .]و صرفا بر خواسته هاي مادي متمركز نباشد[در مرتبة باالتري فعال باشد او ذهن 
.تماس با حيوانات و جهان طبيعت) ج  

  1.دين) د
___________________________________________  

يا تمدن سازييا تمدن سازييا تمدن سازييا تمدن سازي» » » » توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««براي براي براي براي : : : : مردم شناسيمردم شناسيمردم شناسيمردم شناسي ♦♦♦♦    
ي مشترك معرفي شد ي مشترك معرفي شد ي مشترك معرفي شد ي مشترك معرفي شد براي بهره برداري پايدار و نظام مند از دارايي هابراي بهره برداري پايدار و نظام مند از دارايي هابراي بهره برداري پايدار و نظام مند از دارايي هابراي بهره برداري پايدار و نظام مند از دارايي ها» » » » نهادهاي بومينهادهاي بومينهادهاي بومينهادهاي بومي««««از آنجاييكه در باال مصاديقي از از آنجاييكه در باال مصاديقي از از آنجاييكه در باال مصاديقي از از آنجاييكه در باال مصاديقي از 

با قصد تضعيف و جايگزين با قصد تضعيف و جايگزين با قصد تضعيف و جايگزين با قصد تضعيف و جايگزين » » » » فناوريِ نهادسازيفناوريِ نهادسازيفناوريِ نهادسازيفناوريِ نهادسازي««««ه توصيف مصاديقي از بهره جويي صنايع بزرگ از ه توصيف مصاديقي از بهره جويي صنايع بزرگ از ه توصيف مصاديقي از بهره جويي صنايع بزرگ از ه توصيف مصاديقي از بهره جويي صنايع بزرگ از بببب    ،،،،6666    و در ادامه، در بخشو در ادامه، در بخشو در ادامه، در بخشو در ادامه، در بخش
    كردنِ نهادهاي بومي خواهيم پرداخت، بي مناسبت نيست كه در اينجا چند سطري در معرفي جايگاه علم مردم شناسيكردنِ نهادهاي بومي خواهيم پرداخت، بي مناسبت نيست كه در اينجا چند سطري در معرفي جايگاه علم مردم شناسيكردنِ نهادهاي بومي خواهيم پرداخت، بي مناسبت نيست كه در اينجا چند سطري در معرفي جايگاه علم مردم شناسيكردنِ نهادهاي بومي خواهيم پرداخت، بي مناسبت نيست كه در اينجا چند سطري در معرفي جايگاه علم مردم شناسي

                                                                                            : : : : ش آن در گسترشِ الگويِ صنعتيِ توسعه در جوامع كهن اضافه كنيمش آن در گسترشِ الگويِ صنعتيِ توسعه در جوامع كهن اضافه كنيمش آن در گسترشِ الگويِ صنعتيِ توسعه در جوامع كهن اضافه كنيمش آن در گسترشِ الگويِ صنعتيِ توسعه در جوامع كهن اضافه كنيمو نقو نقو نقو نق    در نهادشناسي و نهادسازيدر نهادشناسي و نهادسازيدر نهادشناسي و نهادسازيدر نهادشناسي و نهادسازي
 

نهاد، نوعي سيستم است كه استقرار و دوام آن مشروط به مجموعه اي از باورها، ارزش ها و مقررات رسمي يا غير نهاد، نوعي سيستم است كه استقرار و دوام آن مشروط به مجموعه اي از باورها، ارزش ها و مقررات رسمي يا غير نهاد، نوعي سيستم است كه استقرار و دوام آن مشروط به مجموعه اي از باورها، ارزش ها و مقررات رسمي يا غير نهاد، نوعي سيستم است كه استقرار و دوام آن مشروط به مجموعه اي از باورها، ارزش ها و مقررات رسمي يا غير 
مانده از جوامع كهن يا به سازمان مانده از جوامع كهن يا به سازمان مانده از جوامع كهن يا به سازمان مانده از جوامع كهن يا به سازمان     به جابه جابه جابه جا    اگر ما امروزه مي توانيم به سنت هايِاگر ما امروزه مي توانيم به سنت هايِاگر ما امروزه مي توانيم به سنت هايِاگر ما امروزه مي توانيم به سنت هايِ. . . . رسميِ مشترك در بين مردم استرسميِ مشترك در بين مردم استرسميِ مشترك در بين مردم استرسميِ مشترك در بين مردم است

بگوييم، اين به واسطة ويژگي هايي است بگوييم، اين به واسطة ويژگي هايي است بگوييم، اين به واسطة ويژگي هايي است بگوييم، اين به واسطة ويژگي هايي است » » » » نهادنهادنهادنهاد««««هاي دولتي و روش هايِ مورد حمايت سياست هايِ جاري كشورها هاي دولتي و روش هايِ مورد حمايت سياست هايِ جاري كشورها هاي دولتي و روش هايِ مورد حمايت سياست هايِ جاري كشورها هاي دولتي و روش هايِ مورد حمايت سياست هايِ جاري كشورها 
. . . . يتسون، در خصوص سيستم هاي اجتماعي در جوامع كهن كشف و بيان كرده انديتسون، در خصوص سيستم هاي اجتماعي در جوامع كهن كشف و بيان كرده انديتسون، در خصوص سيستم هاي اجتماعي در جوامع كهن كشف و بيان كرده انديتسون، در خصوص سيستم هاي اجتماعي در جوامع كهن كشف و بيان كرده اندكه مردم شناساني چون آقاي ِبكه مردم شناساني چون آقاي ِبكه مردم شناساني چون آقاي ِبكه مردم شناساني چون آقاي ِب

جذابيتجذابيتجذابيتشناساني چون گرگوري بيتسون براي دولتمردان و بنيادهاي صنعتيِ حاميِ ترويج شناساني چون گرگوري بيتسون براي دولتمردان و بنيادهاي صنعتيِ حاميِ ترويج شناساني چون گرگوري بيتسون براي دولتمردان و بنيادهاي صنعتيِ حاميِ ترويج شناساني چون گرگوري بيتسون براي دولتمردان و بنيادهاي صنعتيِ حاميِ ترويج     يافته هايِ پژوهشيِ مردميافته هايِ پژوهشيِ مردميافته هايِ پژوهشيِ مردميافته هايِ پژوهشيِ مردم    جذابيت
الگوي صنعتيِ توليد انبوه در جهان دقيقا به اين دليل است كه اين يافته ها الگوي صنعتيِ توليد انبوه در جهان دقيقا به اين دليل است كه اين يافته ها الگوي صنعتيِ توليد انبوه در جهان دقيقا به اين دليل است كه اين يافته ها الگوي صنعتيِ توليد انبوه در جهان دقيقا به اين دليل است كه اين يافته ها به ايشان اجازه مي دهد كه به سنت به ايشان اجازه مي دهد كه به سنت به ايشان اجازه مي دهد كه به سنت به ايشان اجازه مي دهد كه به سنت 
هايِ استواري كه به بخش مردميِ جوامع كهن طي قرون قوام بخشيده است به صورت يك سيستم هايِ استواري كه به بخش مردميِ جوامع كهن طي قرون قوام بخشيده است به صورت يك سيستم هايِ استواري كه به بخش مردميِ جوامع كهن طي قرون قوام بخشيده است به صورت يك سيستم هايِ استواري كه به بخش مردميِ جوامع كهن طي قرون قوام بخشيده است به صورت يك سيستم بنگرند و براي بنگرند و براي بنگرند و براي بنگرند و براي 
    تضعيف و جايگزين تضعيف و جايگزين تضعيف و جايگزين تضعيف و جايگزين ساختنِساختنِساختنِساختنِ    آنها، آنها، آنها، آنها، ««««سيستميسيستميسيستميسيستمي» » » » بينديشند و عمل كنندبينديشند و عمل كنندبينديشند و عمل كنندبينديشند و عمل كنند. . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

::::شدنِ مطلب در اينجا كمك مي كندشدنِ مطلب در اينجا كمك مي كندشدنِ مطلب در اينجا كمك مي كندشدنِ مطلب در اينجا كمك مي كند    ترترترتر    فهوم كليدي وجود دارد كه به روشنفهوم كليدي وجود دارد كه به روشنفهوم كليدي وجود دارد كه به روشنفهوم كليدي وجود دارد كه به روشنمممم    3333    در علم سيستم ها،در علم سيستم ها،در علم سيستم ها،در علم سيستم ها،     
، مگر ، مگر ، مگر ، مگر استاستاستاست    گيگيگيگي، همواره رو به زوال و از هم پاشيد، همواره رو به زوال و از هم پاشيد، همواره رو به زوال و از هم پاشيد، همواره رو به زوال و از هم پاشيد))))تم هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگيتم هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگيتم هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگيتم هاي طبيعي، اجتماعي و فرهنگياعم از سيساعم از سيساعم از سيساعم از سيس((((همه سيستم ها همه سيستم ها همه سيستم ها همه سيستم ها ) ) ) ) 1111

....به وجود آيدبه وجود آيدبه وجود آيدبه وجود آيد» » » » بازخوردهاي تعديل كنندهبازخوردهاي تعديل كنندهبازخوردهاي تعديل كنندهبازخوردهاي تعديل كننده««««اينكه در آنها ساز و كاري براي اينكه در آنها ساز و كاري براي اينكه در آنها ساز و كاري براي اينكه در آنها ساز و كاري براي      
    2222 ( ( ( (در هر رابطة عدر هر رابطة عدر هر رابطة عدو سويه عمل مي كننددو سويه عمل مي كننددو سويه عمل مي كننددو سويه عمل مي كنند    ،،،،ّلي، علت و معلولّلي، علت و معلولّلي، علت و معلولّلي، علت و معلولدر هر رابطة ع....    )))) = = = =وووو) ) ) ) اتحاد علت و معلولاتحاد علت و معلولاتحاد علت و معلولاتحاد علت و معلول     

                                                 
1 Bateson 1972, 446-447. 
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        1111....معلولِ علت هاي چندگانه اندمعلولِ علت هاي چندگانه اندمعلولِ علت هاي چندگانه اندمعلولِ علت هاي چندگانه اند    از ديدگاه سيستمي، پديده ها،از ديدگاه سيستمي، پديده ها،از ديدگاه سيستمي، پديده ها،از ديدگاه سيستمي، پديده ها،    ))))3333    
 

:  :  :  :  مثالي بياوريممثالي بياوريممثالي بياوريممثالي بياوريم    ،،،،براي تبيين هر يك از اين اصولبراي تبيين هر يك از اين اصولبراي تبيين هر يك از اين اصولبراي تبيين هر يك از اين اصول     
 

مثال مثال مثال مثال 1111: : : : در فرهنگ ما در فرهنگ ما در فرهنگ ما در فرهنگ ما سنت باستاني نوروزسنت باستاني نوروزسنت باستاني نوروزسنت باستاني نوروز    نهادي بومي است كه طي قرون در حفظ انسجامِ ملي و محلي ما ايرانيان نهادي بومي است كه طي قرون در حفظ انسجامِ ملي و محلي ما ايرانيان نهادي بومي است كه طي قرون در حفظ انسجامِ ملي و محلي ما ايرانيان نهادي بومي است كه طي قرون در حفظ انسجامِ ملي و محلي ما ايرانيان 
اتحاد و همدلي و نتيجتا تعاون و اتحاد و همدلي و نتيجتا تعاون و اتحاد و همدلي و نتيجتا تعاون و اتحاد و همدلي و نتيجتا تعاون و     ما توانسته ايم از طريق زنده نگه داشتنِ اين رسم، آشتي، صلح،ما توانسته ايم از طريق زنده نگه داشتنِ اين رسم، آشتي، صلح،ما توانسته ايم از طريق زنده نگه داشتنِ اين رسم، آشتي، صلح،ما توانسته ايم از طريق زنده نگه داشتنِ اين رسم، آشتي، صلح،. . . . مؤثر بوده استمؤثر بوده استمؤثر بوده استمؤثر بوده است

ساز و كارِ بازخورد تعديل ساز و كارِ بازخورد تعديل ساز و كارِ بازخورد تعديل ساز و كارِ بازخورد تعديل . . . . همفكري در بهره گيري از دارايي هاي مشترك و دفاع ميهني را در ميان خود تقويت كنيمهمفكري در بهره گيري از دارايي هاي مشترك و دفاع ميهني را در ميان خود تقويت كنيمهمفكري در بهره گيري از دارايي هاي مشترك و دفاع ميهني را در ميان خود تقويت كنيمهمفكري در بهره گيري از دارايي هاي مشترك و دفاع ميهني را در ميان خود تقويت كنيم
كننده اي كه از طريق اين نهاد فراهم شده است، كننده اي كه از طريق اين نهاد فراهم شده است، كننده اي كه از طريق اين نهاد فراهم شده است، كننده اي كه از طريق اين نهاد فراهم شده است، سنت ديد و بازديدسنت ديد و بازديدسنت ديد و بازديدسنت ديد و بازديد    است كه هر ساله، در هنگام تحويل سال نو، روابط است كه هر ساله، در هنگام تحويل سال نو، روابط است كه هر ساله، در هنگام تحويل سال نو، روابط است كه هر ساله، در هنگام تحويل سال نو، روابط 

كه كدورت ها بين اعضاي فاميل و همسايگان از سالي به سال بعد كه كدورت ها بين اعضاي فاميل و همسايگان از سالي به سال بعد كه كدورت ها بين اعضاي فاميل و همسايگان از سالي به سال بعد كه كدورت ها بين اعضاي فاميل و همسايگان از سالي به سال بعد از نو مي آفريند و اجازه نمي دهد از نو مي آفريند و اجازه نمي دهد از نو مي آفريند و اجازه نمي دهد از نو مي آفريند و اجازه نمي دهد     اجتماعي ما رااجتماعي ما رااجتماعي ما رااجتماعي ما را
موجب تضعيف روابط اجتماعي و در نتيجه از موجب تضعيف روابط اجتماعي و در نتيجه از موجب تضعيف روابط اجتماعي و در نتيجه از موجب تضعيف روابط اجتماعي و در نتيجه از     ،،،،كدورت ها در جوامعكدورت ها در جوامعكدورت ها در جوامعكدورت ها در جوامع    شدت يافتنِشدت يافتنِشدت يافتنِشدت يافتنِ. . . . انتقال يابد و با گذر زمان تشديد شودانتقال يابد و با گذر زمان تشديد شودانتقال يابد و با گذر زمان تشديد شودانتقال يابد و با گذر زمان تشديد شود

افزايش افزايش افزايش افزايش     قطعاقطعاقطعاقطعافردگرايي و تكروي در جامعه و فردگرايي و تكروي در جامعه و فردگرايي و تكروي در جامعه و فردگرايي و تكروي در جامعه و ميان رفتن توانايي همفكري و همكاري از يك سو و افزايش ميل به ميان رفتن توانايي همفكري و همكاري از يك سو و افزايش ميل به ميان رفتن توانايي همفكري و همكاري از يك سو و افزايش ميل به ميان رفتن توانايي همفكري و همكاري از يك سو و افزايش ميل به 
                                                                                                                                                                ....عادالنه و نظام مند از دارايي هاي مشترك از سوي ديگر مي گرددعادالنه و نظام مند از دارايي هاي مشترك از سوي ديگر مي گرددعادالنه و نظام مند از دارايي هاي مشترك از سوي ديگر مي گرددعادالنه و نظام مند از دارايي هاي مشترك از سوي ديگر مي گردد    تخلفات در بهره برداريِتخلفات در بهره برداريِتخلفات در بهره برداريِتخلفات در بهره برداريِ

 

با با با با را دريابيم و به حفظ آن، را دريابيم و به حفظ آن، را دريابيم و به حفظ آن، را دريابيم و به حفظ آن، آن آن آن آن به ما كمك مي كند كه ارزش اجتماعيِ به ما كمك مي كند كه ارزش اجتماعيِ به ما كمك مي كند كه ارزش اجتماعيِ به ما كمك مي كند كه ارزش اجتماعيِ     نوروزنوروزنوروزنوروز    آگاهي از ماهيت سيستمي سنتآگاهي از ماهيت سيستمي سنتآگاهي از ماهيت سيستمي سنتآگاهي از ماهيت سيستمي سنت
مثل مثل مثل مثل ، ، ، ، از منظر صنايع بزرگ خودروسازيِ جهان و ديگر صنايع مرتبط با خودرواز منظر صنايع بزرگ خودروسازيِ جهان و ديگر صنايع مرتبط با خودرواز منظر صنايع بزرگ خودروسازيِ جهان و ديگر صنايع مرتبط با خودرواز منظر صنايع بزرگ خودروسازيِ جهان و ديگر صنايع مرتبط با خودرو    امااماامااما. . . . پايبندي به رسم ديد و بازديد، بكوشيمپايبندي به رسم ديد و بازديد، بكوشيمپايبندي به رسم ديد و بازديد، بكوشيمپايبندي به رسم ديد و بازديد، بكوشيم

كه خانواده ها را به كه خانواده ها را به كه خانواده ها را به كه خانواده ها را به     فاميلي و سنت ديد و بازديد نوروزفاميلي و سنت ديد و بازديد نوروزفاميلي و سنت ديد و بازديد نوروزفاميلي و سنت ديد و بازديد نوروزمستحكم مستحكم مستحكم مستحكم بنزين، روغن موتور، تاير و ساير قطعات خودرو، پيوندهايِ بنزين، روغن موتور، تاير و ساير قطعات خودرو، پيوندهايِ بنزين، روغن موتور، تاير و ساير قطعات خودرو، پيوندهايِ بنزين، روغن موتور، تاير و ساير قطعات خودرو، پيوندهايِ 
خانواده هاي ايراني را حتي در خانواده هاي ايراني را حتي در خانواده هاي ايراني را حتي در خانواده هاي ايراني را حتي در     ند كهند كهند كهند كهپسندپسندپسندپسند    را ميرا ميرا ميرا مينهادهايي نهادهايي نهادهايي نهادهايي     اين صنايع،اين صنايع،اين صنايع،اين صنايع،. . . . طلوب استطلوب استطلوب استطلوب است، نام، نام، نام، نامماندن در شهر ترغيب مي كندماندن در شهر ترغيب مي كندماندن در شهر ترغيب مي كندماندن در شهر ترغيب مي كند

، نهادهايي چون امداد خودرو، شبكة جايگاه هاي ، نهادهايي چون امداد خودرو، شبكة جايگاه هاي ، نهادهايي چون امداد خودرو، شبكة جايگاه هاي ، نهادهايي چون امداد خودرو، شبكة جايگاه هاي راهي سفر كندراهي سفر كندراهي سفر كندراهي سفر كندشرايط آب و هوايي متغير و نامساعد هفته هاي اول بهار شرايط آب و هوايي متغير و نامساعد هفته هاي اول بهار شرايط آب و هوايي متغير و نامساعد هفته هاي اول بهار شرايط آب و هوايي متغير و نامساعد هفته هاي اول بهار 
اين اين اين اين . . . . ي خانه هاي خاليِ مسافراني خانه هاي خاليِ مسافراني خانه هاي خاليِ مسافراني خانه هاي خاليِ مسافرانسوخت ميان راهي، خدمات امداد رساني ويژه ايام نوروز و خدمات ويژه پليس براسوخت ميان راهي، خدمات امداد رساني ويژه ايام نوروز و خدمات ويژه پليس براسوخت ميان راهي، خدمات امداد رساني ويژه ايام نوروز و خدمات ويژه پليس براسوخت ميان راهي، خدمات امداد رساني ويژه ايام نوروز و خدمات ويژه پليس برا

حمايت اين صنايع است، بلكه از عوامل مؤثر در تضعيف سنت حمايت اين صنايع است، بلكه از عوامل مؤثر در تضعيف سنت حمايت اين صنايع است، بلكه از عوامل مؤثر در تضعيف سنت حمايت اين صنايع است، بلكه از عوامل مؤثر در تضعيف سنت     محور نه تنها مورد تشويق، تبليغ، ترويج ومحور نه تنها مورد تشويق، تبليغ، ترويج ومحور نه تنها مورد تشويق، تبليغ، ترويج ومحور نه تنها مورد تشويق، تبليغ، ترويج و- - - - نهادهاي خودرونهادهاي خودرونهادهاي خودرونهادهاي خودرو
، پديده اي كه به آلودگيِ ، پديده اي كه به آلودگيِ ، پديده اي كه به آلودگيِ ، پديده اي كه به آلودگيِ خودرو استخودرو استخودرو استخودرو است    داشتن و راندنِداشتن و راندنِداشتن و راندنِداشتن و راندنِكهنِ نوروز و تشديد رقابت و هم چشمي در جامعه در ارتباط با كهنِ نوروز و تشديد رقابت و هم چشمي در جامعه در ارتباط با كهنِ نوروز و تشديد رقابت و هم چشمي در جامعه در ارتباط با كهنِ نوروز و تشديد رقابت و هم چشمي در جامعه در ارتباط با 

به طوري كه هيچ يك از نهادهاي مسئول قادر به به طوري كه هيچ يك از نهادهاي مسئول قادر به به طوري كه هيچ يك از نهادهاي مسئول قادر به به طوري كه هيچ يك از نهادهاي مسئول قادر به     ،،،،انجاميده استانجاميده استانجاميده استانجاميده است) ) ) ) يك دارايي مشترك حياتييك دارايي مشترك حياتييك دارايي مشترك حياتييك دارايي مشترك حياتي((((الن شهرها الن شهرها الن شهرها الن شهرها مرگبار هواي كمرگبار هواي كمرگبار هواي كمرگبار هواي ك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . از ميان بردن آن نيستاز ميان بردن آن نيستاز ميان بردن آن نيستاز ميان بردن آن نيست

 

مثال مثال مثال مثال 2222: : : : در علت شنادر علت شنادر علت شنادر علت شناسيِ سيستمي، بر اساسِ آنچه از يافته هاي پژوهشيِ مردم شناساني چون آقاي بيتسون سيِ سيستمي، بر اساسِ آنچه از يافته هاي پژوهشيِ مردم شناساني چون آقاي بيتسون سيِ سيستمي، بر اساسِ آنچه از يافته هاي پژوهشيِ مردم شناساني چون آقاي بيتسون سيِ سيستمي، بر اساسِ آنچه از يافته هاي پژوهشيِ مردم شناساني چون آقاي بيتسون استنباط استنباط استنباط استنباط 
رابطة عّليِ رابطة عّليِ رابطة عّليِ رابطة عّليِ     ،،،،در مي آورددر مي آورددر مي آورددر مي آورد    يتيتيتيتهمانطور كه هنر و زيبايي هاي طبيعي، خالقيت و عقالنيت را در آدمي، به فعلهمانطور كه هنر و زيبايي هاي طبيعي، خالقيت و عقالنيت را در آدمي، به فعلهمانطور كه هنر و زيبايي هاي طبيعي، خالقيت و عقالنيت را در آدمي، به فعلهمانطور كه هنر و زيبايي هاي طبيعي، خالقيت و عقالنيت را در آدمي، به فعل، ، ، ، مي كنيممي كنيممي كنيممي كنيم

و حل مسايل جامعه با روش و حل مسايل جامعه با روش و حل مسايل جامعه با روش و حل مسايل جامعه با روش     بيشتربيشتربيشتربيشتر    هنريِهنريِهنريِهنريِ    شكوفايي انديشه و نوآوري نيز به خلق آثارشكوفايي انديشه و نوآوري نيز به خلق آثارشكوفايي انديشه و نوآوري نيز به خلق آثارشكوفايي انديشه و نوآوري نيز به خلق آثاريعني يعني يعني يعني . . . . معكوسي نيز وجود داردمعكوسي نيز وجود داردمعكوسي نيز وجود داردمعكوسي نيز وجود دارد
انگيزه انگيزه انگيزه انگيزه     همچنين تشويقِ انديشه ورزي و خالقيت در جامعه برهمچنين تشويقِ انديشه ورزي و خالقيت در جامعه برهمچنين تشويقِ انديشه ورزي و خالقيت در جامعه برهمچنين تشويقِ انديشه ورزي و خالقيت در جامعه بر. . . . كمك مي كندكمك مي كندكمك مي كندكمك مي كند) ) ) ) نه مصنوعات تجارينه مصنوعات تجارينه مصنوعات تجارينه مصنوعات تجاري((((هاي مبتكرانه هاي مبتكرانه هاي مبتكرانه هاي مبتكرانه 

يعني اگر به يعني اگر به يعني اگر به يعني اگر به . . . . دو سويه نيز صادق استدو سويه نيز صادق استدو سويه نيز صادق استدو سويه نيز صادق است    حالت منفي اين رابطة عليِحالت منفي اين رابطة عليِحالت منفي اين رابطة عليِحالت منفي اين رابطة عليِ. . . . مي افزايدمي افزايدمي افزايدمي افزايدعمومي در پيشگيري از تخريبِ طبيعت عمومي در پيشگيري از تخريبِ طبيعت عمومي در پيشگيري از تخريبِ طبيعت عمومي در پيشگيري از تخريبِ طبيعت 
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ابتكار عمل و خالقيت در جامعه منع يا محدود گردد، از توجه و تمايلِ عمومي به هنر آفريني و ابتكار عمل و خالقيت در جامعه منع يا محدود گردد، از توجه و تمايلِ عمومي به هنر آفريني و ابتكار عمل و خالقيت در جامعه منع يا محدود گردد، از توجه و تمايلِ عمومي به هنر آفريني و ابتكار عمل و خالقيت در جامعه منع يا محدود گردد، از توجه و تمايلِ عمومي به هنر آفريني و نحوي، انديشيدن، نحوي، انديشيدن، نحوي، انديشيدن، نحوي، انديشيدن، 
اگر بي اگر بي اگر بي اگر بي همچنين، همچنين، همچنين، همچنين، و و و و . . . . مي يابدمي يابدمي يابدمي يابد    عموميتعموميتعموميتعموميتپاسداري از طبيعت كاسته مي شود و بي تفاوتي نسبت به اين دو در جامعه پاسداري از طبيعت كاسته مي شود و بي تفاوتي نسبت به اين دو در جامعه پاسداري از طبيعت كاسته مي شود و بي تفاوتي نسبت به اين دو در جامعه پاسداري از طبيعت كاسته مي شود و بي تفاوتي نسبت به اين دو در جامعه 

- - - - و تمايل به تقليد و عادتو تمايل به تقليد و عادتو تمايل به تقليد و عادتو تمايل به تقليد و عادت    كاهش مي يابدكاهش مي يابدكاهش مي يابدكاهش مي يابدد، قوة خالقه و توانِ تعقل در جامعه د، قوة خالقه و توانِ تعقل در جامعه د، قوة خالقه و توانِ تعقل در جامعه د، قوة خالقه و توانِ تعقل در جامعه توجهي به طبيعت در جامعه اي باال گيرتوجهي به طبيعت در جامعه اي باال گيرتوجهي به طبيعت در جامعه اي باال گيرتوجهي به طبيعت در جامعه اي باال گير
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ....محوري باال مي گيردمحوري باال مي گيردمحوري باال مي گيردمحوري باال مي گيرد

 

مثال مثال مثال مثال 3333::::    با ارجاع به عواملي كه بيتسون براي تقويت انديشيدن و خالقيت دربا ارجاع به عواملي كه بيتسون براي تقويت انديشيدن و خالقيت دربا ارجاع به عواملي كه بيتسون براي تقويت انديشيدن و خالقيت دربا ارجاع به عواملي كه بيتسون براي تقويت انديشيدن و خالقيت در    جوامع برشمرده است، معارف ديني، هنر، جوامع برشمرده است، معارف ديني، هنر، جوامع برشمرده است، معارف ديني، هنر، جوامع برشمرده است، معارف ديني، هنر، 
زيبايي هاي طبيعي، شعر، فلسفه و تاريخ، هر يك مي تواند زيبايي هاي طبيعي، شعر، فلسفه و تاريخ، هر يك مي تواند زيبايي هاي طبيعي، شعر، فلسفه و تاريخ، هر يك مي تواند زيبايي هاي طبيعي، شعر، فلسفه و تاريخ، هر يك مي تواند علتيعلتيعلتيعلتي    براي خالق تر شدنِ آحاد مردم در جامعهبراي خالق تر شدنِ آحاد مردم در جامعهبراي خالق تر شدنِ آحاد مردم در جامعهبراي خالق تر شدنِ آحاد مردم در جامعه    ((((معلولمعلولمعلولمعلول))))    قرار قرار قرار قرار 

دارند، بلكه تاثيري چندگانه بر دارند، بلكه تاثيري چندگانه بر دارند، بلكه تاثيري چندگانه بر دارند، بلكه تاثيري چندگانه بر     عليِ دو سويهعليِ دو سويهعليِ دو سويهعليِ دو سويه    با هم ارتباطبا هم ارتباطبا هم ارتباطبا هم ارتباطنه تنها نه تنها نه تنها نه تنها از منظر سيستم شناسان، همة اين علت ها از منظر سيستم شناسان، همة اين علت ها از منظر سيستم شناسان، همة اين علت ها از منظر سيستم شناسان، همة اين علت ها . . . . گيردگيردگيردگيرد
يعني اگر در جامعه اي، هنر مجالِ رشد نيابد، مردم ارزش كمتري براي طبيعت و حفاظت از آن قايل يعني اگر در جامعه اي، هنر مجالِ رشد نيابد، مردم ارزش كمتري براي طبيعت و حفاظت از آن قايل يعني اگر در جامعه اي، هنر مجالِ رشد نيابد، مردم ارزش كمتري براي طبيعت و حفاظت از آن قايل يعني اگر در جامعه اي، هنر مجالِ رشد نيابد، مردم ارزش كمتري براي طبيعت و حفاظت از آن قايل . . . . يگر دارنديگر دارنديگر دارنديگر دارنديكديكديكديكد

به همين به همين به همين به همين . . . . كمرنگ تر مي گرددكمرنگ تر مي گرددكمرنگ تر مي گرددكمرنگ تر مي گرددنيز نيز نيز نيز ضمن اينكه توجه ايشان به معارف ديني كمتر و توجه به موازين اخالقي ضمن اينكه توجه ايشان به معارف ديني كمتر و توجه به موازين اخالقي ضمن اينكه توجه ايشان به معارف ديني كمتر و توجه به موازين اخالقي ضمن اينكه توجه ايشان به معارف ديني كمتر و توجه به موازين اخالقي     ،،،،خواهند شدخواهند شدخواهند شدخواهند شد
آن توجه ويژه شود، مي توان انتظار داشت كه آفرينش هاي آن توجه ويژه شود، مي توان انتظار داشت كه آفرينش هاي آن توجه ويژه شود، مي توان انتظار داشت كه آفرينش هاي آن توجه ويژه شود، مي توان انتظار داشت كه آفرينش هاي     سياق، اگر در جامعه اي به پاسداري از طبيعت و آبادانيسياق، اگر در جامعه اي به پاسداري از طبيعت و آبادانيسياق، اگر در جامعه اي به پاسداري از طبيعت و آبادانيسياق، اگر در جامعه اي به پاسداري از طبيعت و آباداني

                                                                                                                                                                                                            ....گسترشِ روزافزون يابدگسترشِ روزافزون يابدگسترشِ روزافزون يابدگسترشِ روزافزون يابدنيز نيز نيز نيز ادبي و هنري و توجه به معارف ديني و موازين اخالقي ادبي و هنري و توجه به معارف ديني و موازين اخالقي ادبي و هنري و توجه به معارف ديني و موازين اخالقي ادبي و هنري و توجه به معارف ديني و موازين اخالقي 
 

مصنوعات خود، مصنوعات خود، مصنوعات خود، مصنوعات خود، ارجي جهت فروش ارجي جهت فروش ارجي جهت فروش ارجي جهت فروش گشودنِ بازارهاي خگشودنِ بازارهاي خگشودنِ بازارهاي خگشودنِ بازارهاي خ    ووووخالصه كالم اينكه، صنايع بزرگ جهان براي نفوذ در جوامع هدف خالصه كالم اينكه، صنايع بزرگ جهان براي نفوذ در جوامع هدف خالصه كالم اينكه، صنايع بزرگ جهان براي نفوذ در جوامع هدف خالصه كالم اينكه، صنايع بزرگ جهان براي نفوذ در جوامع هدف 
الزم الزم الزم الزم مقاومت فرهنگي و اقتصادي در برابر نفوذ، مقاومت فرهنگي و اقتصادي در برابر نفوذ، مقاومت فرهنگي و اقتصادي در برابر نفوذ، مقاومت فرهنگي و اقتصادي در برابر نفوذ،     تحققتحققتحققتحقق    برايبرايبرايبرايلذا لذا لذا لذا . . . . به مطالعة دقيقِ نهادهاي بوميِ اين جوامع پرداخته اندبه مطالعة دقيقِ نهادهاي بوميِ اين جوامع پرداخته اندبه مطالعة دقيقِ نهادهاي بوميِ اين جوامع پرداخته اندبه مطالعة دقيقِ نهادهاي بوميِ اين جوامع پرداخته اند

ارزش هايي چون ارزش هايي چون ارزش هايي چون ارزش هايي چون كه حداقل به همين ميزان، اگر نه بيشتر، به مطالعة فرهنگ بومي خود بينديشيم و پايبندي به كه حداقل به همين ميزان، اگر نه بيشتر، به مطالعة فرهنگ بومي خود بينديشيم و پايبندي به كه حداقل به همين ميزان، اگر نه بيشتر، به مطالعة فرهنگ بومي خود بينديشيم و پايبندي به كه حداقل به همين ميزان، اگر نه بيشتر، به مطالعة فرهنگ بومي خود بينديشيم و پايبندي به     استاستاستاست
    بيگانهبيگانهبيگانهبيگانه    و سننِ بومي را سنگري مؤثر در برابر نفوذو سننِ بومي را سنگري مؤثر در برابر نفوذو سننِ بومي را سنگري مؤثر در برابر نفوذو سننِ بومي را سنگري مؤثر در برابر نفوذ    يات، حكمت، دينيات، حكمت، دينيات، حكمت، دينيات، حكمت، دينهنر، ادبهنر، ادبهنر، ادبهنر، ادب، ، ، ، و دارايي هاي سرزمينيو دارايي هاي سرزمينيو دارايي هاي سرزمينيو دارايي هاي سرزميني    عتعتعتعتحفاظت از طبيحفاظت از طبيحفاظت از طبيحفاظت از طبي

ناشي از ناشي از ناشي از ناشي از و فرودستي و فرودستي و فرودستي و فرودستي » » » » توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««اين گران مايه هاي فرهنگي، جاده صاف كنِ اين گران مايه هاي فرهنگي، جاده صاف كنِ اين گران مايه هاي فرهنگي، جاده صاف كنِ اين گران مايه هاي فرهنگي، جاده صاف كنِ     هر يك ازهر يك ازهر يك ازهر يك از    شك نكنيم كه تضعيفشك نكنيم كه تضعيفشك نكنيم كه تضعيفشك نكنيم كه تضعيف. . . . بيابيمبيابيمبيابيمبيابيم
                                            ....آنآنآنآنذاتي ذاتي ذاتي ذاتي مة تمدن سازي و عزتمندي مة تمدن سازي و عزتمندي مة تمدن سازي و عزتمندي مة تمدن سازي و عزتمندي ، الز، الز، الز، الزو ارزش هاي اصيل آنو ارزش هاي اصيل آنو ارزش هاي اصيل آنو ارزش هاي اصيل آن    فرهنگ بوميفرهنگ بوميفرهنگ بوميفرهنگ بومي    تحكيمِتحكيمِتحكيمِتحكيمِبر عكس، بر عكس، بر عكس، بر عكس، و و و و     استاستاستاستآن آن آن آن 

___________________________________________  
 
و پژوهشگر معماري از اياالت متحده، انديشمند ديگري است كه  دانشگاه نرمند، استاد، ه»كريستوفر الكساندر«

چرا بناهايي كه از : خته استپرداكليدي  براي يافتنِ پاسخ به دو سوال به مطالعه و پژوهش بيش از سي سال
نس و جذاب تر از نمونه هاي مدرن اند؟ چرا احساسِ آشنايي، اُ به مراتبتمدن هاي پيشين باقي مانده اند 

پژوهش گسترده در مطالعه و  پس از ويراحتيِ خيال كه در بناهاي قديمي هست در بناهاي مدرن غايب است؟ 
تمدن هاي مختلف جهان، پاسخ به اين سواالت را در فاصله گرفتن انسان از طبيعت در عصر حاضر يافته است. 

 نقيصةناميد، » خالقيتفرآيند علمي «آقاي الكساندر با تدوين نظريه اي كه آن را مي توان ، آسيب الوه بر اينع
 ديگري را نيز به جداييِ بشر از طبيعت نسبت مي دهد و آن نقيصه دوري او از خداوند و معنويت است.           
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 كشورهايِاز و  جوامع كهنبه جا مانده از  هنريِمشتمل بر صدها عكس از آثار  ،حاصل تحقيقات اين محقق
به  1»رساله اي در بابِ هنر سازه و ماهيت عالم هستي: طبيعت نظم«با عنوان  ،در چهار مجلد ،صنعتعصر  مدرنِ

موشكافانة آثار  ةبا مطالع. آن مي داند» ه بودنزند«تفاوت هنر كهن را در  آقاي الكساندر 2.استيده چاپ رس
در جلوه  مشابه آنهاآنها شناسايي كرده است، ويژگي هايي كه مشترك در ميان  بصريِويژگيِ  15151515 ، ويهنريِ كهن

الكساندر استدالل مي كند كه اين فرم هاي طبيعي، دقيقا صوري است . ديده مي شودنيز هاي گوناگون طبيعت 
آبي جاري هرگز ، در طبيعت الگوهااين  وجود بدون. بخشيده استو قوام حيات م داده و به آن نظكه به طبيعت 

                                                                                                      :نمي شد و بادي نمي وزيد
 

طبيعت را ميسر ] بي نقص و هماهنگ[بت و كارآييِ ي است كه صالويژگ 15151515ين به جرات مي توان گفت كه ا«
، آب از كوهسار ن دوشيدرا مي توااينكه باد مي وزد، گاو . حركت عالم ماده به اين ويژگي هاست. ساخته است

مي سوزد، هر سال در بهار، زمين از مي شكند و شكل مي گيرد، درخت ] ساييده مي شود و[ سنگ، استجاري 
برخي سازه ها فرو مي ريزند و ديگر سازه ها پابرجا مي بر اثر اين لرزش ها، اه مي لرزد و گ و نو زاده مي شود

] صميميِ[همسايگيِ  محله ها باو اينكه  و مار در چمنزار مي خزد سازدالنه مي  مانند، اينكه پرنده در درخت
در فرم ها اين كه است ] يحياتبخشو [زنده ساختارهايِ ... ، همه و همه بر اثرجان مي گيرد ،يكديگربا  انسان ها
از [ و نباشدديگر  اجزايِبدون حمايت  ]از جمله روح و روانِ آدميان[ هيچ يك از اجزاي آنتا  مي سازندطبيعت 

                                                                                                      3».زنده تر گردد ]اين ارتباط
 

 ست را مي توان در آثارِشكل هابرخاسته از اين  ،در طبيعتهمان حيات و حركت كه به اعتقاد آقاي الكساندر، 
مشابه در كارهاي هنري و معماريِ  فرم ها و حاالت اثرِ. شناسايي كرد نيز جوامع كهنفاخر به جا مانده از  هنريِ

و روح  درخشش نوري حياتبخش برت انگيز و زيباي طبيعت، تاثير جلوه هاي شگف همانندبر بيننده، اين جوامع 
حيات را در وجود يكپارچه و سراسر حكمت عالم ماده مي بيند، همان حيات نورِ انساني كه . ستروان او

اتحاد با حيات بي  راست كه د مندة هنرزنديكپارچه و  و دلِ .يابدمنعكس مي نيز يكپارچه را در آيينة دل خود 
حيات دل، همان حالِ  .به سوي حيات مي خواندنيز ، آثاري خلق مي كند كه دلِ بيننده را ن و برونكرانة درو

                                                 
1 Christorpher Alexander. 1980. The Nature of Order: An Essay on The Art of Building And the Nature of the Universe  

. تابشناسي رجوع نماييدكبخش به  2و  1فارسي جلد بشناختيِ ترجمة براي اطالعات كتا. نيز ترجمه كرده اند» سرشت نظم«عنوان اين كتاب را   

ترجمه بخشي از اين اثر به فارسي . به چاپ رسيد 1977ل است كه نخستين بار در سا» زبانِ الگو«از مشهورترين آثار آقاي كريستوفر الكساندر، كتابِ 
  .رسيددر تهران به چاپ  1387به كوشش آقاي رضا كرباليي نوري، در سال 

.ببينيد 1اين تصاوير را در پيوست چند نمونه از   2  
3 Alexander 1980, v.1, 293. 
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ست كه در بينندگانِ هنرِ فاخرِ كهن عموميت دارد، همان دارايي مشتركي كه جهان مدرن يي اآشناخوبِ اُنس و 
                                                                                 .محروم استاز بركات آن و افتاده دور از آن 

 

دل آدمي را بر  هاآنروح افزايِ تاثير  و كهن،، در آثار هنريِ طبيعتآقاي الكساندر كيفيت مشترك حيات در عالم 
                                                                   :كندمعرفي مي » نظم«مفهوم  براي ي برتر و فراگيرترتعبير

] در سازه ها[به عنوان يك معمار حرفه اي من بايد بتوانم به دانشجويانم و همكارانم بگويم كه منظورم از نظم «
مي يابد  1»برج زرد غازِ وحشي«بتواند احساسي كه بيننده از تماشاي  من دركي از نظم مي خواهم كه... چيست

توضيح اينكه چرا اين احساس به ما خوانده مي شود براي  »نظم«لم فيزيك آنچه در عامروزه . را توضيح دهد
با پذيرفتن . و با آن گره خورده است سر و كار داردفطرت بشر  با] از نظم دركاين . [كافي نيست دست مي دهد

ه آنچه در رهايي مي يابيم و مي پذيريم ك] كه به آن عادت كرده ايم[اين درك از نظم، ما از دوگانگيِ دكارتي 
در ارتباط  اين فهم از نظم به ما كمك مي كند كه... جهان خارج است، با آنچه در درون ماست، پيوند كامل دارد

فرا زماني ] ،روحاني[ ، نگاهي كه ما را به افقيبا نگاهي متفاوت بنگريمو عالم ماده  طبيعتبه  با درك اين عالم،
                                                                                                    2».فرا مي خواند ،و فرا مكاني

                                                 
  1 1، پيوست 2تصوير 

.22-23 ،1جلد  همان،  2  

مت و آورده است چنين بر مي آيد كه وي در مطالعات خود از حك ،»ارضِ نوراني«ثر خود، با عنوانِ ا 4 آقاي الكساندر در جلد از مطالب و مĤخذي كه
:در اين جلد مي خوانيم. بي نصيب نبوده استنيز عرفان اسالمي   

مادة «نوعي اين منِ بزرگ را مي توان . در پشت يا داخل ماده وجود دارد» منِ بزرگي«در اينجا ارائه مي كنم، بر اين باور استوار است كه  نظريه اي كه«
، ما را تا اندازه اي، اگر چه نه كامال، به سوي اتحاد با عالم روحاني سوق اين ديدگاه. تدر نظر گرف كه همة اشياء در طبيعت قائم به آن است» اصلي

)154، 4همان، جلد (» .اين نظريه، ماده و روح را دو چيز جدا از هم نمي بيند. مي دهد  

 
:لطيف چنين بيان شده است، اين نكته .)ق.ه 560-638(عربي در عرفان اسالمي، به نقل از عارف مسلمان شيخ اكبرمحي الدين ابن   

ل، طبيعت بر كسي كه به صورت از آن پديد آمده است تقدم دارد و طبيعت در واقع جز َنفَس رحماني نمي باشد، زيرا صورت هاي عالم اعلي و اسف«
:يگريا در جايي د )423، 1387ي ابن عرب( ».به واسطة سريان نفخه در جوهر هيوالني، در عالم اجرام به خصوص گشوده شد  

» .است و جز عين طبيعت نمي باشد] مادة كلي[از اين روي نفَس الهي صور عالم را قبول كرد، پس آن نفَس براي آن صور مانند جوهر هيوالني «
)233همان، (  

:همين نكته بدينصورت بيان شده است) .ق.ه 980-1050مالصدرا (و در حكمت متعاليه صدرالمتالهين شيرازي   
امكاني در اصطالح اهل اهللا َنفَس رحماني و مادة كلي و آن چه از آن تعين مي يابد، ناميده مي شود و به واسطة كلمات الهي،  اين حقيقت جوهريِ«

  )717، 1392شيرازي (» .موجودي از موجودات مي گردد
 

قابليت بيشتر وي براي تعقل و تخيل از سوي بي مناسبت نيست كه در اينجا، در تاييد اهميت ارتباط بين تماس نزديك فرد با طبيعت از يك سو و 
ي از زندگي خود را در روستاي كهك در نزديكي قم بخشس از كسب تحصيالت علمي در اصفهان، ، پحكيمِ الهي مالصدرا ديگر، به ياد آوريم كه

در كهك بود كه مالصدرا ] ساله خود 15[امت در طي اق«به نقل از يكي از حكماي معاصرِ ما، . گذراند و سپس مابقي عمر خود را در شيراز سپري كرد
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ها به جدايي دنو مشروعيت بخشي» علمي«توجيه . 4444  
اين كلمه به  ،تا قبل از جنگ جهاني دوم. در ادارة امور كشورها پديدة نسبتا جديدي است» توسعه«رواج واژه 

كه به رواج » توسعه«چه بسا از نخستين موارد استفاده از واژة . بر سر زبان ها نبود قدري كه امروز متداول است
خطاب به اعضاي » هري ترومن« آقاي ،اياالت متحدة آمريكا وقت سخنراني رييس جمهورانجاميد، گستردة آن 

 نواحيِدر كشور  صنعتي توسط آن» توسعه«ترويج در اين سخنراني، ضرورت . بود 1949194919491949در سال كنگرة آن كشور 
                                                                           : شد تصريحبدينصورت جهان  1»ةكم توسعه يافت«

 

«هدف ما بايد اين باشد كه به مردم كشورهاي آزاد جهان كمك كنيم تا ايشان بتوانند با كوشش خود، غذاي 
بيشتر، پوشاك بيشتر، مصالح ساختماني بيشتر، توليد كنند و آنهم با كمك ماشين آالت كه از زحمات ايشان 

مردم اين براي در توسعة اقتصادي بايد به صورتي طراحي و كنترل گردد كه  نوينيچنين اقدامات ... كاسته گردد
كشورها نافع باشد. اخذ ضمانت [از اين كشورها] براي حفظ منافع سرمايه گذارانِ [خارجي] در اين اقدامات 

 مردماني كه] همان[به مردم اين كشورها داده شود، يعني  بايد مي ضروري است، اما در مقابل، ضمانت هايي نيز
 قرار است منابع [سرزميني] و نيروي كار خود را در خدمت اين اقدامات توسعه اي قرار دهند...                     
 

، از اين برنامة سازنده، منفعت بسيار خواهند برد، برنامه اي كه استفادة هاياالت متحدتمامي كشورها، از جمله 
بهتر از منابع انساني و طبيعي [كشورهاي كم توسعه يافته] را هدف قرار داده است. تجربه نشان مي دهد كه 

از مردم و [شي بهره ك] البته. [تجارت كشورِ خود ما نيز با بسط اقتصادي و صنعتيِ اين كشورها رشد خواهد كرد
امپرياليسم قديم وجود داشت، در برنامه هاي ما برايِ منفعت كشوري بيگانه، به شكلي كه در ] منابع اين كشورها

                2».آنچه ما در نظر داريم، برنامه اي براي توسعه، منطبق بر انصاف و مردم ساالري است. نداردجايي 
 

چه بعد از آن، جهان عرصة جنبش هاي ضد استعماري و ضد استبدادي و  چه قبل از آغاز جنگ جهاني دوم و 
همين كشورهاي تازه » جهان كشورهاي آزاد«ارة آقاي ترومن به اش. بود مستقلتشكيل حكومت هاي تالش براي 

استقالل يافته بود. با دقت ويژه به واژه هاي كليديِ اين خطابه، تاكيد سخنران به لزوم انتقال فناوري و سرمايه 
گذاريِ آمريكايي به منظور بهره برداريِ كالن از منابع انساني، طبيعي و كاني در كشورهايِ تازه استقالل يافته 

چنانچه زبانِ ديپلماتيك اين خطابه را از آن بزداييم، آقاي ترومن به قانونگذاران آن كشور . مشخص استكامال 

                                                                                                                                                                      
زندگي اي كه از دو دورة متقدمِ تربيت علميِِ رسمي و تزكية باطني تركيب ... كشف و شهودش را از طريق انضباط معنويِ ذكر و فكر به دست آورد

تقريبا تمامي آثار . نيِ دورة دوم با هم تلفيق شدشد، ثمره اش را در دورة سومي پديد آورد كه در آن، انضباط فكري شديد دورة اول و شهود عرفا
) 62-65، 1387نصر (» .مالصدرا، كه به اين دورة سوم تعلق دارد، مبتني بر اين دو بنيانند  

1 underdeveloped areas 
2 Truman 1949.  
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راي اعتماد بدهند، ترويج مدل توسعه  ويجديد  دولتخارجي كه اگر به برنامه هاي سياست  مي كندنهاد پيش
كه با انتقال  هدبه مخاطبين خود اطمينان خاطر مي د او. شدصنعتي و توليد انبوه در جهان ميسر خواهد 

تكنولوژي و سرمايه توسط صنايع آمريكايي به اين كشورها، مي توان مردم را در صنايع و در استخراج منابع 
از لحاظ كمبود مواد خام و نيمه (گمارد و از اين طريق، نه تنها تهديدي  كاري كشور خودشان به طبيعي و كان

            .كالن را نيز نصيب ايشان خواهد كرد يمتوجه صنايع بزرگ اياالت متحده نخواهد بود، بلكه ثروت) خام
 

، ويبه اعتقاد . كلي بوددف ه 4444ي اراكه در همين جلسه معرفي شد، دآقاي ترومن جديد  دولت سياست خارجيِ
تالش براي تحقق هر 4444  هدف، با هم، شرايط الزم براي گسترشِ توسعة صنعتي در جهان، به گونه اي كه براي 

 الفاظهدف را به طور خالصه و بدون در اينجا اين چهار . اياالت متحده ثروت آفرين باشد را به ارمغان مي آورد
                                                                                                             :ديپلماتيك مي آوريم

 

دولت ها در كشورهاي  برنظارت  اعمالِ و هدايت حمايت از سازمان ملل و كلية آژانس هاي آن به منظور) 1111
  تازه استقالل يافته،

تا هر چه زودتر هاي جنگ جهاني دوم  ويرانياروپايي براي بازسازي ادامة حمايت از تالش هاي كشورهاي ) 2222
، كشورهاي اروپايي تازه استقالل يافتهبراي گسترشِ توسعه صنعتي در كشورهاي  چرا كه بايستند روي پاي خود

.شركاي اياالت متحده اند  
نظام سرمايه داري در سراسر  دفاع از منافع به منظورِقدرتمندي با شركاي اروپايي  تشكيل سازمانِ نظاميِ) 3333

  1.جهان
در كشورهاي تازه استقالل يافته و كشورهايي كه در تدارك در سطحي بسيار وسيع جهت بسترسازيِ الزم ) 4444

با به اين كشورها  فناوريصدور  وسرمايه گذاري خارجي  براي ورودمعرض تالطمات اجتماعي و سياسي اند 
ترويج مدلِ توليد هدف ]انبوه در سطح جهاني ]و مصرف .  

 

كشور ما، به عنوان در است كه در سراسر جهان، از جمله  2»ترومن 4444اصل «همان هدف چهارم اين برنامه، 
 اين اهداف در فضايِ سياسيِ در آن زمان، . گرديدشهرت يافت و عملياتي  3»توسعه كمك رسانيِ«طرحي جهت

از خاتمة . مي شد اعالم، يعني دو قطب بزرگ صنعتي جهان وي،بين اياالت متحده و اتحاد جماهير شور پر تنشي
. به كامِ جنگي سرد فرو بردبه تدريج ، رقابت بين اين دو قدرت پيروزمند، جهان را دوم به بعد جنگ جهاني

                                                 
  1 .به كار كرد زآغا 1949194919491949آوريل  4444است كه در » ناتو«يا به اختصار » سازمان پيمان آتالنتيك شمالي«اين همان  

2 Truman's Point Four 
3 development assistance يا development aid 



 

35 

 

كشورهاي بلوك  از يك سو و تبليغات ضد كمونيستيِ كشورهاي صنعتي بلوك شرق پروپاگانِ ضد سرمايه داريِ
آنچه در ميانِ هاي و هويِ تبليغاتيِ . ديگر، از ويژگي هاي اين جنگ پرهزينه و طوالني بوداز سوي  غرب

خواست ايدئولوژيك و مسابقة هولناك تسليحاتي هسته اي و غير هسته ايِ دو طرف كمتر جلب توجه مي كرد، 
براي دستيابيِهر دو رقيب  مشابه و نابوديِ كاملِ  خودسلطة  جوامعِ تحت هر چه بيشتر به دارايي هاي مشترك

ي ساخت، اين بود كه كشورهاي غربيِ متحد با آنچه اين دو قطب را از هم متمايز م. بود جوامعاين بخش مردميِ 
كه ( صنايع بزرگ به دستو ) يعني كسب سود حداكثري( اقتصاد بازارانگيزه هاي  تقويت را با هدفاين آمريكا 

شرقي، آن را از طريق برنامه ريزيِ متمركزِ از باال به پايين توسط بخش و طرف ) آن را بخش خصوصي مي ناميد
                                                                       .محقق مي ساختشورهاي تحت سلطة خود ك دولتيِ

 

رت صنعتي، به ويژه پس از دو قداين رقابت تسليحاتي بين ملت ها و دولت هاي تازه استقالل يافته،  ديدگاهاز 
بر عليه مردمِ  كشتار جمعي فناوريِو نمونه اي از استفاده از اين (با سالح هاي هسته اي  آنان آزمايشات

از نگاه كشورهايي كه خود را از . بود تحسين برانگيز رعب آور و همزمان،) در كشورِ ژاپن هيروشيما و ناگازاكي
بودنِ راهي بود كه » برتر«دليلي به دند، قطعا اين درجه از قدرت تخريب، نظر نظامي به مراتب ضعيف تر مي دي

جذاب » اقتصاد توسعه«در چنين فضاي ذهنيِ حاكم بر جهان، تئوريِ . قدرت هاي صنعتي در پيش گرفته بودند
د، اين مكتب اقتصادي كه در همداستان كردنِ رهبران فكري و دولتمردانِ كشورهاي جديد نافذ واقع ش. بود

ضمن استفاده از زبانِ دانشگاهي در توجيه لزومِ جدا كردنِ مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني خود، راهي را 
كه كشورهاي صنعتي پيش گرفته بودند، را تنها راه تكامل تاريخي بشر، براي همة جوامع، صرفنظر از پيشينة 

 كشورها، محروم از آگاهي ياسي و نخبگانِ علميس در آن زمان، رهبران. ، معرفي مي كردآنها فرهنگي و تمدني
، پيروي از يك الگوي اثبات و تاريخ سازي اين رويكرد نادرست به تاريخ ويرانگرِ پيامدهايِ هاي امروز ما از

به ويژه . دادندمي را مطمئن تر از رجوع به سابقة تمدني خود تشخيص و امنيت شده براي رسيدن به قدرت 
را در در آينده كشورهاي فقير  جربة صنعتي در غرب و شرق، موفقيتاستناد به تتصادي، با اينكه، اين مكتب اق

 از سوي ديگر و حذف كامل بخش مردمي از يك سو بخش دولتيتقويت و  تركيبي از تشويق صنايع بزرگگرو 
                                                                                                                    . ترسيم مي كرد

 

مرتبط با ادارة امور  متونِدر  آقاي ترومنماده اي  4444 ةپس از اعالمِ برنام افزايش بي سابقة استفاده از واژة توسعه
كه  كردمي عمل در فضاي سياسي و ذهنيِ آن دوران، اين واژه چونان اسم رمزي . مشهود است كشورهادر 

آن را درك مي كردند و به كار ، با دو معنيِ مطلوبِ خاص خود، صنعتي و غير صنعتين در كشورهاي صاحبنظرا
، براي خواهيم ديد» هاتعميم و تثبيت جدايي  -» توسعه«جهاني سازيِ «، 6666 همانطور كه در بخش. مي بردند

ش مي كردند، تال» 4444اصل «ة كه در جلسات تصميم گيريِ كاخ سفيد بر روي تنظيم اليحمدارانِ آمريكايي سياست
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به كار ، منابع استخراجشناسايي و  به كشورهاي فقير براي فناوري و انتقال سرمايه« :اين اسم رمز مترادف بود با
و استخراج مواد  توليد مصنوعات در جهت اين كشورها سياستگذارانِ ، سرمايه هاي داخلي وگماردنِ مردم عادي

بدون  ،به بازارهاي جهاني آنها محصوالت خام، نيمه خام و تمام شده صادرات ،نهايتا و ،در سطح انبوه اوليه
معني ديگري  »توسعه«، استقالل يافتهبراي ملت ها و دولت هاي تازه . »برخورد با موانع اجتماعي يا سياسي

 يي اثبات شدهسيدن به قدرت، ثروت و عزت با پيروي از الگوراه ر« :مترادف بود با »توسعه«براي ايشان . داشت
 ،كدامين برداشت و انتظار، جهانيان بهتر مي دانند كه زمانن دهه از آ 7777به امروز، پس از گذشت نزديك  ».و آماده

                                                                                   .و هستنزديك تر بوده » توسعه« حقيقتبه 
 

بديع و به ظاهر  مجامع تصميم گيري در اياالت متحده حاكي است كه آنچه در سخنرانيِ ه ازماند به جااسناد 
 .بودو آزمون برنامه ريزي  ،در حال طراحيقبل ل سا 10101010از  حداقلبيان شد،  ترومنرييس جمهور تاريخسازِ 

با  و سياستمدارانِي بنيادهاي صنعتنمايندگان صاحبان صنايع، سرمايه داران بزرگ، دانشگاهيانِ مورد حمايت 
اياالت متحده به جنگ پيش از ورود ماه ها از اتاق هاي فكر و موسسات پژوهشي،  قالبِ سابقه اياالت متحده در

مستعمرات وسيع  سرزمينيِ موجود دردستيابيِ وسيع تر به منابع  براي برنامه ريزيطراحي و جهاني دوم، 
كه چند سال پيش از اين  ،»سازمان ملل متحد« تاسيس 1.رده بودندرا آغاز ك آسيا و آفريقاقارة در انگلستان 

صنايع مديرانِ موفقيت آميز نفوذ از سوي ديگر، . طراحان بود هميناز جمله دستاوردهاي سخنراني رخ داد، 
دخالت و آمريكاي التين  كشورهايِ دستگاه هاي دولتيِدرون به  جنگ جهاني دومطي سال هاي  بزرگ آمريكا

اعالمِ رسميِ  نيز از جمله تجارب و پشتوانه هايِ ،به ويژه در حوزة كشاورزي و معادن ،آنها اقتصادي در امور
 قبل از توصيف اما . بود 1949194919491949در سال  ترومنتوسط آقاي  به ديگر كشورهاي جهان» توسعه«صدورِ ضرورت

نيز و در سراسر جهان  »سعهتو«اين سازمان در ترويج  كليديِ و جايگاه چگونگي پيدايش سازمان ملل متحد
به دست مديران صنايع بزرگ  آمريكاي التين يمهندسيِ شيوه هاي نفوذ در كشورهاچگونگيِ جزييات معرفي 

                                                 
كه مي توان آنها قبال در مورد بنيادهاي صنعتي، اتاق هاي فكر، موسسات پژوهشي و دانشگاه هايِ مشهورِ مورد حمايت صنايع بزرگ اياالت متحده  1  

، بنيادهاي صنعتيا همين گفته بس كه در اينج) 1396عباسي (. مطالب و كتابشناسي مفصلي ارائه شده استداد،  نام» اَبر طراحانِ كنترلِ جهاني«را به حق 
از جمله بنيادهاي . تشكيل مي داده اند رايكي از اركانِ انكارناپذيرِ سياستگذاري هاي داخلي و خارجي اياالت متحده حداقل در يك سدة اخير، 

اساسا، اين بنيادهاي قدرتمند، . نام برد »يتزليندا گبنياد بيل و م«و  »بنياد كارنگي«، »بنياد فورد«، »بنياد راكفلر«مي توان از ن در آمريكا و جهاصنعتيِ نافذ 
ي طرح هادارند يا پيگيرِ صنايع بزرگ  و منافعِ با حمايت ماليِ سرشار از صنايع مرتبط، از دانشگاهيان و پژوهشگراني كه نظرات موافق با اهداف

صاحب نام در رسانه ها، مطبوعات و همايش ها، بنيادها قادر به  با بهره گيري از اين نخبگانِ. حمايت مي كنند هستندپژوهشيِ سودمندي مطالعاتي و 
ها به قدري مورد حمايت آن فكرِ نفوذ بنيادهاي صنعتي و اتاق هايِ. و ديگر كشورهاي جهان بوده اندخود افكار عمومي و نخبگاني در كشور كنترل 
كه هر گونه تحليل از سياست خارجيِ اياالت متحده، بدون در نظر گرفتن تاثير اين بازيگرانِ قدرتمند در عرصة سياسي آن كشور، به دركي است 

:  اي كسب اطالع بيشتر، مطالعه منابع زير سودمند استبر. ناقص و نادرست منجر مي شود  

Roelofs 2003, Arnove 2010, Parmar 2002, 2004, 2012 
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مي پردازيم، نظريه اي زيركانه، كه جامعة نخبگاني و » هاقتصاد توسع«تئوريِ كليات  بررسيِبه آمريكا، 
 خود بيرون راندنِ مردمامر  به ،و افتخار اشتياق، با رضايتيعانه، سياستگذاران در دولت هاي نوپاي جهان را، مط

                              .گماشتآنان از دارايي هاي مشترك سرزميني نگه داشتنِ از جوامع محلي و دور 
 

»اقتصاد توسعه«  .1111-4444     

 3333با » اقتصاد توسعه«تئوري  انِنظريه پردازتوليد انبوه در اروپا طي كرده بود،  »توسعة«بر اساسِ مسيري كه 
:روبرو بودند كليدي چالش  

را چگونه مي توان جدا سازي مردم از خانه و كاشانه و دارايي هاي مشترك خود در مناطق روستايي جهان ) 1111
 توجيه كرد؟

ه طوري كه بزرگي راغب و شايق ساخت ب تغييرِچنين چگونه مي توان مردم و مسئولين در كشورها را به ) 2222
؟كمترين ميزان برسدحتمال مقاومت در برابر آن به ا  
تا  از اين منابع دور نگه داشتبراي هميشه ي را كه از دارايي هاي مشتركشان جدا شده اند را چگونه مردم) 3333

؟براي بهره كشيِ صنايع بزرگ جهان مهيا باشد  

 

تئوري را به نيمة اين ، مبدا بنظرانصاح .االت را در بر مي گيردؤپاسخ به اين س »اقتصاد توسعه«نظرية  كليات
مراكز  يكي از با سابقه ترينمنچستر . در انگلستان رديابي كرده اند 1ميالدي و دانشگاه منچستر 1940194019401940نخست دهة 

دانشگاه منچستر از مراكزِ شناخته شدة مطالعة رشتة اقتصاد و ديگر . محسوب مي شود صنعتي انگلستان و دنيا
، به عنوان چند سدهاساتيد اين دانشگاه، طي . از مي گرددب 18181818به قرن ت كه تاسيس آن علوم اجتماعيِ جهان اس

                                                2.شناخته شده اند» بازار آزاد«مبتكرانِ نظريه هاي اقتصادي در حمايت از 
 

صنعتي سازيِ «، مولف كتاب 3»ت مندلبامكر«آقاي  ،»اقتصاد توسعه« ةاز جمله نخستين متفكرانِ موسسِ نظري
بيشتر در آن زمان بود، اروپاي شرقي  الياه از توجه آقاي مندلبام كه خود. بود 1945194519451945ل در سا 4»نواحي عقب مانده

پس از خاتمة جنگ جهاني . در دوران پساجنگ معطوف بود اروپاآن بخش از  صنعتي سازيِمسئلة چگونگيِ بر 
تازه  تحت سلطه و همة كشورهايِ قدرت هاي بزرگ به صنعتي سازيِباال گرفتن توجه  ، با1950195019501950ة دهدوم و در 

به نظريه پردازي  5»آرتور لوييس«آقاي آفريقا، آسيا و آمريكاي التين، اقتصاددانان ديگري، از جمله استقالل يافتة 

                                                 
1 Manchester University 
2 Grampp 1960. 
3 Kurt Mandelbaum, 1904-1995. 

Kurt Martin : اين اقتصاددان بعدها از نام ديگري براي نشر آثار خود استفاده كرد  
4 Kurt Mandelbaum. 1945. The Industrialization of Backward Areas 
5 W. Arthur Lewis, 1915-1991 
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داشتند، اما وجوه  نظر اختالفبا هم در برخي از جزييات انديشمندان اين حوزه اگر چه  1.در اين مورد پرداختند
فراهم مي يك به يك كه پاسخ به سواالت باال را  بود» اقتصاد توسعه« كلياتمشترك بين نظرات ايشان بيانگر 

                                                                                                                              .ساخت
 

2»كم توسعه يافتگيِ روستايي«  .1111-1111-4444  
كشورهاي  :كردندبدينصورت توجيه را خود  موطناز  محلي لزومِ خروج مردمِ، »اقتصاد توسعه«نظريه پردازانِ 

مردم در جوامع محلي  اكثرِدر اين كشورها چون  اند» كم توسعه يافته«مستعمره و تازه استقالل يافتة جهان 
مشكالت  سايرِ. رنج مي برند 3»بيكاري پنهان«از مسئله اي به نام مردم ، محليجوامع ين ازندگي مي كنند و در 

 مسئلة تنها راه بر طرف كردنِ 4.اين كشورها، مثل فقر، گرسنگي و بيماري نيز ريشه در اين مسئلة بنيادين دارد
ند و در شهرها و مراكز جوامع روستايي را ترك كن در اين كشورها، اين است كه مردم »كم توسعه يافتگي«

                                                      . صنعتي به دنبال اشتغال باشند تا بيكاري پنهان از ميان برداشته شود
 

مردم در : توضيح مي دادند 5»نيروي كار اضافي«پنهان را با استناد به تئوري  مسئلة بيكاريِاين اقتصاددانان 
سنتي فقط بخشي از روز را به كار جهت تامين معاش صرف مي كنند و مابقي آن را به كارهايي  جوامعِ زراعيِ

كار و لزوم  سرزميني ، اشاره به دارايي هاي مشتركاين تئوريسين هاديدگاه از . است درآمدفاقد مشغول اند كه 
نه ضروري بود و نه مطلوب، لذا  اقتصاد توسعه در مباحث ،حفاظت از آنهايا مردم براي ايجاد و جمعي تالش و 

بدتر از بيكاري انجام مي شد را ايشان هر گونه كار كه بدون نوعي اجرت يا پاداش فوري، به ويژه اجرت نقدي، 
، آقاي لوييس و هم انديشان وي به با نيرويِ كار روستايي در مقايسه 6.منظور مي داشتندو اساسا بيگاري 

ره و دريافت مزد براي تمام روز از سوي ايشان را گزينه اي برتر معرفي مي كارگرانِ شاغل در كارخانه ها اشا
كردند. با اين استدالل، مندلبام و لوييس و ديگران، معيار توسعه يافتگي را كاهش جمعيت شاغلِ يك كشور در 

                                7.كردند يينشاغل در مراكز صنعتي تعتعداد كارگرانِ بخش كشاورزيِ سنتي و افزايش 
 

                                                 
:وه بر اين دو متفكر، اقتصاددانانِ كثير ديگري نيز در بنيانگذاري و بسط اين نظريه شركت داشتند، از آن جملهعال  1  

Clark 1940, Rosenstein-Rodan 1944, Rostow 1952,  
2 Rural underdevelopment 
3 disguised unemployment 
4 Martin 1991, 30. 
5 surplus labor 

نفوذ تفكر اقتصاد بازار و روابط مبتني بر پول، ارزش كار مادراني كه در خانه در جوامع كهن با گسترش و عمقِجا اضافه كنيم كه به مناسبت در اين 6  

زند و همسراني كه براي اعضايِ خانوادة خود خياطي و ركودكانِ خود را شير مي دهند و بر تعليم و تربيت و مراقبت از رشد سالم آنها اهتمام مي و
دارايي مشترك جامعه، يعني نهاد خانواده و اساسي ترين كهن از  اين در صورتي است كه اين قشر از جوامعِ. پزي مي كنند كمتر شناخته مي شودآش

 سالمتي و داناييِ نسل هاي آينده پاسداري مي كردند و مي كنندثروت.  
7 Kirkpatrick and Barrientos  2004. 
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را مطرح كرد، به اين معني كه در  1»دوگانگي«براي تاكيد هر چه بيشتر بر اين ديدگاه، آقاي آرتور لوييس مفهوم 
 مشاغلپنهان نيست چون در اين كشورها عموما مردم در  كشورهاي توسعه يافته و پيشرفته اثري از بيكاريِ

اما در مستعمرات و در . ورزي، مشغول به كار و كسب دستمزد اندصنعتي، چه در توليد مصنوعات و چه در كشا
كشورهاي تازه استقالل يافته، ماندگاري مردم در كشاورزي سنتي در جوامع محلي موجب شده است كه 

                                                           2.صنعتي به مسئلة بيكاري پنهان استمرار ببخشد- دوگانگي سنتي
 

بر جدا كردن مردم از دارايي هاي مشترك سرزميني خود و  پافشاري اين حاميان دانشگاهيِ توليد انبوه در پسِ 
براي بهره برداري  كشورها سرزمينيغير از انگيزة آزاد كردن منابع  ،گسيل داشتن آنان به مراكز صنعتي

الهام  ،توسعه در اقتصاد» نيروي كار اضافي«مفهوم . داشتوجود صنايع بزرگ، انگيزه ديگري نيز استخراجيِ 
، اقتصاددان و فيلسوف آلماني، و مؤسسِ مكتبِ 4در آثارِ كارل ماركس 3»ارزش اضافي«از مفهوم گرفته 

كه مقدار كاري كه  بودبه صورت علمي نشان داده  5»كاپيتال«در كتاب معروف خود  ماركس. بودماركسيسم، 
كارگران در بنگاه هاي صنعتي در بخشي از روز انجام مي دهند، براي تامين نيازهاي زندگي آنان كافي است و 
اين برابر با دستمزدي است كه صاحِبان سرمايه در انتهاي روز، براي كار در تمام روز، به ايشان مي پردازند. به 

هرگز به  است كهكاري كه كارگر در مابقيِ روز انجام مي دهد، به وجود آورندة ارزشي مقدار  اين معني كه
رخ مي  6»انباشت سرمايه«از تجميع اين ارزش ها، و . گرددمي سرمايه دار  عايد كارگر پرداخت نمي شود و

                                                                                                                                7.دهد
  
 

سرمايه غالبا خود نيز همراه با  انِايِ صنعتيِ خرد و متوسط، كه تعداد كارگران زياد نيست و صاحبدر بنگاه ه
، انباشت سرمايه در حدي نيست كه موجب شكاف طبقاتي در جامعه و انگيزه اي ندكارگران به كار مشغول ا

با سرمايه گذاري عتي، اما وقتي يك واحد بزرگ صن. ديگر گرددات يك طبقه نسبت به طبق سلطه جوييبراي 
ثروتي كالن براي خود زايندة  ،انساني منابعِ، به توليد انبوه مي پردازد، كارگربا بكارگيري هزاران كالن و 

تئوريزه كرده اند اين است كه در حقيقت پس آنچه تئوريسين هاي اقتصاد توسعه . صاحبان سرمايه مي شود
نگهداري از دارايي هاي مشترك مي شد به و هن صرف ايجاد چگونه نيروي كاري كه در بخش مردميِ جوامع ك

                                                 
1 dualism 

.همان   2  
3 surplus value 
4 Karl Marx, 1818-1883 
5 Karl Marx and Friedrich Engels.1967. Capital. 
6 capital accumulation 
7 Marx and Engels 1967, ch.7. 
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انسان هايي كه در مناطق روستايي، بخشي . خارجي و منافعِ صنايع بزرگ دنيا قرار گيرد گذارانِخدمت سرمايه 
نه پاسداري از دارايي هاي مشترك تالش مي كنند،  براي آناز روز به كار تامين معاش خود و بخش ديگري از 

منابع  بهدسترسِ نامحدود صنايع استخراجي  ي برايمانع، بلكه دي به سرمايه گذارانِ خارجي نمي رسانندسوتنها 
به مهاجرت به مراكز صنعتي در كشور خود بشوند، خيلِ عظيمي  وادار انسان هاوقتي همين . هستند نيزسرزميني 
با كمترين سطح دستمزد به كارِ انباشت به وجود مي آيد كه سپس  ياستخدامكار نيازمند به  انسانيِاز نيروي 

اگر تعداد زيادي از اين افراد بيكار باشند و مدتي طوالني . سرمايه براي سرمايه گذارانِ خارجي گمارده مي شوند
بيكار بمانند، براي سرمايه گذارانِ خارجي دغدغه اي ايجاد نمي كند، بلكه برعكس كمك مي كند كه رقابت بين 

امروزه، پس از  .بردب، سطح دستمزدها را پايين تر و انباشت سرماية ايشان را باالتر ل محدودبراي مشاغ بيكاران
در جهان، تواناييِ روزافزون شركت هاي جهاني در » اقتصاد توسعه«گذشت بيش از نيم قرن از تدوين و اجرايِ 

د و كشورهاي تحت اقتصادي بين كشورهاي ثروتمن سرمايه گذاري هاي خارجي موجب شده است كه شكاف
امروزه براي آن دسته از افرادي كه از تاريخِ چگونگي تدوين و ترويج  1.استعمارِ نو، بيش از پيش جلوه گر شود

                             .نيستبودنِ آن و استعماري با خبر اند هيچ ترديدي در فريبكارانه » اقتصاد توسعه«نظرية 
 

2»فتگيتاخير در توسعه يا«.  2222-1111-4444  
جاي  ، در3»واپس گرايي«و » عقب ماندگي«معادل هاي زننده ترِ آن، يعني همراه با ، كه »تاخير در توسعه يافتگي«

تكرار مي شود، بي ترديد از مفاهيم اصليِ مورد اجماع تماميِ بنيانگذاران اين » اقتصاد توسعه«جاي جايِ متون 
، از ديدگاه اين نظريه »كم توسعه يافتگيِ روستايي«قبلي،  در ارتباطي تنگاتنگ با مفهوم 4.نظرية استعماري است

مي كند، مشخصا عدم برخورداري آن از صنايع توليد انبوه و در نتيجه » عقب مانده«پردازان، آنچه يك كشور را 
ر به اين معني كه، اين كشورها نتوانسته اند شرايط الزم براي انتقال نيروي كا. ناتواني در انباشت سرمايه است

آقاي آرتور لوييس ارتباط مسايل اين كشورها با  .اضافي از مناطق روستايي به مراكز صنعتي را به وجود آورند
عدم توانايي ايشان در انباشت سرمايه و پس انداز براي سرمايه گذاري مجدد در صنايع توليد انبوه را اينچنين 

                                                                                                                        :بيان مي كند
 

به ما كمك مي كند كه ماهيت مسئلة اقتصاديِ كشورهاي عقب مانده را به درستي ] اقتصاد توسعه[اين مدلِ «
به اين پاسخ صادقانه ، »چرا ميزان پس انداز در اين كشورها اينقدر ناچيز است«: اگر ما بپرسيم. تشخيص دهيم

                                                 
يستاجتماعي، فرهنگي و ز براي اطالعات بيشتر در مورد گسترشِ جهانيِ توسعه صنعتي، تجارت جهاني، سرمايه گذاري هاي خارجي و پيامدهاي   1  

)2004مندر كاوانا و ( .مجموعه مقاالت اين 1مت مراجعه كنيد به قس ،محيطي آن  
2 lateness in development 
3 backwardness 
4 Martin 1991, 30. 
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الزم است [( ».چون صنايع توليد انبوه آنها ناچيز است«: پاسخ درست اين است. نيست كه آنها فقير اندسوال اين 
شده كه توسط سرمايه داران خصوصي تاسيس فقط صنايعي نيست » صنايع توليد انبوه«نظور از م] اضافه كنم كه

صنايع بزرگ بيشتري داشتند، سود  اين كشورهااگر  ).ز در بر مي گيردهاي دولتي را ني، بلكه سرمايه گذاري است
ميزان پس انداز و از اين رو، حاصله از اين صنايع، بخش بزرگ تري از درآمد ملي آنها را تشكيل مي داد و 

باشت مي تواند در ان به دست دولتصنايع انبوه  توسعة] ناگفته نماند كه[(. سرمايه گذاري آنها بيشتر مي شد
افزايش درآمد حاصله از عالوه بر  قادر استد چون دولت ر از سرمايه دارانِ خصوصي عمل كنسرمايه، خيلي بهت

بخش مردمي[= توليد صنعتي، سرماية بيشتري، با زور و يا از طريق اخذ ماليات، از بخش معيشتي جامعه  سود [
                                                                                                                     1»).آوردچنگ به 

 

بسياري از اين  اروپا در ايجاد و دامن زدن به مشكالت چند سده استعمارِتاثيرِ با ناديده گرفتنِ بدينصورت، 
، »اقتصاد توسعه«دازان جوامع كهن، نظريه پراين به پيشينة درخشان و تمدنيِ  بدون كوچكترين اشارهو كشورها 

فقط يك مسير و آنهم مسيري كه كشورهاي  ؛دهندارائه مي را  جوامع انساني »پيشرفت«ديدگاهي تك بعدي به 
نسبت جمعيت روستانشين به  صرفا، ايشان »يداروين«خطي و  از ديدگاه. است» پيشرفته« پيموده اندصنعتي جهان 

به همين . استكشوره» كهتري«يا » مهتري«، شاخصي براي كشورها درجمعيت شهرنشين و تعداد صنايع انبوه 
يك بين انسان ها و بين انسان و طبيعت در سياق، هر چه روابط مبتني بر پول و چيرگي امور اقتصادي بر روابط 

جايگاه  تشخيصدر  حقارت آميزالقاي اين شاخص . جلوتر است »پيشرفت«كشور فراگير تر باشد، آن كشور در 
 »الگو گذار«كه در تعامل بين دو كشور، كدام طرف  مي كندمعين خود ه ور در عرصة بين المللي، خود بهر كش

 مطيعانه يكيك راه را نشان مي دهد و كدامكدامكدام مي آموزد و كدام ياد مي گيرد،  ،»الگو بردار«است و كدام 
                                                         . ، كدام فرودست است و كدام فرادست استدنباله روي مي كند

 

براي توصيف جوامع غير صنعتي، » عقب ماندگي«جامعه شناسانِ امروز به خوبي مي دانند كه استفاده از واژة 
و كنترل رفتارهاي توده ها  افكاربراي محدود كردنِ  مبتني بر تحقير 2»چارچوب ذهنيِ«مصداقي از بهره گيري از 

 ،آغاز نشد» اقتصاد توسعه«با تولد نظرية  استفاده از تحقير براي كنترل رفتار توده هاالبته  3.است جوامع ايندر 
در اروپا،  »توسعه« مقطع از تاريخِ آندر . پا باز مي گرددودر ار 19191919و  18181818قرن دومِ حصاركشي در  دورانِ به بلكه

به ترك سرزمين خود بود كه موجب تنشي عظيم بين  در مقابل اجبار مردم كشور انگلستان شاهد مقاومت وسيعِ

                                                 
1 Lewis 1954 , 159. 
2 frame 

  3 : عالقمندان در جاي ديگر آمده است و ديگر ساختارهاي فكري، همراه با مصاديق و منابع بيشتر براي مطالعه» چارچوب هاي ذهني« توصيف 

.69-83، 1396، عباسي »ساختارگرايي در آموزش«  



 

42 

 

. كشور شد آندر ) 2»ن هابِيپل«به  معروف(و مردم عادي ) 1»پاتريسين ها«به  معروف(صاحبان امالك و سرمايه 
اگر چه در قرون پيشتر، حتي تا سده فاحشِ ديگري نيز بود؛  شاهد تغييرانگليسي  جامعه و فرهنگ در آن دو قرن،

رقابت اشاره مي كردند،  آنبه » فرهنگ«گرامي داشته مي شد و با واژة  داب و سننِ جوامع محليآ ،17171717و  16161616هاي 
را به  پيشينيان اه محترمانه به اين ميراث فرهنگيِ، نگ19191919و  18181818در قرن بين پاتريسين ها و پلبين ها و خصومت 

در مورد مردمان محلي  5»پي اچ ديچفيلد« و 4»جان بِرَند « نويسندگان مطرحي چون 3.نگاهي تحقير آميز بدل كرد
اي پي «به نقل از تاريخنگار معاصر، آقاي . ندتحقير آميز مطلب نوشتبسيار و آداب و سنن آنها با واژه هايي 

منتشر » مشاهداتي از كهنه مرسومات عوام«، جان برند پژوهش هاي فرهنگي خود را در كتابي با عنوان »تامپسون
        :است نشان دادهاثر را با اين واژه ها گردآوري اين  خصوصن كتاب، كراهت خود در او در مقدمة اي. كرد

 

مربوط به مردماني بي فرهنگ و كوچك ] صرفا[موضوع اين پژوهش نه مأنوس است و نه درخور شأن ما، بلكه «
در شرايط فعلي، ] يايدن چهاما چه ما خوشمان بيايد [است كه در پايين ترين طبقات جامعه ما زندگي مي كنند، 

                                                                6».است] كوچك[از نظر سياسي، دست باال با همين مردمانِ 
 

 بسياري ازاين بود كه دادگاه ها در آن زمان، در » است كوچك باال با همين مردمانِ دست«منظور آقاي برند از 
باال  يرا در سطح پلبين هااساس عرف محل حكم صادر مي كردند و اين هنوز قدرت مقاومت  موارد، كماكان بر

لحن تحقير آميز در  هدف از. و از منافع آنان حمايت مي كرد و اين خوشايند پاتريسين ها نبود مي داشتنگه 
 زندگيِ دلسرد كردنِ مردم از  روز آن زمان،ادبيات ر و ترغيب آنان بهروستايي سبك ضايت دادن به ترك

استخدامي  كارِ و پذيرفتن زندگي شهري و تسليم شدن به اجبارِخود آداب و رسوم محلي داوطلبانة سرزمين و 
                                                                                               . در واحد هاي بزرگ صنعتي بود

 

سنت «خود  تمام عيار از كاربرد عنصر تحقير را در يكي از مكتوبات ينمايش، خود صراحت پي اچ ديچفيلد با
                                                           :عرضه كرد» هاي قديميِ انگليسي كه تا به امروز دوام آورده اند

 

باقي ] با سماجت[سرزمين ما ] و فراموش شدة[اده و رسوماتي كه هنوز در گوشه و كنار دور افتسنت ها با ... «
            7»...زندگيِ شهرنشينيِ پرتكاپوي ما عقب مانده اند از قافلة پيشرفت] جايي كه مردم در آن[مانده است، 

 

                                                 
1 patricians  
2 plebians 
3 Thompson 1993, 2-3 
4 John Brand,  ?  - 1808 
5  P. H. Ditchfield, 1854–1930 

.همان  6  

.همان  7  



 

43 

 

جهان به ديگر كشورهاي  ،، بهره گيري از عنصر تحقير براي كنترلِ رفتار توده ها»توسعه«با جهاني شدنِ ترويجِ 
عقب مانده و « ،1»بي فرهنگ و وحشي«استفاده از واژه هايي چون  ،20202020نيمة اول قرن  اواخرتا  .نيز تسري يافت

 كشورهاي تحت استعمار در توصيف مردمِاستعمارگران و مردم شناسانِ اروپايي  متوندر  3»بدوي«و  2»واپسگرا
 ،ناسزاها، اين 21212121و قرن  20202020قرن در نيمة دوم  4.ديده مي شودبه وفور كه عمدتا در جوامع محلي زندگي مي كردند 

كشورهاي «، »كشورهاي فقير«، »كشورهاي كمتر توسعه يافته«تحقير آميز ديگري مثل معادل هاي جاي خود را به 
 تحقير آميز از اين عناوينِ يكيكشورهايي كه  .ستداده ا، »كشورهاي در حال توسعه« دست آخر،و  »جهان سوم

عقب مانده اند و » توسعه«چيزي به نام رسيدن به كه در  مي كنند، عمال قبول مي پذيرند را براي توصيف خود
و اين دقيقا ذهنيت و رفتارِ . پيشي بگيرند ند نيزكه آنان را تحقير كرده ا كشورهاييو حتي از  بايد جبران كنند

، اراده »ير در توسعه يافتگيتاخ«، از ايجاد چارچوب ذهنيِ »توسعه«كنترل شده اي است كه طراحان و مروجين 
                                                                           .به آن دست يافته اند در سطحي وسيع، و كرده اند

___________________________________________ 
    ♦♦♦♦    ية تكاملِ داروينية تكاملِ داروينية تكاملِ داروينية تكاملِ داروينبا نظربا نظربا نظربا نظر    ،،،،انديشه و شناختانديشه و شناختانديشه و شناختانديشه و شناخت    »»»»كهتريِكهتريِكهتريِكهتريِ««««و و و و     »»»»مهتريمهتريمهتريمهتري««««تشخيص تشخيص تشخيص تشخيص : : : : »»»»توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««تحقير و تحقير و تحقير و تحقير و     

انديشمندانِ علوم انديشمندانِ علوم انديشمندانِ علوم انديشمندانِ علوم بر بينشِ بر بينشِ بر بينشِ بر بينشِ     ،،،،زيست شناس و زمين شناسِ انگليسيزيست شناس و زمين شناسِ انگليسيزيست شناس و زمين شناسِ انگليسيزيست شناس و زمين شناسِ انگليسي، ، ، ، ))))1809180918091809----1882188218821882((((داروين داروين داروين داروين نظرية تكاملِ چارلز نظرية تكاملِ چارلز نظرية تكاملِ چارلز نظرية تكاملِ چارلز 
    متاثر از نظرية داروين، متفكران صاحب نفوذيمتاثر از نظرية داروين، متفكران صاحب نفوذيمتاثر از نظرية داروين، متفكران صاحب نفوذيمتاثر از نظرية داروين، متفكران صاحب نفوذي    ،،،،ههههامروزامروزامروزامروز. . . . و ماندگار داشته استو ماندگار داشته استو ماندگار داشته استو ماندگار داشته است    تاثيري ژرفتاثيري ژرفتاثيري ژرفتاثيري ژرف    ،،،،كشورهاي غربيكشورهاي غربيكشورهاي غربيكشورهاي غربياجتماعيِ اجتماعيِ اجتماعيِ اجتماعيِ 

در در در در     »»»»پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت««««ي نامند، معتقد اند كه تفاوت فاحش در ميزان ي نامند، معتقد اند كه تفاوت فاحش در ميزان ي نامند، معتقد اند كه تفاوت فاحش در ميزان ي نامند، معتقد اند كه تفاوت فاحش در ميزان مممم    5555»»»»يِ تكاملييِ تكاملييِ تكاملييِ تكامليشناخت شناسشناخت شناسشناخت شناسشناخت شناس««««مكتبِ مكتبِ مكتبِ مكتبِ     كه خود را پيروانِكه خود را پيروانِكه خود را پيروانِكه خود را پيروانِ
اوجِ تكامل اوجِ تكامل اوجِ تكامل اوجِ تكامل     بر اساس نظرية داروين، انسان كهبر اساس نظرية داروين، انسان كهبر اساس نظرية داروين، انسان كهبر اساس نظرية داروين، انسان كه. . . . توضيح دادتوضيح دادتوضيح دادتوضيح دادجوامعِ مختلف جهان را مي توان با كمك نظرية داروين جوامعِ مختلف جهان را مي توان با كمك نظرية داروين جوامعِ مختلف جهان را مي توان با كمك نظرية داروين جوامعِ مختلف جهان را مي توان با كمك نظرية داروين 

                                                 
1 rude and barbarous  
2 backward 
3 primitive 

كه ترجمة فارسي آن» مالك و زارع در ايران«، »آن لمتون«بنگريد به اثر خانم  ي از اين نوع مطالعات كه براي مخاطبان ايراني تدوين شد،مصداقبراي   4  

  4آن

اغراق،  بدونِبود، در اين كتاب، در ايران خانم لمتون كه از كاركنان سفارت انگلستان . ه چاپ رسيدب 1340دهة در  »انقالب سفيد« از اجراي قبل درست
پيچيده و تحسين برانگيزِ ياريگري، فناوريِ بي  آداب و سنن، هوشمندانة آنكشاورزي دانش بومي  روستاهاي ايران وورد حتي يك كلمة مثبت در م

مقاوم به كم آبي بذرها و گونه هاي باغيِ اصيل و بوميِ آبِ اندك در اين سرزمين كم باران، تنوع و مصرف بديلِ قنات، روش هاي هوشمندانة تقسيم 
شيري غني توليد اندك كه در ازاي مصرف علوفة بسيار به بيماري ها مقاوم  گونه هاي دامِمحصوالت باغي و زراعي بسيار خوشمزه و معطر، ، و آفات

اروپايي و آمريكايي  همان زمان زينت بخش خانه هاي ثروتمندانِدر ) مثل فرش(آنها  چشمگير كه آثار هنريِ خوش ذوقي، زنان و مردان كردندمي 
ة بيگانه و از هم پاشيدن ، يعني قبل از ورود نهاده هاي شيميايي و بذرهاي اصالح شداصالحات ارضيكه تا قبل از  غيرتمند بود، زنان و مرداني

، اما در عوض. ان نياورده استاجازه ندادند كه ايراني براي تامين غذاي خود چشم به دست بيگانه بدوزد، به زب، نهادهاي بوميِ كشاورزيِ كشور ما
، روش هاي مشاركتيِ بهره ادوات كشاورزي و در اشاره به روش ها» ماندهعقب «و » بدوي«چون  فصلي از كتاب نيست كه با كلمات تحقير آميزي

از روستاهاي زرخيزِ لكردة ايراني طبقة تحصي دانشگاهيان و برايتصويري خجالت آور ، اقشار مختلف با هم روابط اجتماعيِ برداري از منابع مشترك و
. نكند كشور خودشان ترسيم  
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و به همين و به همين و به همين و به همين در عالم طبيعت است، بر ميمون برتري دارد چون از ميمون تكامل يافته تر است در عالم طبيعت است، بر ميمون برتري دارد چون از ميمون تكامل يافته تر است در عالم طبيعت است، بر ميمون برتري دارد چون از ميمون تكامل يافته تر است در عالم طبيعت است، بر ميمون برتري دارد چون از ميمون تكامل يافته تر است     زيستيِ موجوداتزيستيِ موجوداتزيستيِ موجوداتزيستيِ موجودات
از سوي ديگر، در فرآيند از سوي ديگر، در فرآيند از سوي ديگر، در فرآيند از سوي ديگر، در فرآيند . . . . سوب مي شودسوب مي شودسوب مي شودسوب مي شودمحمحمحمحتكامل يافته تر تكامل يافته تر تكامل يافته تر تكامل يافته تر برتر و برتر و برتر و برتر و ماهي و ماهي از انواع ميكروب ها ماهي و ماهي از انواع ميكروب ها ماهي و ماهي از انواع ميكروب ها ماهي و ماهي از انواع ميكروب ها ، ميمون از ، ميمون از ، ميمون از ، ميمون از ترتيبترتيبترتيبترتيب

به اين معني كه طبيعت، گونه به اين معني كه طبيعت، گونه به اين معني كه طبيعت، گونه به اين معني كه طبيعت، گونه . . . . استاستاستاست» » » » انتخابِ طبيعيانتخابِ طبيعيانتخابِ طبيعيانتخابِ طبيعي««««چيزي به نام چيزي به نام چيزي به نام چيزي به نام تكاملِ موجودات در طبيعت، عامل تعيين كننده تكاملِ موجودات در طبيعت، عامل تعيين كننده تكاملِ موجودات در طبيعت، عامل تعيين كننده تكاملِ موجودات در طبيعت، عامل تعيين كننده 
نتخاب مي كند و بسياري از ديگر موجودات كه نمي توانند خود را با محيط سازگار نتخاب مي كند و بسياري از ديگر موجودات كه نمي توانند خود را با محيط سازگار نتخاب مي كند و بسياري از ديگر موجودات كه نمي توانند خود را با محيط سازگار نتخاب مي كند و بسياري از ديگر موجودات كه نمي توانند خود را با محيط سازگار هاي اصلح كه با محيط سازگارتر اند را اهاي اصلح كه با محيط سازگارتر اند را اهاي اصلح كه با محيط سازگارتر اند را اهاي اصلح كه با محيط سازگارتر اند را ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . . . . گنند را از ميان مي بردگنند را از ميان مي بردگنند را از ميان مي بردگنند را از ميان مي برد
 

بود بود بود بود بهبهبهبه) ) ) ) 1111    : : : : در دو اصلِ كلي هم نظر انددر دو اصلِ كلي هم نظر انددر دو اصلِ كلي هم نظر انددر دو اصلِ كلي هم نظر اند، ، ، ، »»»»شناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكاملي««««ندان مكتبِ ندان مكتبِ ندان مكتبِ ندان مكتبِ انديشمانديشمانديشمانديشمبا وجود اختالف در جزييات، با وجود اختالف در جزييات، با وجود اختالف در جزييات، با وجود اختالف در جزييات، 
انديشه و شناخت كيفيتانديشه و شناخت كيفيتانديشه و شناخت كيفيتانديشه و شناخت به به به به . . . . مغز آدمي است كه امر انديشيدن در آن ريشه داردمغز آدمي است كه امر انديشيدن در آن ريشه داردمغز آدمي است كه امر انديشيدن در آن ريشه داردمغز آدمي است كه امر انديشيدن در آن ريشه دارد    در جوامع انساني، تابع تكاملِدر جوامع انساني، تابع تكاملِدر جوامع انساني، تابع تكاملِدر جوامع انساني، تابع تكاملِ    برتربرتربرتربرتر    كيفيت

طول تاريخ بشر، انديشه ها بهتر مي طول تاريخ بشر، انديشه ها بهتر مي طول تاريخ بشر، انديشه ها بهتر مي طول تاريخ بشر، انديشه ها بهتر مي بيان ديگر، ايشان معتقد اند كه با تكاملِ بيشترِ مغز، چه در طول عمر فرد و چه در بيان ديگر، ايشان معتقد اند كه با تكاملِ بيشترِ مغز، چه در طول عمر فرد و چه در بيان ديگر، ايشان معتقد اند كه با تكاملِ بيشترِ مغز، چه در طول عمر فرد و چه در بيان ديگر، ايشان معتقد اند كه با تكاملِ بيشترِ مغز، چه در طول عمر فرد و چه در 
تكامل موجودات در تكامل موجودات در تكامل موجودات در تكامل موجودات در     همانندهمانندهمانندهمانندرشد و جهت گيريِ دانش بشري، رشد و جهت گيريِ دانش بشري، رشد و جهت گيريِ دانش بشري، رشد و جهت گيريِ دانش بشري، ) ) ) ) 2222و و و و     . . . . و توان درك و فهم افراد نيز فزوني مي يابدو توان درك و فهم افراد نيز فزوني مي يابدو توان درك و فهم افراد نيز فزوني مي يابدو توان درك و فهم افراد نيز فزوني مي يابد    شوندشوندشوندشوند

فرصت ابراز فرصت ابراز فرصت ابراز فرصت ابراز     به اين معني كه فقط انديشه هاييبه اين معني كه فقط انديشه هاييبه اين معني كه فقط انديشه هاييبه اين معني كه فقط انديشه هايي. . . . استاستاستاست» » » » انتخاب طبيعيانتخاب طبيعيانتخاب طبيعيانتخاب طبيعي««««عالم طبيعت، در معرضِ عاملي انتخابگر مثل عالم طبيعت، در معرضِ عاملي انتخابگر مثل عالم طبيعت، در معرضِ عاملي انتخابگر مثل عالم طبيعت، در معرضِ عاملي انتخابگر مثل 
، ، ، ، از اين رواز اين رواز اين رواز اين رو. . . . ددددننننسازگار باشسازگار باشسازگار باشسازگار باش    مي شودمي شودمي شودمي شودشناخته شناخته شناخته شناخته     جامعة علمي امروز معتبرجامعة علمي امروز معتبرجامعة علمي امروز معتبرجامعة علمي امروز معتبرندگاري مي يابند كه با آنچه در ندگاري مي يابند كه با آنچه در ندگاري مي يابند كه با آنچه در ندگاري مي يابند كه با آنچه در وجود، اشاعه و ماوجود، اشاعه و ماوجود، اشاعه و ماوجود، اشاعه و ما

كه از سوي دانشمندان كه از سوي دانشمندان كه از سوي دانشمندان كه از سوي دانشمندان     جوامع كهنجوامع كهنجوامع كهنجوامع كهنانديشه ها و روش هاي بازمانده از انديشه ها و روش هاي بازمانده از انديشه ها و روش هاي بازمانده از انديشه ها و روش هاي بازمانده از     نابوديِنابوديِنابوديِنابوديِ، ، ، ، شناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكامليشناخت شناسيِ تكامليانديشمندانِ انديشمندانِ انديشمندانِ انديشمندانِ 
انشمندان كه جوامع غربي را در توليد دانش و فناوري انشمندان كه جوامع غربي را در توليد دانش و فناوري انشمندان كه جوامع غربي را در توليد دانش و فناوري انشمندان كه جوامع غربي را در توليد دانش و فناوري از سوي ديگر، اين داز سوي ديگر، اين داز سوي ديگر، اين داز سوي ديگر، اين د. . . . امروز پذيرفته نيست را كامال موجه مي دانندامروز پذيرفته نيست را كامال موجه مي دانندامروز پذيرفته نيست را كامال موجه مي دانندامروز پذيرفته نيست را كامال موجه مي دانند

    خود، اين جوامع را در مقايسه با جوامعِ كهن، در مراتب تكامل يافته تري از تكامل زيستيخود، اين جوامع را در مقايسه با جوامعِ كهن، در مراتب تكامل يافته تري از تكامل زيستيخود، اين جوامع را در مقايسه با جوامعِ كهن، در مراتب تكامل يافته تري از تكامل زيستيخود، اين جوامع را در مقايسه با جوامعِ كهن، در مراتب تكامل يافته تري از تكامل زيستيه ه ه ه پيشتاز مي دانند، خود بپيشتاز مي دانند، خود بپيشتاز مي دانند، خود بپيشتاز مي دانند، خود ب
                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . قرار مي دهندقرار مي دهندقرار مي دهندقرار مي دهند) ) ) ) بهتربهتربهتربهتر    درك و فهمِدرك و فهمِدرك و فهمِدرك و فهمِ((((و تكامل شناخت و تكامل شناخت و تكامل شناخت و تكامل شناخت     ))))تكامل يافته ترتكامل يافته ترتكامل يافته ترتكامل يافته تر    مغزمغزمغزمغز((((

 

توليد انبوه بر حيات كرة زمين و اينكه توليد انبوه بر حيات كرة زمين و اينكه توليد انبوه بر حيات كرة زمين و اينكه توليد انبوه بر حيات كرة زمين و اينكه و و و و در اين مكتبِ فكري، از تاثيرِ سوء دانش و فناوريِ عصر صنعت در اين مكتبِ فكري، از تاثيرِ سوء دانش و فناوريِ عصر صنعت در اين مكتبِ فكري، از تاثيرِ سوء دانش و فناوريِ عصر صنعت در اين مكتبِ فكري، از تاثيرِ سوء دانش و فناوريِ عصر صنعت ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه ناگفته نماند كه 
روش هاي شناخت شناسيِ جوامع كهن با همزيستيِ پايدار انسان ها با يكديگر و با ديگر موجودات كرة زمين سازگارتر روش هاي شناخت شناسيِ جوامع كهن با همزيستيِ پايدار انسان ها با يكديگر و با ديگر موجودات كرة زمين سازگارتر روش هاي شناخت شناسيِ جوامع كهن با همزيستيِ پايدار انسان ها با يكديگر و با ديگر موجودات كرة زمين سازگارتر روش هاي شناخت شناسيِ جوامع كهن با همزيستيِ پايدار انسان ها با يكديگر و با ديگر موجودات كرة زمين سازگارتر 

در ابناي بشر كه طي قرون و در در ابناي بشر كه طي قرون و در در ابناي بشر كه طي قرون و در در ابناي بشر كه طي قرون و در ) ) ) ) تكاملِ طوليتكاملِ طوليتكاملِ طوليتكاملِ طولي(= (= (= (= به تعالي به تعالي به تعالي به تعالي     اين مكتباين مكتباين مكتباين مكتب    انديشمندانِانديشمندانِانديشمندانِانديشمندانِ. . . . ي به ميان نمي آيدي به ميان نمي آيدي به ميان نمي آيدي به ميان نمي آيدبود سخنبود سخنبود سخنبود سخن
جوامع مختلف به شكل اخالق برتر، هنر، موسيقي و ادبيات فاخر ظهور يافته است و اينكه هر تمدني مي تواند در امر جوامع مختلف به شكل اخالق برتر، هنر، موسيقي و ادبيات فاخر ظهور يافته است و اينكه هر تمدني مي تواند در امر جوامع مختلف به شكل اخالق برتر، هنر، موسيقي و ادبيات فاخر ظهور يافته است و اينكه هر تمدني مي تواند در امر جوامع مختلف به شكل اخالق برتر، هنر، موسيقي و ادبيات فاخر ظهور يافته است و اينكه هر تمدني مي تواند در امر 

مثال ايشان كاري به اين واقعيت ندارند كه مثال ايشان كاري به اين واقعيت ندارند كه مثال ايشان كاري به اين واقعيت ندارند كه مثال ايشان كاري به اين واقعيت ندارند كه . . . . تقاد ندارندتقاد ندارندتقاد ندارندتقاد ندارندراه خاص خود را بپيمايد اعراه خاص خود را بپيمايد اعراه خاص خود را بپيمايد اعراه خاص خود را بپيمايد اع    ،،،،آفرينش زيبايي در اين زمينه هاآفرينش زيبايي در اين زمينه هاآفرينش زيبايي در اين زمينه هاآفرينش زيبايي در اين زمينه ها
. . . . دو فرهنگ و تمدنِ كامال متفاوت اند، اما هر دو در زيبايي و روح افزايي به كمال رسيده انددو فرهنگ و تمدنِ كامال متفاوت اند، اما هر دو در زيبايي و روح افزايي به كمال رسيده انددو فرهنگ و تمدنِ كامال متفاوت اند، اما هر دو در زيبايي و روح افزايي به كمال رسيده انددو فرهنگ و تمدنِ كامال متفاوت اند، اما هر دو در زيبايي و روح افزايي به كمال رسيده اند    ازازازاز) ) ) )     1111پيوست پيوست پيوست پيوست ((((    7777و و و و     2222اوير اوير اوير اوير تصتصتصتص

يسم اساسا قايل به يسم اساسا قايل به يسم اساسا قايل به يسم اساسا قايل به پيروان اين مكتب به ريشه داشتنِ انديشه در چيزي فراي مغزِ آدمي اعتقادي ندارند چرا كه داروينپيروان اين مكتب به ريشه داشتنِ انديشه در چيزي فراي مغزِ آدمي اعتقادي ندارند چرا كه داروينپيروان اين مكتب به ريشه داشتنِ انديشه در چيزي فراي مغزِ آدمي اعتقادي ندارند چرا كه داروينپيروان اين مكتب به ريشه داشتنِ انديشه در چيزي فراي مغزِ آدمي اعتقادي ندارند چرا كه داروين
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1111....اصالت شعور و آگاهي نيست و ماده را اصل مي دانداصالت شعور و آگاهي نيست و ماده را اصل مي دانداصالت شعور و آگاهي نيست و ماده را اصل مي دانداصالت شعور و آگاهي نيست و ماده را اصل مي داند

 

ي را ي را ي را ي را وجود دارند كه متاثر از نظرية تكامل داروين، تاريخ تحوالت اقتصادي جامعه بشروجود دارند كه متاثر از نظرية تكامل داروين، تاريخ تحوالت اقتصادي جامعه بشروجود دارند كه متاثر از نظرية تكامل داروين، تاريخ تحوالت اقتصادي جامعه بشروجود دارند كه متاثر از نظرية تكامل داروين، تاريخ تحوالت اقتصادي جامعه بشر    شخصيت هاييشخصيت هاييشخصيت هاييشخصيت هاييدر رشتة اقتصاد نيز، در رشتة اقتصاد نيز، در رشتة اقتصاد نيز، در رشتة اقتصاد نيز، 
فقط فقط فقط فقط در يك مسير واحد و خطي درك مي كننددر يك مسير واحد و خطي درك مي كننددر يك مسير واحد و خطي درك مي كننددر يك مسير واحد و خطي درك مي كنند. . . . يكي از اين متفكرانِ صاحب نفوذ، آقاي يكي از اين متفكرانِ صاحب نفوذ، آقاي يكي از اين متفكرانِ صاحب نفوذ، آقاي يكي از اين متفكرانِ صاحب نفوذ، آقاي ««««داگالس نورثداگالس نورثداگالس نورثداگالس نورث» » » » است كه اخيرا است كه اخيرا است كه اخيرا است كه اخيرا 

                                                 
Popper 1974, 1984, Campbell 1974a, 1974b, Cziko 1995.   ِشناخت شناسي تكاملي شامل نام هاي زير است چهره هاي نامدار: 1  
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نورث مسير نورث مسير نورث مسير نورث مسير آقاي آقاي آقاي آقاي . . . . در كشور ما نيز مورد توجه و استناد نخبگانِ دانشگاهي و مديران و مسئولين دولتي قرار گرفته استدر كشور ما نيز مورد توجه و استناد نخبگانِ دانشگاهي و مديران و مسئولين دولتي قرار گرفته استدر كشور ما نيز مورد توجه و استناد نخبگانِ دانشگاهي و مديران و مسئولين دولتي قرار گرفته استدر كشور ما نيز مورد توجه و استناد نخبگانِ دانشگاهي و مديران و مسئولين دولتي قرار گرفته است
                         1111....طابق با مسيري مي داند كه كشورهاي صنعتي غرب طي كرده اندطابق با مسيري مي داند كه كشورهاي صنعتي غرب طي كرده اندطابق با مسيري مي داند كه كشورهاي صنعتي غرب طي كرده اندطابق با مسيري مي داند كه كشورهاي صنعتي غرب طي كرده اندتوسعة اقتصاديِ تمام جوامع بشري را الزاما متوسعة اقتصاديِ تمام جوامع بشري را الزاما متوسعة اقتصاديِ تمام جوامع بشري را الزاما متوسعة اقتصاديِ تمام جوامع بشري را الزاما م

 
بنياد بنياد بنياد بنياد . . . . در اياالت متحده استدر اياالت متحده استدر اياالت متحده استدر اياالت متحده است» » » » بنياد هووِربنياد هووِربنياد هووِربنياد هووِر««««الزم به ذكر است كه آقاي نورث از جمله متفكران و پژوهشگرانِ مورد حمايت الزم به ذكر است كه آقاي نورث از جمله متفكران و پژوهشگرانِ مورد حمايت الزم به ذكر است كه آقاي نورث از جمله متفكران و پژوهشگرانِ مورد حمايت الزم به ذكر است كه آقاي نورث از جمله متفكران و پژوهشگرانِ مورد حمايت 

كاندوليزا كاندوليزا كاندوليزا كاندوليزا ««««ي چون ي چون ي چون ي چون هوور يكي از اتاق هايِ فكر قدرتمندي است كه از انديشمندان و شخصيت هاي صاحب نفوذ ديگرهوور يكي از اتاق هايِ فكر قدرتمندي است كه از انديشمندان و شخصيت هاي صاحب نفوذ ديگرهوور يكي از اتاق هايِ فكر قدرتمندي است كه از انديشمندان و شخصيت هاي صاحب نفوذ ديگرهوور يكي از اتاق هايِ فكر قدرتمندي است كه از انديشمندان و شخصيت هاي صاحب نفوذ ديگر
وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي وزير امور خارجه و مشاور امنيت ملي ((((، هنري كيسينجر ، هنري كيسينجر ، هنري كيسينجر ، هنري كيسينجر ))))مشاور امنيت ملي و وزير امور خارجة جورج بوشِ پسرمشاور امنيت ملي و وزير امور خارجة جورج بوشِ پسرمشاور امنيت ملي و وزير امور خارجة جورج بوشِ پسرمشاور امنيت ملي و وزير امور خارجة جورج بوشِ پسر((((» » » » رايسرايسرايسرايس

فرمانده نظامي در فرمانده نظامي در فرمانده نظامي در فرمانده نظامي در ((((» » » » هربرت ريموند مك مسترهربرت ريموند مك مسترهربرت ريموند مك مسترهربرت ريموند مك مستر««««و و و و ) ) ) ) وزير امور خارجة رونالد ريگانوزير امور خارجة رونالد ريگانوزير امور خارجة رونالد ريگانوزير امور خارجة رونالد ريگان((((» » » » جورج شولتزجورج شولتزجورج شولتزجورج شولتز««««) ) ) ) ريچارد نيكسون و جرالد فوردريچارد نيكسون و جرالد فوردريچارد نيكسون و جرالد فوردريچارد نيكسون و جرالد فورد
نيز حمايت كرده نيز حمايت كرده نيز حمايت كرده نيز حمايت كرده ) ) ) ) لِ افغانستان وتصرف عراق، و در حال حاضر، مشاور امنيت مليِ دونالد ترامپلِ افغانستان وتصرف عراق، و در حال حاضر، مشاور امنيت مليِ دونالد ترامپلِ افغانستان وتصرف عراق، و در حال حاضر، مشاور امنيت مليِ دونالد ترامپلِ افغانستان وتصرف عراق، و در حال حاضر، مشاور امنيت مليِ دونالد ترامپجنگ خليج فارس، اشغاجنگ خليج فارس، اشغاجنگ خليج فارس، اشغاجنگ خليج فارس، اشغا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    . . . . استاستاستاست
 

علمي در كشورهاي در حال توسعه كه داروينيسم در علوم اجتماعي را بدونِ توجه به دارايي هاي علمي در كشورهاي در حال توسعه كه داروينيسم در علوم اجتماعي را بدونِ توجه به دارايي هاي علمي در كشورهاي در حال توسعه كه داروينيسم در علوم اجتماعي را بدونِ توجه به دارايي هاي علمي در كشورهاي در حال توسعه كه داروينيسم در علوم اجتماعي را بدونِ توجه به دارايي هاي مسلما، نخبگان مسلما، نخبگان مسلما، نخبگان مسلما، نخبگان 
چنين به نظر آيد كه ايشان و چنين به نظر آيد كه ايشان و چنين به نظر آيد كه ايشان و چنين به نظر آيد كه ايشان و كه در عرصة بين المللي كه در عرصة بين المللي كه در عرصة بين المللي كه در عرصة بين المللي خود قبول مي كنند، مايل اند خود قبول مي كنند، مايل اند خود قبول مي كنند، مايل اند خود قبول مي كنند، مايل اند     يِيِيِيِو تمدنو تمدنو تمدنو تمدن    ييييمشترك فرهنگمشترك فرهنگمشترك فرهنگمشترك فرهنگ

قابل درك قابل درك قابل درك قابل درك . . . . مدن انساني قرار دارندمدن انساني قرار دارندمدن انساني قرار دارندمدن انساني قرار دارندهموطنانشان، همانند مردم در كشورهاي صنعتي، در مراتب تكامل يافته تري از تهموطنانشان، همانند مردم در كشورهاي صنعتي، در مراتب تكامل يافته تري از تهموطنانشان، همانند مردم در كشورهاي صنعتي، در مراتب تكامل يافته تري از تهموطنانشان، همانند مردم در كشورهاي صنعتي، در مراتب تكامل يافته تري از ت
» » » » ميمونميمونميمونميمون««««، كدام بشري است كه ترجيح دهد ، كدام بشري است كه ترجيح دهد ، كدام بشري است كه ترجيح دهد ، كدام بشري است كه ترجيح دهد »»»»پيشرفتپيشرفتپيشرفتپيشرفت««««نگاه صرفا مادي و محدود شناخت شناسيِ تكاملي به نگاه صرفا مادي و محدود شناخت شناسيِ تكاملي به نگاه صرفا مادي و محدود شناخت شناسيِ تكاملي به نگاه صرفا مادي و محدود شناخت شناسيِ تكاملي به از از از از     است كهاست كهاست كهاست كه

اما واقعيت تاسف آور اين است كه تا زماني كه انديشمندان و سياستگذاران اما واقعيت تاسف آور اين است كه تا زماني كه انديشمندان و سياستگذاران اما واقعيت تاسف آور اين است كه تا زماني كه انديشمندان و سياستگذاران اما واقعيت تاسف آور اين است كه تا زماني كه انديشمندان و سياستگذاران ! ! ! ! باشد؟باشد؟باشد؟باشد؟» » » » انسانانسانانسانانسان««««باشد، وقتي مي تواند باشد، وقتي مي تواند باشد، وقتي مي تواند باشد، وقتي مي تواند 
به ابتكار عمل در تمدن سازي پشت كنند، قدرتمندانِ به ابتكار عمل در تمدن سازي پشت كنند، قدرتمندانِ به ابتكار عمل در تمدن سازي پشت كنند، قدرتمندانِ به ابتكار عمل در تمدن سازي پشت كنند، قدرتمندانِ پيمايند و پيمايند و پيمايند و پيمايند و ببببه تقليد از كشورهاي صنعتي را ه تقليد از كشورهاي صنعتي را ه تقليد از كشورهاي صنعتي را ه تقليد از كشورهاي صنعتي را در اين كشورها، رادر اين كشورها، رادر اين كشورها، رادر اين كشورها، را

اينچنين اينچنين اينچنين اينچنين     پنهانپنهانپنهانپنهانمي نگرند و اگر در آشكار نگويند، در مي نگرند و اگر در آشكار نگويند، در مي نگرند و اگر در آشكار نگويند، در مي نگرند و اگر در آشكار نگويند، در » » » » كمتر از انسانكمتر از انسانكمتر از انسانكمتر از انسان««««جهان، به ايشان با نگاهي تحقير آميز و در مرتبه اي جهان، به ايشان با نگاهي تحقير آميز و در مرتبه اي جهان، به ايشان با نگاهي تحقير آميز و در مرتبه اي جهان، به ايشان با نگاهي تحقير آميز و در مرتبه اي 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                2222....كنندكنندكنندكنند    مي انديشند و بر اساسِ همين باور عمل ميمي انديشند و بر اساسِ همين باور عمل ميمي انديشند و بر اساسِ همين باور عمل ميمي انديشند و بر اساسِ همين باور عمل مي

___________________________________________ 
 

برنامه ريزي متمركز  .3333-1111-4444  
برنامه «براي  ها دولت مركزي و مشخصا سازماني خاص در درونِ دولت آنان،مندلبام، لوييس و هم انديشان 

اتحاد  اگر دولت كمونيستيِ ايشان چنين استدالل مي كردند كه .در كشورها قرار دادند »توسعه«ريِ را مج »ريزي
ز نظر صنعتي به حدي از توسعه برسد كه بتواند در برابر آلمان نازي سال توانست ا 25252525ض جماهير شوروي در عر

كشورها نيز مي تواند مجري  در ديگر يدولتنظامِ مقاومت كند و از اين مصاف پيروزمند خارج شود، قطعا 
نان از جدا كردن مردمِ بومي خود از دارايي هاي مشترك سرزميني آنها و جدا نگه داشتن آمجريِ ، يعني »توسعه«

برنامه ريزيِ متمركزِ از باال به  اقتصاددانان توسعه پافشاري مي كردند كه با اعمالِ. قرار داده شوداين دارايي ها، 

                                                 
1 North 1991. 

  2                                                                        .ده استاشاره ش نوشتههمين  52ة در صفح ،دستنمونه اي از اين  به 
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از منظر  ،پس. فايق آمد ماندهكشورهاي عقب  »تاخير در توسعه يافتگيِ«سرعت بيشتري بر پايين، مي توان با 
ايشان «دخالت دولت»1 براي دستيابي به اهداف توسعه در اين كشورها ضروري محسوب مي شد. نقش برنامه 

ن رشته در در ابتداي تدريس ايكه  شده استبه قدري برجسته ديده » اقتصاد توسعه«ريزي دولتي در نظرية 
                                                    3 .بود 2»برنامه ريزي«عالي، نام درسِ اقتصاد مدرن،  شمؤسسات آموز

 

پس سوال پيش . آشكار است آدام اسميت كه باالتر توصيف شد، در تضاد» بازار آزاد«با نظرية » دخالت دولت«
در كشورهاي كم » توسعه«در هدايت روند » دخالت دولت برنامه ريز«از » عهاقتصاد توس« نظرية مي آيد كه چرا

را بدينصورت، به زبان تخصصيِ  دولت دخالت ، ضرورتمندلبامآقاي . توسعه يافته حمايت مي كند
در در كشورهايي كه [صنعتي  در مشاغلدر به كار گماردنِ مردم  موانع اصلي ترينِ :توجيه مي كنداقتصاددانان، 

براي فايق آمدن بر اين . ستكمبود سرمايه ا )2222 وبراي مصنوعات صنعتي  نبود تقاضا) 1111] توسعه تاخير دارند
الزم«، 4»بازتوزيع منابع«دولت از طريق . در اقتصاد الزامي است دولت موانع، دخالت براي مصنوعات  5»مصرف

دولت همچنين، به  .يدبه وجود آدر جامعه تي از توليد انبوه صنع كافي حمايتافزايش مي دهد تا را صنعتي 
مردم را به پس انداز  ،، با اتخاذ سياست هاي الزمصنعتيسرمايه گذاري هاي  جهتمنظور بسترسازيِ مناسب 

مي توان پشتوانة مالي است كه رد با تجميع اين سرمايه هاي ُخ. مي كنداندوخته هاي خود در بانك ها تشويق 
                                                                       6.نمودهاي خارجي را فراهم  براي وارد كردنِ فناوري

 

 اين اصطالحِبه درك روشن تري از مي توان  ،»بازتوزيع منابع« حاصله از سياست هاي نتايجبا توجه دقيق به 
بهره كه قبال توسط  ي مشترك سرزمينيمديريت دارايي هااين سياست ها، دولت ها  با اتخاذ :رسيدتخصصي 

را در  آنهابهره برداري كشاورزي، صنعتي و معدني از مي شد را به دست مي گيرند و  انجام بردارانِ محلي
، دسترسي به عوامل به موجب اجراي اين سياست ها. راستاي حمايت از صنايع بزرگ برنامه ريزي مي كنند

خوداتكا و خودكفاي محلي ناچار به ترك  از مردمِ يو ناگزير بسيار گردد براي بوميان محدود مي توليد در محل
از سوي ديگر، تشويقِ پس انداز سرمايه . شونددر مراكز شهري و صنعتي مي  معاش ستنِمحل زندگي خود و ج

ژي، به تسهيالت بانكي به واردات تكنولو تخصيصِتوسعه،  مردم در بانك ها، به توصية اقتصاددانانِ ردهاي ُخ
نياز اين بخش به از هر چه بيشتر بخش كشاورزي، صنعتي شدنِ با . سازدويژه در بخش كشاورزي، را ممكن مي 

و اينچنين است كه از طريق . افزوده مي شود هابه شهر ييو بر تعداد مهاجرانِ روستاكاسته نيروي انساني 

                                                 
1 state intervention 
2 planning 
3 Seers 1979, 708. 
4 redistributive measures 
5 necessary consumption 

Meier and Seers 1984, 5  به نقل از Mandelbaum 1945, iii, 2, 20ff 6  
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 دخالت دولت» و «بازتوزيع منابع»، رفتار مصرفيِ جمعيت هاي ميليونيِ ساكن در روستاها از اتكا به محصوالت»
محلي و محصوالت صنعتي به فقط مصرف محصوالت صنعتي محدود مي گردد. و مردمي كه ناگزير به مصرف 

ه دست آوردن آن حتما پول پرداخت كنند و براي داشتن پول چاره اي جز ، بايد براي بمحصوالت صنعتي اند
.             در ادارات، بنگاه هاي صنعتي و ديگر مشاغلِ شهري ندارند ازاي دستمزد،در  پذيرفتنِ كارِ استخدامي  

 

همانا  ،به برنامه ريزانِ مركزي دولت ها» باز توزيع منابع«، دادنِ اختيارِ »اقتصاد توسعه«از ديدگاه نظريه پردازانِ 
از اين طريق، مسئولينِ . پرچينكشيدنِ  دارايي هاي مشترك سرزميني بود بدون نياز به» حصاركشيِ«ساز و كارِ 

بومي كشورها، با اجراي سياست هاي توصيه شده از سوي اقتصاددانانِ تحصيلكردة خود، در چارچوبي ايفاي 
  : نقش مي كردند كه به طور كلي دو نقش را پيشاپيش براي ايشان مشخص مي كرد

، جدا كردن مردم محلي از دارايي هاي مشترك سرزميني آنها) 1111  
.به اين دارايي ها مردم محليبازگشت نعِ م) 2222  

 

دولتمردان در كشورهاي تازه استقالل كافي بود تا  در كلياتي كه در باال آمد »اقتصاد توسعه«آيا صرفا معرفيِ اما 
راضي  »توسعه«اجراي سياست هاي اتخاذ و منصرف و به  ه را از ابتكار عمل درونزا در ادارة كشورهاي خوديافت

ظاهرا، اين به خودي خود كافي نبود چرا كه طراحان توسعه در اياالت متحده الزم ديدند كه براي  كند؟
                              . را طراحي و تاسيس كنند» سازمان ملل متحد«بزرگي، گام به چنين  بخشيدنمشروعيت 

 

سازمان ملل متحد  .2222-4444      

نمايندگاني از  ،در اين سازمان بين المللي و بي طرفاست كه  باور عمومي در مورد سازمان ملل متحد اين
كشورهاي جهان گرد هم آمده اند تا براي حفظ صلح جهاني از طريق همگرايي و تعامل مسالمت آميز تالش 

 و چون اين باور عموميت يافته است، تحليل و ارزشيابي عملكرد اين سازمان نيز غالبا بر اساس همين باورِ. كنند
تا كنون  1945194519451945 در سال با توجه به كثرت جنگ هاي طوالني كه از زمان تاسيس اين سازمان. انجام مي شود صناق

و ، جنگ سوريه و جنگ كره، جنگ ويتنام، جنگ ايران و عراق، اشغال افغانستان و عراق، مثل رخ داده است
، سوريه ، ميانماربوسني، رواندادر ( يدهاز آن زمان به خود د جهانانسان ها كه ه سازي اقدام به نسل كشي و آوار

ضمن نابود كردنِ  ندقادر اامروز قدرت هايِ هسته اي و انباشت تسليحات كشتار جمعي در حدي كه  ،)و يمن
سازمان ملل متحد در حفظ صلح، امنيت،  آشكار همه حاكي از شكست ،دنكنمتالشي نيز كرة زمين را نسل بشر، 

) 1111مي توان حدس زد كه و سراسر بي لياقتي بي افتخار به ظاهر ارتباط با اين سابقة در . استثبات و حقوق بشر 
فقدانِ اقتدار الزم در باور عمومي در مورد هدف اين سازمان درست است اما سازمان ملل از سوء مديريت و 
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صلح و  و حفظعا چيز ديگري بوده است سازمان ملل از ابتدا واقاز تشكيل  هدف) 2222يا  1.رهبري رنج مي برد
چهار  ،منشور سازمان ملل متحدديباچة . اهدافي ثانويه و يا حتي انحرافي بوده استحمايت از حقوق بشر تنها 

                                               :به عنوان اهداف تاسيس اين سازمان مشخص كرده استمشخصا مورد را 
 

با حسن همجواري،ملل آميز  افزايش ميزان تحمل و همزيستي مسالمت -  
، به منظور حفظ صلح و امنيت جهانيهمة كشورها تجميع توان   -  
و منافع مشترك همه اعضا، حفظ كسب اطمينان از اينكه نيروهاي مسلح استفاده نخواهد شد، مگر براي -  
همه ملت هااستفاده از جميع ساز و كارهاي بين المللي براي ارتقاي پيشرفت اقتصادي و اجتماعي  -  

 

سازمان ملل در رسيدن به سه هدف اول بسيار ناكارآمد عمل كرده است، اما عملكرد آن در ايجاد اگر چه 
سازمان ملل متحد طي . ردنداكم » درخشان«و » عالي«چيزي از انصافا در نظام اقتصاديِ جهان  ي شگرفتغييرات

كامال مطابق با منافع صنايع بزرگ ايفا  جهاني صاداقتدر ريختنِ شالودة  بديلنقشي بي  ،سال هاي فعاليت خود
چگونگي پيدايش اين سازمان مي توان به جرات گفت كه اين سازمان براي  با مطالعه دقيقِ. كرده است

قدرت  اقدامات نظاميِ كمك به و حتي ي اقتصاديِ صنايع بزرگطرح ها و به پيشنهاداتمشروعيت بخشيدن 
همانطور كه  .بع مورد نياز اين صنايع در سراسر جهان تاسيس شده استدستيابي به منا جهتهاي بزرگ 

براي اشاعة راهكارهاي ابتكاري براي پايان دادن به  ياستعداد عظيم ،سازمان بين المللياين اگر چه  شاهديم،
ن، دارد، اما تا كنون طراحانِ اصلي اين سازما همه جاوابستگي به تجارت جهاني و برقراري صلح واقعي در 

يعني صنايع بزرگ اياالت متحده آمريكا، قادر بوده اند كه نمايندگان كشورهاي در حال توسعه را در چارچوب 
، يعني تاييد، تصديق و خودواكنشي و بحث هاي انحرافي مشغول دارند تا مبادا ايشان از وظيفة اصلي  رفتارهايِ

                2.منحرف شونداقتصادي و فرهنگي  صنايع بزرگ در امور سياسي، نظامي، مطلوبِ اجراي طرح هايِ
 

كه در اينجا بتوان به تشريح  به جزييات چگونگي طراحي ساختار سازمان ملل متحد موضوعي نيست پرداختنِ
اما به اختصار، در مورد پيدايش اين سازمان جهاني قابل ذكر است  3.پرداختاست،  الزم و كافيآن، چنان كه 

سازماني بين المللي را كه تاسيسِ  ،در دوران پساجنگ اياالت متحدهسياست خارجيِ  وينِكه كار طراحي و تد

                                                 
.اند برخي از منتقدين، عالوه بر سوء مديريت و بي لياقتي، اعضاي ارشد و عوامل ميداني اين سازمان را به فساد و سوء استفاده متهم كرده  1  

BBC 2005, Independent 2015, Reddy 2002, Sahnoun 1994, .  
به را فقط مجمع عمومي سازمان مللساالنة خود در  شور ما، سخنراني هايِسران و نمايندگان ملت هاي انقالبي، از جمله ك امروزه شاهديم كه  2  

و نتوانسته اند از اين فرصت براي به اشتراك گذاشتنِ راهكارهاي مبتكرانه در  كردهايراد مطالبي در تكذيب اتهامات مقامات اياالت متحده محدود 
. رت هاي بزرگ و صنايع جهاني در امور سياسي و اقتصادي ملت ها استفاده كنندسياستگذاري و حكمراني به منظور كاستن از نفوذ و سلطة قد  

:ندپرداخته ابه اين موضوع زير مفصال نويسندگان   3  

Dumhoff 1990, Schlesinger 2004, Shoup and Minter 1977, Smith 2004, Toye and Toye 2010, www.unhistory.org . 
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 3333يعني ( 1942194219421942در سال  ،1»فرانكلين روزولت«آقاي  ،از سوي رييس جمهور وقت اياالت متحده، نيز شامل مي شد
كميتة مشورتي « به نامدر وزارت امور خارجه، به كميته اي تخصصي ) جهاني دوم جلوتر از پايان جنگ سال

 4»گروه غير رسميِ دستورِ كار سياسي«ه ب 1943194319431943ال در ساين كميته كه  3.سپرده شد 2»سياست خارجي پساجنگ
، دو نمونه از صاحب نفوذ ترين اتاق 6»نهاد بروكينگز«و  5»شوراي روابط خارجي«عمدتا از اعضاي  ،تغيير نام داد

س ليو «يكي از اعضاي اين گروه به نام  .شكيل مي شدت ،7حمايت بنياد صنعتي راكفلر هاي فكرِ موردپل8»سكيو 
در هر دو انديشكده را در پروندة كاري خود داشت مسئوليت تهيه طرح اوليه و نگارشِ منشور  كه عضويت

از مطالعات و توافقات درون سازماني كه قبال در اين دو انديشكده  تبعيت باوي . سازمان ملل را عهده دار گرديد
تشكيالت بين الملليِ پساجنگ سكي معتقد بود كه آقاي پس ول. اين امر همت گماردانجام  هورت گرفته بود، بص

وي بقاي . دن، تشكيل ده]و قدرتمند جهان[ كشورهاي جهان و نه فقط كشورهاي صنعتي تماميِاز  جمعيرا بايد 
هاي جهان، قوي و قابل اتكا با جميع كشور كشور را در گرو ايجاد روابطياياالت متحده و رونق اقتصادي آن 

را تامين و ادامة  مواد خامِ صنايع كشوردر ساختارِ سياسي و اقتصاديِ يكپارچه اي، مي ديد كه قادر بود 
مطالعات و توافقات اسنادي كه از در . اين صنايع به بازارهاي جهاني را تضمين كند صادرات توليدات انبوه

                                                 
1 Franklin Rosevelt, 1933-1945       
2
 Advisory Committee on Postwar Foreign Policy 

كشور ديگر بيانيه اي به نام 26با در ابتداي همان سال، چهار كشورِ اياالت متحده، انگلستان، چين و اتحاد جماهير شوروي، همراه   3  

 ر برابر آلمان نازي و ديگر كشورهاي متخاصم در جنگ جهانياي واحد د ههدف از امضاي اين سند، تشكيل جبه. امضا كرده بودند» ملل متحد بيانية«
.بوددوم   

4 Informal Political Agenda Group 
5 Council on Foreign Relations / CFR 

اين عنوان كتابِ برجستة خود در مورد نفوذ » مينترويليام »و » لورنس شوپ«نفوذ اين شورا در سياست هاي خارجي اياالت متحده به حدي است 
.قرار داده اند» سياست خارجي اياالت متحده شوراي روابط خارجي و: مغز متفكر امپراتوري«شورا در سياست خارجي آن كشور را   

 (Shoup and Minter 1977)  
6 Brookings Institution / BI 

كه ثروت  شناخته مي شود آن كشوردر طول تاريخ ي خانواده هاي صنعت و صاحب نفوذ ترينِ ثروتمند ترين در آمريكا به عنوانِ خانوادة راكفلر  7  

اما با توجه به نفوذ اين . استدست آورده  به) »يسِچ«بانك (بانكداري صنعت  و) »استاندارد اويلِ«شركت (از صنعت نفت  عمدتا افسانه اي خود را
جهت گيري علمي، تحقيقاتي و فناوري مؤسسات تعيينِ و  )كراتاق هاي ف(، انديشكده ها خانواده در تاسيس بسياري از دانشگاه هاي اياالت متحده

برخي از صاحبنظران، به واسطة نفوذ  .شكل گيري آن اثرگذار نبوده باشندنيست كه راكفلرها در  جهاني پژوهشي آن كشور، حوزه اي در امور توسعه
سلسلة «اي داخلي و خارجي اياالت متحده داشته است، به آن منحصر به فرد، عميق و گسترده اي كه اين خانواده طي صد سالِ اخير در سياست ه

خانوادة قدرتمند و صاحب نفوذ در زمينة آموزش، طب و براي اطالع بيشتر در مورد نقش اين . مي گويند» راكفلر  

Brown 1980   ،1396عباسي : سودمند استو سايت زير مدرن، مطالعه منابع  كشاورزي 

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm »    نهاد فرامليتي كشاورزي«  

از طريق اتاق هاي فكري چون  نفوذ اين خانواده و بنياد صنعتيِ راكفلر در سياستگذاري خارجي اياالت متحده چگونگيِ موردبيشتر در اطالعات 
  :در منابع زير آمده است» شوراي روابط خارجي«

Arnove 2010, Parmar 2002, 2004, 2012, Shoup and Minter 1977 
8 Leo Pasvolesky, 1893-1953 
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يكي از توصيف در  .به اظهارات مشابهي بر مي خوريمنيز از آن دوران باقي است جي دروني شوراي روابط خار
                                                          :رگزار شد آمده استاين انديشكده ب در آن زماندر  جلساتي كه

 

 متشكل ازي يكپارچگيِ اقتصادي نوع ،]در جهان پساجنگ[ا همگان موافقت كردند كه ترجيح] در اين جلسه[«
اين . به وجود آيدو امپراتوريِ بريتانيا  ييآسياكشورهاي ، ]قارة آمريكا =[، نيم كرة غربي يغربي كشورهاي اروپا

موافقت ديگر اين بود كه در اين ناحيه بزرگ، . شد گذارينام» ناحية بزرگ« مجموعه وسيع از كشورها،
 گرددبه گونه اي برقرار ] وجب رقابت بين اياالت متحده و انگلستان نشودكه م[يكپارچگيِ اقتصادي و سياسي 

 براي[تجارت آزاد و سرمايه گذاري  بهكه خطرِ مقاومت انگلستان در برابر ورود پيدا كردنِ اياالت متحده، 
ين يكپارچگي مسلم است كه ايجاد چن ...1.اين ناحيه مرتفع گردد در، ]مواد خام و مصنوعات بازارها، دستيابي به

ايجاد پيوندهاي نزديك اقتصادي ) 1111 دو هدفمستلزم برنامه اي متشكل از اقداماتي گسترده با  »ناحية بزرگ«در 
منابع اقتصادي كلِ ناحيه  تماميسب اطمينان از استفادة حداكثري از ك) 2222بين كشورهاي مختلف در اين ناحيه و 

                                                                                                                        2».بودبزرگ 
  
 

مي مع دورانِ پساجنگ طبه تمامي منابع سرزميني، انساني و بازارهاي جهانيِ نسبت اگرچه صنايع بزرگ آمريكا 
بهره  سروكار دارند كه در مجربيبي همچنين متوجه بودند كه با رقاما مديران و صاحبان اين صنايع ، ورزيدند

تشكيل سازماني جهاني با عضويت جميع  ايشان درتعجيل . دارد يوالني تربرداري از همين منابع سابقة ط
كشورها، قبل از پايان جنگ، در راستاي هدف دستيابي به سيستمِ يكپارچة اقتصادي در جهان به نفع خود با 

                                                .دولتمردان انگليسي بود ع بزرگ وصناي مقاومت از سوي احتمالِ كمترين
 

منافع ] ما مي دانيم كه[ما ا. استآمريكا و انگلستان امكانپذير  همكاري نزديك با» ناحية بزرگ«يكپارچه سازيِ «
تنها مواردي از اختالف عقيده در  نه. در برابر هم قرار مي گيرد حتي اياالت متحده و انگلستان يكي نيست و گاه

وجود دارد كه عبور از آن قطعا موجب رنجش گروه هايي در  نيز سياستگذاري خواهد بود، بلكه تقابل در منافع
، وقتي هدف واحد، پيروزي بر دشمن مشترك در زمان جنگ] اما. [درون هر يك از اين دو جامعه خواهد شد

در پايان جنگ و در زماني كه . يين تري از اولويت و اهميت قرار مي گيردبرخي از اين منافع در ردة پا است،
دوباره مطرح مي شود و نافذتر از گذشته خودنمايي مي  ]ملي[ كامل برقرار است، تقابل ها بر اساس منافعِ صلحِ

                                                 
1 Dumhoff 1990, 124 

.162162162162همان،   2  
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مي تواند به بر دو كشور آورده است، تعارض در منافع هم اكنون فشاري كه دشمن مشترك  با از ميان رفتنِ. كند
                                                       . كلِ برنامة همكاريِ بين المللي بين دو كشور را نابود كند ،سرعت

 

مي طلبد كه اقدامات زير در خصوصِ كشورهاي اين ناحيه ] قبل از خاتمة جنگ[يكپارچه سازي ناحية بزرگ 
]به [از لحاظ اقتصادي، وابستگي كشورهاي اين ناحيه ) 1111: انجام گيرد] ستانانگل عمدتا مستعمرات و حوزه نفوذ

از دستيابيِ حداكثري به منابع اقتصادي در تمامي ) 2222را تا حد امكان بيشتر كنيم و ] يكديگر و به اياالت متحده
                                                                                             .  اطمينان حاصل كنيم اين كشورها

 
احتماال بسيار ساده تر خواهد بود كه پس از پايان جنگ و برقراري صلح، همان همكاريِ نزديكي ] از اين طريق[

لذا مهم است كه اياالت متحده و . برقرار شده است ادامه يابد] بين ما و اين كشورها[كه در زمان جنگ 
حية بزرگ را در زمان اتوري بريتانيا را تشكيل مي دهند، همكاري خود در اقتصاد ناكشورهايي كه با هم امپر

                                                                                                               1»...جنگ آغاز كنند
 

ديگر  و(انگلستان  يا نفوذ تحت استعمار) هنوز يا(كشورهايي كه زماني  شاركت جويي ازمتظاهر به  پس،
به . بوددورانِ پساجنگ طول جنگ و در در بودند، از اركانِ سياست خارجيِ اياالت متحده ) كشورهاي اروپايي

در مديريت جديد عرصة سياست بين الملل بود  صنايع بزرگ آمريكارويكرد خاصِ  ،»ملل متحد«عبارت ديگر 
كه مي خواستند به جاي صرفا تصرف سرزميني و تقابل با ديگر قدرت هاي استعماري، از طريق كنترل ذهني، 

را مي توان از  نمايشياين رويكرد  2.دنكشورهاي جهان را با خود همگام و ملت ها را به خدمت خود بگمار
اين همايش در  .دفهمي» در برتون وودزمتحد همايشِ پولي و مالي ملل «زمان و چگونگي برگزاري انتخابِ نام، 
يعني ( 1945194519451945اكتبر سال  24242424 تاسازمان ملل متحد آغاز به كارِ رسمي برگزار شد در صورتي كه  1944194419441944تابستان سال 

صندوق «، »بانك جهاني«سه نهاد مالي و حقوقيِ يش بود كه تاسيسِ اين هما در 3.دادنرخ ) بيش از يكسال بعد
براي . پساجنگ اعالم شد تجارت بين الملليِراي مديريت ب 4»سازمان تجارت جهاني«و » بين المللي پول

عالوه بر سياستمداران و اقتصاددانان از اياالت متحده و انگلستان، نمايندگاني از ديگر برگزاريِ اين همايش، 
آشكارا  صنعتيمشاركت جويي از كشورهاي غير اما اين . دعوت به همكاري شده بودند نيز كشورهاي جهان

                                                 
.همان  1  

در دو گزارش ديگر ،جهانيان از طريق سيستم جهاني آموزشاعمالِ كنترل ذهني بر تفاوت بين استعمار قديم و جديد و چگونگيِ    2  
.1396و  الف1394 عباسي: عالقمندان آمده است ةهمراه با منابع بيشتر براي مطالع  

رب هاي خود را به روي د 1951 ساختماني كه هم اكنون دفاتر مركزي سازمان ملل در نيويورك در آن قرار گرفته است تا ژانويه سالِ  3  
.ادة راكفلر به اين سازمان جهاني استزميني كه اين بنا بر روي آن ساخته شده است، اهدايي خانودانستني است  .نمايندگان كشورها باز نكرد  

.جايگزين آن شد 1995ل سازمان تجارت جهاني در سا. شناسايي مي شد» و تجارت هموافقت نامة عمومي تعرف«اين نهاد در ابتدا با نام   4  
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اشت و بيشتر به منظورِ به بازي گرفتن اين كشورها جهت همراه كردن ايشان و مشروعيت بخشيدن جنبة صوري د
انگليسي آقاي  صاحب نفوذ از اقتصاددانِ. بوددر عرصة بين المللي به ابتكارات صنايع بزرگ اياالت متحده 

نمايشي بودن اين كه بر كه در اين همايش حضور داشت يادداشتي به يادگار مانده است 1»جان مينارد كينز«
وزير خزانه داريِ وقت در اين يادداشت كوتاه كه خطاب به  .مي گذاردصحه  فريبكارانهمشاركت جوييِ 

                                                                                         : مي خوانيم استه شده انگلستان نوشت
 

ت و يك كشور دعوت شده اند كه به وضوح هيچ حرفي براي گفتن ندارند و صرفا براي ما از بيسگاني نمايند«
دست انداز ايجاد مي كنند، مشخصا كلمبيا، كاستاريكا، دومينيكا، اكوادور، سالوادور، گواتماال، هاييتي، 

، عراق و وپي، ايسلند، ايران، پاناما، پاراگوئه، فيليپين، ونزوئال، پرو، اروگوئه، اتيوئهنيكاراگهندوراس، ليبريا، 
 نشده ديدهميمون ها كه سال هاست در هيچ باغ وحشي  ي از، بزرگترين انجمن]نيستي ببيني. [نماينده فرستاده اند

از مصر، شيلي و يوگوسالوي  نمايندگاني ،]فضالاز [جمع به اين  است حاال قرار. ]اينجا دور هم جمع شده اند[
                                                                                                    2»]؟!چه شود. [اضافه شودهم 

 

كه با آقاي  3»هري دكستر وايت«اقتصاددانِ معروف آمريكايي آقاي يكي ديگر از كارشناسان حاضر در همايش، 
نگاهي  ،صنعتياز كشورهاي غير ركت كننده ، در مورد نمايندگانِ شمخالف بودزمينه ها از كينز در بسياري 

] برايمان[كوبا اين بود كه  نقش نمايندگانِ«: بودماليم تر  اندازه ايتا آميز وي  تحقير مشابه داشت، اگر چه بيان
                                                                                                                                                                      5و4».بياورند برگ سيگار

                                                                                                                                    
   

 اسم رمزي براي صحنه آراييِرا آن  يجهاناقتصاد  جديد نِمديرا. يك عبارت بود با دو معني» ملل متحد«پس 
 ،تازه استقالل يافتهتحت سلطه و كشورهاي  وبه اقدامات خود مي ديدند،  دنمشروعيت بخشيجهت  بين المللي

قدرت هايي مي همان عضويت در باشگاهي مي ديدند كه در آن خود را هم پايه با را » ملل متحد«عضويت در 
                                                                         .ومت مي كردندچندي پيش بر آنان حكديدند كه تا 

 

                                                 
1 John Maynard Keynes 1883-1946 
2 Meier and Seers 1984, 9. 
3 Harry Dexter White 1892-1948 
4 Toye and Toye 2010, 23. 

اياالت متحده در اين  ، نمايندة جنجاليِ»جان بولتون«گراييِ سازمان ملل متحد، از آقاي  نمايشي بودنِ جمع افشايو در كالمي بي پرده تر در    5  

توسط ] بر حسب نياز[ه گهگاه جامعه اي بين المللي است ك] آنچه مي بينيد صرفا. [سازمان ملل متحدي وجود ندارد«: چنين نقل شده استسازمان 
وقتي اياالت ... و اين فقط وقتي انجام مي شود كه در راستاي منافع ما باشد. تنها قدرت واقعيِ جهان كه همان اياالت متحده است، هدايت مي شود

(Cohn 2015) خواهيم كرد و وقتي به نفع ما باشد كه اينچنين كنيم، اينچنين. رهبري مي كند، سازمان ملل تبعيت مي كند.«  متحده 
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با انگلستان  مسالمت آميز تعاملِ به مالحظات سياسي جهتفقط سازمان ملل متحد  مشروعيت بخشيِ نقشِ
به عنوان نظريه اي » اقتصاد توسعه«يدن به مشروعيت بخشدر راستايِ  ،اين جمع گرايي نمايشي. محدود نمي شد

جزو اولين اسنادي كه . نيز ماموريت هايي داشت اين سازماندولت هاي نوپاي عضو  برايِمعتبر و قابل اجرا 
اقدامات الزم براي توسعه اقتصادي «گزارشي كارشناسي موسوم به تدوين شد،  1951195119511951توسط سازمان ملل در سال 
 الزمها و ساختارهاي  روشبراي  گام به گام دستورالعمليدر واقع  اين سند. بود 1»تهدر كشورهاي كم توسعه ياف

 دبير كلِ وقت. كشورهاي عضو آماده گرديدبراي توزيع بين كه  بود» اقتصاد توسعه« اجرايي كردنِ تئوري جهت
                                               :مي كنددر مقدمة اين سند تصريح  2»تريگوا لي«، آقاي سازمان ملل متحد

 

] مللدر سازمان [من باالخص از فراهم شدنِ اين سند مسرورم چرا كه سندي مهم براي بحث و گفتگوي جاري «
طي يادداشتي به مجمع ] قبال. [است 3»جهت دستيابي به صلح از طريق سازمان ملل متحد هسال 20202020برنامة «پيرامون 

برنامه اي تدوين كم توسعه يافته،  بودم كه براي تشويق توسعه در كشورهايِعمومي از اعضا درخواست كرده 
قوي و پويا كه در سطحي وسيع، سرمايه گذاري خارجي از جميع منابع، از جمله شركت هاي بزرگ، دولت ها و 

                                            4»...را در دستور كار خود قرار دهند ،كند تشويقسازمان هاي بين المللي را 
 

                                                 
1 United Nations, Department of Economic Affairs. 1951. Measures for the Economic Development of Under-Developed 
Countries 
2 Trygve Halvdan Lie, 1946-1952   
3 Twenty-Year Programme for Achieving Peace through the United Nations 

» كمك رسانيِ فني«يا » كمك رسانيِ توسعه«، »كمك رسانيِ خارجي«مشابه، با ادعايِ ل برنامه اي سا 20الي  15هر تاسيسِ سازمان ملل متحد، از زمان 
توسعه در  اما با هدف روند اين  اخيرترينِ. قرار گيرد هايِ مطيعكشور مديريتيِسياستگذاري و  تا راهنمايِكشورهاي جهان منتشر مي شود هدايت

قابل ذكر است كه در . به دولت هاي عضو ابالغ شد ،راي پيرويب 2015ل در ساكه  تاس» 2030سند «يا » اهداف توسعه پايدار«معروف به برنامه ها 
هه اي از براي سيا. مي شودمتحده نام برده بنيادهاي صنعتي بزرگ اياالت  كالنِ از حمايت ،ه چاپ رسيده استب 2030سند  مطالبي كه در مورد

(OECD 2017) امكانپذير كرده اند، بنگريد بهرا  2030 سندتدوين و اجراي خود مالي كه با حمايت ي صنعتي بنيادها:  

 در همايشي بزرگ اعالم شد» هزاره ةاهداف توسع«ديگري موسوم به برنامة آغازِ ، 2000در سال  پانزده سال جلوتر،. منتشر شد 2015در سال  2030سند .
تعجب آور نيست كه تحقق اهداف . ترك اين گونه برنامه ها، رويكرد جزيره اي، غير سيستمي و بي تاثير در تحليل و حل مسايل جوامع استوجه مش

را سرلوحة سياست هاي پيشنهاديِ  هدف 8» توسعه هزارهاهداف «. مورد نظر اين برنامه ها همواره به صورت آرزوي كشورهاي عضو باقي مانده است
در اما با وخيم تر شدنِ اوضاع در حوزه هايي چون محيط زيست، سالمت، بيكاري، آب، اقيانوس ها و جنگ، تعداد اين اهداف . قرار داده بود خود
رد اقتصاد كشورهاي در حال توسعه وا بر» اهداف توسعة هزاره«آسيب هايي كه برنامه برخي از ناظران به بررسيِ . افزايش داده شد 17به  2030سند 
.  پرداخته اند و همزمان، منافعي كه براي صنايع بزرگ جهان به ارمغان آورد، كرده  

(Sogge 2010, Adams and Martens 2015, Romero 2015) 
در زماني كه سازمان ملل متحد در حال شكل گيري بود، ژنرال شارل دوُگل، رهبر : بي مناسبت نيست كه در اينجا خاطره اي تاريخي اضافه شود

. استفاده مي كرد» تله«در اشاره به اين سازمان از واژه  ،1969تا  1944، و رهبر دولت فرانسه از  1944تا  1940از  دولت در تبعيد فرانسه ،»فرانسه آزاد«
ت ها در كشورهاي تازه عملكرد زيركانة سازمان ملل در هدايت كشورهايِ جهان به سوي ساختارهايِ اقتصاديِ استعمار نو، بدون اينكه ملت ها و دول

.فرانسوي استبا تجربة ضرورتي براي مقاومت احساس كنند، نشانگر درستي تشخيص اين سياستمدارِ كوچكترين استقالل يافته   
4 United Nations 1951, iii. 
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: وي در همانجا مي افزايد  
برنامة كمك «من به كشورهاي كم توسعه يافته اطمينان خاطر مي دهم كه كليه آژانس هاي سازمان كه در «

مشاركت دارند، در تمامي مواقع آمادگي دارند كه درخواست اين كشورها براي » رسانيِ فنيِ سازمان ملل متحد
                                            1».د و سپس با تمامي امكانات در ارائة خدمات بكوشندكمك را دريافت كنن

 

ميانِ سند عمدتا از تدوين كنندة اين ، اعضاي در كشورهاي كم توسعه يافته بيشتر بر مخاطبان به منظور اثرگذاري
 2.نام آشنايِ آقاي آرتور لوييس ديده مي شودكه در ميان آنها  صاحبنظرانِ كشورهاي غير اروپايي انتخاب شدند

                                       : ارائه شده در اين سند را مي آوريمنظرات و پيشنهادات  در اينجا، فهرست وار،
 

  . است» بيكاري پنهان«فقر در جهان ناشي از  - 
وستاها به شهرها براي اشتغال در واحدهاي صنعتي و تنها راه رهايي از فقر، انتقالِ نيرويِ انسانيِ ساكن در ر - 

                                     . افزايش يابددرآمد ملي  ،ارائة نيروي كار خود در ازاي پول است تا از اين طريق
.ستآنها عينِ توسعه اقتصادي ،صنعتي سازيِ كشورهاي فقير -   
يكپارچه سازيِ مزارع كوچك و  و» اصالحات ارضي« اجرايِ ز طريقِانتقالِ نيروي انسانيِ روستايي به شهرها ا - 

                                             .ميسر مي گردددستيابي به كشتزارهاي بزرگ تر از طريق وضع قوانين الزم، 
و  ]به كشاورزاناز طريق اعطاي تسهيالت بانكي [ سرمايهتامين به  مندنياز هادر كشوركشاورزي  صنعتي سازيِ - 

                                                                  .است] ترويجشبكة از طريق راه اندازي [دانش فني ترويج 
.جز اتكا به كشورهاي توسعه يافته ندارند بسياري از كشورهاي فقير، راهي براي دستيابي به اين دو، -   
بالعوض از  مالي فني و كمك هايِهاي انك هاي خارجي و دريافت كمك وام از ب سرمايه گذاري خارجي، - 

                           .كشورهاي صنعتي جهان، مشخصا اياالت متحده، از گزينه هاي مهيا براي اين كشورهاست

                                                 
iv   1 همان، 

:اين صاحبنظران شامل شخصيت هاي زير بودند  2  

 - آقاي «آلبرتو كورتز»، اقتصاددان، سناتور و وزيرِ اقتصاد و تجارت شيلي و از بنيانگذارانِ حزب چپِ راديكال.
 - آقاي «دانانجاي گاجيل»، اقتصاددان هندي، نويسندة كتابِ «برنامه ريزي و سياستگذاري اقتصادي در هند».

 - آقاي «جورج حكيم»، كنسولِ سفارت لبنان در واشنگتن.
- آقاي آرتور لوييس، استاد اقتصاد در دانشگاه منچستر، از اهالي «سنت لوشا» از مستعمرات انگلستان در منطقة كارائيب، مولف چندين كتاب از جمله 

انگلستان، از معدود » اداره مستعمرات«، پرسنلِ »توسعه اقتصادي با عرضة نامحدود نيروي كار«و » برنامه ريزي توسعه«، »اصول برنامه ريزي اقتصادي«
 برندگانِ سياهپوست جايزه نوبل و دريافت كنندگانِ لقبِ «سر» از ملكة انگلستان. 

» متحول كردنِ كشاورزيِ سنتي«، اقتصاددان، استاد دانشگاه شيكاگو و نويسندة كتاب »تئودور شولتز«آقاي  -  
. دريافت كردندور مشترك جايزه نوبل در اقتصاد را به ط 1979در سال آقايان لوييس و شولتز   
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فقط اسب، من شِآموزاما . است باالتر درآمد مليِو رسيدن به » بيكاري پنهان«از ملزومات گذار از  ،آموزش - 
. كمك مي كنندصنعتي سازيِ جامعه  امرِبه  كه استحرفه هايي آموزش در و  صنعتي آموزش ترويج كشاورزيِ  

 -  در توسعه اقتصادي جايي براي دارايي هاي مشترك نيست چون نيروي كار بايد سيال و قابل انتقال باشد.
يعني بايد توجه . باشد انتقالد سيال و قابل است كه بايجامعه پول از ديگر منابع مورد نياز صنعتي سازي  - 

                                                              .مبذول شوداندوخته هاي مردم در بانك ها  تجميعِخاصي به 
 ، نه به هرمنابعدولت هاي خواهانِ توسعه، تالش براي تامين و تخصيص برنامه ريزان در وظايف اساسيِ  - 

، مديريت بازرگاني و دولتي و حرفه هايي كه در جوامع يتي، بلكه به ترويج روش هاي جديد در كشاورزيفعال
                                                                                  . مي باشد صنعتي كاربرد و رواج يافته است

-  تالش براي دستيابي به خودكفايي و خود اتكايي در توسعه مردود است. چالش كشورهاي خواهان توسعه اين 
بهترين موقعيت در تجارت صادرات كاالهاي آن و صنايعي را شناسايي كنند كه  كشاورزي است كه محصوالت

ليد كنند كه مي توانند چيزي تونبايد كشورها در ضمن . آوردمي بين المللي و كسب ارز را براي آنان به وجود 
                                                                                         .ز طريقِ واردات تامين كنند، اارزان تر

از نظر بين المللي، توسعه اقتصادي يك كشور يعني كسب توانايي هاي الزم براي صادرات مواد خام و  - 
                                                                                                     .مصنوعات به ديگر كشورها

راه  ،صادرات مواد خام و مصنوعات تنها راه دستيابي به ارز است و براي بسياري از كشورهاي خواهان توسعه - 
                .اردوجود ند صنعتيديگري براي تامين سرماية مورد نياز جهت صنعتي سازي و گسترشِ كشاورزيِ 

بسياري از كشورهاي فقير هنوز قادر به تامين ماليِ توسعه خود از طريق صادرات نيستند، لذا بايد از فرصت  - 
مشخصا از اياالت (هاي موجود جهت اخذ وام هاي بين المللي و گرفتن كمك هاي بالعوض و كمك هاي فني 

                                             .نهايت استفاده را ببرند) متحده كه در اين راستا بسيار سخاوتمند بوده است

                                         : هاي بالعوض خارجي در دو حوزه مورد استفاده قرار گيردو كمك  ها وام - 
اقداماتي كه به جابجايي نيروي كار از روستا به شهر منجر شود و) 1111  
.را ميسر سازد صنعتيكشاورزيِ  ترويجاقداماتي كه ) 2222  

-  كشورهايي كه برنامه ريزي مي كنند، به شناسايي منابع خود، يعني پول، آب، زمين، نيروي كار و منابع كاني و 
 طبيعيِ موجود در سرزمين خود بپردازند و آنها را اعالم كنند.                                                             
-  اين كشورها، با اعالم نتايجِ تحقيقات خود در شناسايي و سنجشِ ذخاير منابع كشور، احتمالِ دريافت كمك 
 هاي خارجي را براي خود بهبود مي بخشند.1                                                                                

                                                 
، به اين اميد در كشورهاي فقيره راغب به مشاركت در پيشبرد توسع مي كنند كه كشورهاي صنعتيِ ه صراحت اذعانب نگارندگانِ اين سند  1  
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 ،كشورهاي فقير براي راه اندازي اين واحد. كاري تخصصي است ،ركزتاسيس اداره اي براي برنامه ريزيِ متم - 
                                                                                            . از كشورهاي صنعتي كمك بگيرند

ها از يك سو و از طريق ايجاد مسئولين ادارة برنامه مي توانند از طريق وضع قوانين مالياتي و ارائة يارانه  - 
جامعه را در  صنايع بزرگو اجباري ساختن اخذ انواع مجوزها از سوي ديگر،  منابع بندي يهسهم بامحدوديت ها 
                                               . تشويق يا هدايت كنند ]صادرات است به منظوركه توليد [ جهت مطلوب

 زي مي توان منابع استراتژيك را شناسايي و كنترل كرد و از اين طريق فعاليت هاي اقتصاديِاز طريق برنامه ري - 
                                     . و بهره گيري ايشان از تمامي منابع را در چارچوبي مطلوب مشخص نمود] مردم[

 

ت هاست از سوي بنيانگذارانِ آن شكست مد» اقتصاد توسعه«در انتهاي اين بخش الزم است بيفزاييم كه تئوريِ 
در جامعه و اقتصاد و اسناد مشابه، اما تغييرات بنيادين و ساختاري اي كه اين سند  1.خورده اعالم شده است

نِ راندبيرون كماكان بسياري از دولت ها . تا به امروز ادامه يافته است ،اله رو جهان به وجود آوردبكشورهاي دن
         2.مي دانند و بالمانع الزمكشور پيشرفت و توسعه  براي ،راخود به هر قيمتي اجدادي  بوميان از سرزمين

                                                                                                                                                                      
) 73737373همان، . (اين كشورها بيفزاينددر  را ]كاني و كشاورزي[مواد خام  توليد مي كنند كه با مداخله در اين امر، تالش  

آرتور لوييس و  نامبرده توسط آقاي سندنگارشِ سال پس از  13131313، يعني فقط 1964196419641964ل در ساكه در كنفرانسي جهان از اقتصاددانان  جمع كثيري  1  

نتيجه رسيدند شركت كنندگان در انتهاي همايش به اين . گرد هم آمدنددانشگاه منچستر  يعني» اقتصاد توسعه«زادگاه تئوريِ در  ،ويهمفكرانِ 
به صورت متمركز » برنامه ريزيِ اقتصادي«غالبِ شركت كنندگان به اين باور رسيده بودند كه  .است» قصينا«تئوري بسيار » اقتصاد توسعه«كه 

و بدون مشاركت مردم و بدون در نظر گرفتنِ ويژگي هاي بسيار متنوع فرهنگي، تاريخي و جغرافياييِ جامعة ملي، كاري نامعقول و زيانبار 
ي، بستر جذب كمك هايِ مالي و فنيِ توسعه از كشورهاي بيگانه و دريافت وام از بانك ايشان اعالم كردند كه اگر چه برنامه ريزي مل. است

(Seers 1979)هاي خارجي را فراهم مي كند، اما عموما فاقد دقت و روزآمديِ الزم است.  
مورد نسل  .رفته استگ ، شكل خشونت باري به خوداي بوميِ كشورها، از زيستگاه هاي آناناخيرا جدا كردن مردم، به ويژه اقليت ه  2  

قابل توجه اينكه، . در كشور ميانمار، از تازه ترينِ اين رخدادهاست »راخين«ون راندن ايشان از روستاهاي استان مسلمانان روهينگيا و بير كشيِ
يل باال گرفتن خشونت ها از نمي شود، يكي از دال اي به داليل سياسي و اقتصاديِ اين فاجعة انساني اشاره رسانه هاي بين الملليگرچه در ا

به مساحت قابل توجهي از اراضي اين استان  براي دستيابيبودايي و مسلمان اين منطقه، تالش دولت آن كشور بوميان سوي نظاميان بر عليه 
چين، در حال احداث ميانمار به كشور » سيتوه«تحويلي در بندر  به منظور انتقال سوخت فسيليِاين خطوط، . چند خط لوله استبراي عبور 

از  هايي كهشركت . است سواحل ميانمارشركت هاي بزرگ نفتيِ فعال در كشورهاي حاشيه خليج فارس و سوخت انتقالي از توليدات . است
زرگ اين سه شركت همراه با چند شركت ب. استكرة جنوبي » دوو«آمريكا و  »ليونوَك« فرانسه،» توتال«شامل اين خطوط بهره مند مي شوند 

(Rowell 2013) . داشته انددر صنعت نفت ميانمار سرمايه گذاري هاي كالني ديگر،   

. قابل توجه اينكه، خشونت دولت و نظاميان ميانمار براي پيشبرد اهداف توسعه، چيز جديدي نيست و به مسلمانان آن كشور محدود نمي شود
تعداد رهبريِ توتالِ فرانسه، ي كنسرسيومي متشكل از شركت هاي بزرگ نفتي به در دهة نخست قرن حاضر، در فرآيند ساختن خط لولة گاز برا

اين كشور نه تنها اراضي و خانه هاي خود را از دست دادند بلكه براي آماده سازيِ زمين و ساختن تاسيسات مرتبط  روستاييان بوداييكثيري از   

(Eviatar 2003)با خط لوله، به بردگي كشيده شدند .  
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ها مهندسي جدايي: »توسعه« جهاني سازي  .5555     

در  »توسعه«ترومن، يعني ترويج  4444براي اجرايي كردنِ اصل  1949194919491949متحده در سال كه دولتمردانِ اياالت  هنگامي
نسبت به چگونگي اجراي اين طرح بزرگ زي مي كردند، حساسيت خاصي انديشه پردا ،كشورهاي غير صنعتي

، مي خود مي پسنديدند را براي رسيدن به اهداف» اقتصاد توسعه«ايشان كه نظرية . نشان مي دادند از خود
 دانستند كه بايد ترتيبي اتخاذ شود كه بوميانِ كشورهاي مختلف از دارايي هاي سرزميني خود جدا شوند و به امرِ

در انبوه مصنوعات يا توليد ، و صنعتيمواد خام از معادن، توليد محصوالت كشاورزي در مزارع استخراج 
به كار گمارده شوند تا ضمن توليد ثروت براي سرمايه گذارانِ خارجي،  ،در ازاي دريافت دستمزد ،كارخانه ها

ايشان براي ايجاد اين حركت . تامين كنندرا  يصادراتمواد خام، نيمه خام يا مصنوعات انبوه مورد نياز بازارهاي 
از دارايي هاي  پاسداريعظيم در تمامي كشورهاي جهان كه هنوز از ساختارهاي بومي براي تامين معاش و 

چون اصالحات ارضي و انتقال تكنولوژيِ كشاورزي  تغييراتي ساختاريمشترك سرزميني خود برخوردار بودند، 
ايشان همچنين مي دانستند كه به لحاظ مقتضيات فضاي سياسي حاكم در كشورهاي اما . را ضروري مي دانستند

تازه استقالل يافته، اين تغييرات مي بايد، از سوي كشورها درخواست شود و نه اينكه آشكارا بر آنان تحميل 
انتقال « اصرار داشتند كه در دوران جديد مديريت جهاني الزم است كه به جاي حتي برخي از ايشان. گردد

 در ذهن مخاطب را» تعامل دو سويه«و » همكاري«از واژه هاي ديگري كه » كمك رساني فني«يا » تكنولوژي
طبقه بندي سال ها بعد از مرتبط با جلسات اين طراحان كه محرمانة در يكي از اسناد . تداعي كند استفاده شود

                                                                                                              :خارج شد مي خوانيم
 

كمك «كه عبارت  كند ييادآور] سازمان آن به مسئولين ارشد[بايد ] در سازمان ملل متحد[اياالت متحده  ةنمايند«
 رايجشور به كشور ديگر يك كفني از  ]و دانش[ كه در آن سازمان براي اشاره به انتقال مهارت ها» رساني فني
دو سويه و منافع دو طرفة ساز و كارهايي كه از سوي اين سازمان براي  كافي گوياي ماهيت ةبه انداز ،شده است

دبير كل سازمان ملل متحد بايد عبارتي دقيق تر براي . تشويقِ جريانِ دانش فني بين كشورها تبليغ مي شود نيست
                                                                                               1».ساز و كارها بيابداين اشاره به 

 

تعامالت بين  دو سويه جلوه دادنِ، يافتن راه هايي براي 4444 اصل پس يكي از چالش هاي جديِ پيشِ روي طراحانِ
را در تغييرات  اين ،هاي تازه استقالل يافتهافكار عمومي، افكار نخبگاني و دولتمردان در كشور تابود  كشورها

براي الگويي موفق  پيشاپيش، ،4444اصل  خوشبختانه براي طراحانِ. واكنش به خواسته هاي خود تلقي كنند
»اين الگو در عمل نشان داده بود كه براي وارد شدن به . درخواست از سوي كشورها به وجود آمده بود» تحريك

                                                 
1 United States 1949, 766. 
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عامل و نافذ  نيزرويارويي با مقاومت مردم، بايد در ابعاد فرهنگي و سياسيِ كشور  عرصة اقتصادي كشورها بدون
هماهنگ كنندة امور بينِ الملليِ قارة  ادارة«طي سال هاي جنگ جهاني دوم توسط سازماني به نام اين الگو . بود

مكزيك، كشورهاي (= تيندر كشورهاي آمريكاي ال »توسعه«براي ترويج  )»اينتر آمريكن«به اختصار ( 1»آمريكا
منابع طبيعي و انساني صنايع بزرگ اياالت متحده از  بهره برداريِ ، با هدف)آمريكاي مركزي و آمريكاي جنوبي

بود كه چند  2»نلسون راكفلر«اينتر آمريكن سازماني ويژه به رياست فردي به نام . به وجود آمده بود ،كشورهااين 
پيش بيني بر اساسِ . شدتاسيس  ،1941194119411941دسامبر سال ده به جنگ جهاني دوم در ماه جلوتر از ورود اياالت متح

از  رجنگ افزا تامين جهتبه مواد خام آن كشور در مورد افزايش نياز  آمريكا سياسي و نظاميِ اقتصادي، رهبرانِ
تاسيس اين اداره يگر، از سوي د رة غربيكنيم از فعاالنِ اقتصاديِ آلماني و ايتالياييبيرون راندنِ يك سو و لزومِ 

 با 3»سن همجواريسياست ح« و غلط اندازِ با نام مبهم ضربتيسياستي درونِ كاخ سفيد با هدف اجرايِ در 
                                                                      .ضروري تشخيص داده شدكشورهاي آمريكاي التين  

 

) 2222نفوذ فرهنگي و ) 1111: در دو نوآوري بود در كشورهاي آمريكاي التين اينتر آمريكنفعاليت هاي  الگوييِ ارزشِ
فعاليت هايي اينتر آمريكن از طريق نفوذ فرهنگي . در كشورهاي هدف پنهاند دولت ايجانفوذ سياسي از طريق 

التين، بهره  آمريكايِ رسانه ها و جرايد به، كاريكاتور و مقاالت مصور عكسچون تزريقِ انبوه اخبار، فيلم، 
 عنايتتظاهر به انساندوستي با ، كشورها جمعيت مردم شناسي در يكسان سازيِ قومي و زبانيِ اساتيدگيري از 
دخالت و . شد عمال ميا ،به اياالت متحده آمريكايِ التيني يانِو اعزامِ دانشجوبهداشت،  و به امر تغذيه گزينشي
 ،سازمان هايي نفوذي در درون دستگاه هاي دولتيتشكيلِ از طريق  كشورها يِاما پنهان در سياستگذار مستقيم

خواهيم مثال و آمار با ذكر اين نوآوري ها ابعاد  به توصيفدر زير . صورت مي گرفت ،4»سرويسيو«معروف به 
جبهة با آمريكاي التين در رقابت كشورهاي اينتر آمريكن در سازمانِ آنچه توسط قابل توجه اينكه  .پرداخت
جنگ سرد، توسط سازمان هايِ مجري  طي سال هاي، شد ريل گذاريدر جنگ جهاني دوم طراحي و  متحدين

در هر دو مورد،  .گرديد تكراردر رقابت با اتحاد جماهير شوروي  ،ترومن، در ديگر كشورهاي جهان 4444ل اص

                                                 
1 Office of the Coordinator of Inter-American Affairs  / CIAA 
2 Nelson Rockefeller, 1908- 1979 

كسب اطمينان از  هدف از انتصابِ شخص وي. بود راكفلرآقاي نلسون راكفلر، نوة جان دي راكفلر، بزرگ خاندانِ راكفلر و پايه گذارِ بنياد صنعتي 
 اگر چه تاريخا . بود التين هماهنگيِ كامل بين مديران و صاحبانِ صنايع بزرگ در بهره برداري از منابع طبيعي، كاني و انسانيِ كشورهاي آمريكايايجاد

ون بسياري از چهره هاي قدرتمند اين خانواده معموال از پشت صحنه بر تعيين سياست هاي داخلي و خارجي آن كشور دست داشته اند، آقاي نلس
وي در نهايت به عنوان معاون رييس جمهور . راكفلر در ادامة فعاليت هاي سياسي خود، از چهره هاي مشهورِ سياست در تاريخ معاصر آن كشور شد

.  انتخاب شد) 1974-1977(» جرالد فورد«  
3 Good Neighbor Policy 
4 servicio 
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 نفوذلذا از مطالعة سابقه و روش  1.بود دهياالت متح، شبكه اي از صنايع بزرگ اة كليه فعاليت هاعاملِ پيش برند
در  گصنايع بزر ورود پيدا كردنِ چگونگيِ زواياي مختلف ،آمريكاي التين كشورهايِ اينتر آمريكن در

 درك ،و با شناخت شيوة كار اين سازمان. مي شودتر روشن  ،در دورانِ پساجنگ ي جهانسياستگذاري دولت ها
نايع را بيش از منافع منافع اين ص عموماكه  ها در كشورهاي در حال توسعه دولتبسياري از  عملكرد راييچ

                                                                              2.امكانپذير مي گردد ي كندمتامين  ملي و محلي
 

انگلستان اقدام به محاصرة اقتصادي  ز سقوط دولت فرانسه به دست آلمان ها، ناوگان، پس ا1940194019401940اوايل سال در 
از آنجاييكه ماشين جنگي آلمان نازي بسياري از مواد خام مورد نياز خود را از كشورهاي آمريكاي . اروپا كرد

 كشورهاي آمريكاي التين را با ركود روبرو كرد و تجارت خارجي التين وارد مي كرد، محاصرة اروپا، اقتصاد
فرصت مناسبي قرار  ،رخداد اين ركود. زارهاي جهاني را به مقدار اندكي كاهش داداين كشورهاي وابسته به با

گرفت تا اينتر آمريكن ارسالِ آنچه «كمك رسانيِ فني» مي خواند را بنا به درخواست اين كشورها آغاز كند. 
مشاركتي، به خرج دولت  قابل توجه اينكه با اين توجيه، فعاليت هاي اينتر آمريكن  غالبا، به طور كامل يا به طور

اياالت متحده و به دست شركت هاي آمريكايي صورت  3»واردات - بانك صادرات«ميزبان و از محل اخذ وام از 
                                                                                                                        4 .مي گرفت

                                                 
اري ها در كشورهايو چيرگيِ نفوذ اربابانِ صنايع بزرگ بر سياستگذ مونوپوليراني از نگآغاز به كار اينتر آمريكن به سركردگي نلسون راكفلر،   1  

يكي از آنها در نامه اي هشدار آميز به رييس افزايش داد كه براي برخي از سياستمدارانِ آمريكايي به حدي را تين و در خود اياالت متحده ال آمريكاي

:نوشتجمهور روزوِلت   
، شاهد آن 1914-1918هاي در سال  قبلي،كه با ورود به اين جنگ، اياالت متحده با همان شرايطي روبرو خواهد شد كه در جنگ  باور من اين است« 

با  ]فاصلة بين دو جنگ[ اتي كه در اين مدتتمامي اصالح. حكومت در اين كشور به كنترلِ ،بوديم، يعني بازگشت تماميِ نيروهايِ از ما بهترانِ جامعه
بخش توليد، بانكداري و حكمراني ] همزمان[به دست آمده از بين خواهد رفت، چرا كه كنترلِ ] در مسير دستيابي به عدالت اجتماعي[سيار كوشش ب

(Colby and Dennet 1995, 115)   ».خواهد گذاشتعدالت اجتماعي باقي ن ]مجالي براي[صاحبانِ صنايع بزرگ،  انحصارِدر 
عنوانِ   هاي عملياتيِ اينتر آمريكن براي نفوذ فرهنگي، سياسي و اقتصادي در كشورهاي آمريكاي التين را با بسياري از صاحبنظران، الگو  2  

 (Sachtjen 1953, 101) . مي شناسند» ومنتر 4لِ پيش نمايشِ اص«  
سازماندهيِمشاركت صنايع بزرگ در  تصريح شده است كه آقاي هري ترومن برجلسات كاخ سفيد به جا مانده از همان دوران در اسناد محرمانه    

(United States 1949, 763)  ِن روشي كه توسط آقاي راكفلر در آمريكاي التين هماهنگ شده بود تاكيد داشتبه هما 4اصل اجراي.  

ر ارائة كمك هاي فني در حمايت بنيادهاي صنعتي د آقاي ترومن در كتاب خاطرات خود بر اهميت مشاركت سازمان هاي موردبه نقل از اين اسناد، 
:مي بردنام  زير از سازمان ، وي مشخصادر اين راستا .كشورهاي كم توسعه يافته اعتقاد داشته است  

The Institute of International Education / IIE  www.iie.org 
» توسعه«دهي به دانشگاه هاي كشورها و ترويج افكار  ي برنامة فولبرايت در جهان، نقشي اساسي در نفوذ و جهتر، مج»انيستيتو آموزش بين المللي«

به  دانش كنترلِ«: در مورد فعاليت هاي اين سازمان، مشخصا با استناد به نفوذ آن در ايران، بنگريد به. در ميان اقشارِ تحصيلكرده در جوامع داشته است
.45- 53، 1396، در عباسي »ايران مي آيد  

3 The Export-Import Bank 
(CIAA 1947, 12) . وام گرفتندميليون دالر  115مبلغ كشورهاي آمريكاي التين از اين بانك، فقط در نيم سالِ نخست كار اين سازمان،   4  
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 /تجاري) 1111: بتداي تاسيس، اينتر آمريكن كليه فعاليت هاي خود را در سه دسته بنديِ كلي سازماندهي كرداز ا
 بر مي آيد، بيشترين توجه آرشيوياما همانطور كه از اسناد . فرهنگي روابط) 3333حمل و نقل، /ارتباطات) 2222مالي، 

فعاليت هاي نوع ر واقع براي تحقق اهداف د ديگر فعاليت ها،و  1به دسته بندي اول اختصاص داشت اين سازمان
                  :بسنده مي كنيم بندي دستهسه در اينجا به گزيده اي از عمده ترين اقدامات در هر . اول بود

 

مالي/ تجاري  
:كمك به دستگاه هاي اجرايي مرتبط با كشاورزي و معدن از طريق  

  .وليدبهبود بخشيدن به روش هاي جاري براي افزايش ت - 
  .شناساييِ مواد خامِ جديد قابل استحصال از طريق كشت يا استخراج - 

2.در اياالت متحده بزرگ هماهنگ كردنِ فعاليت هايِ معدنكاري و كشاورزي با نيازهاي صنايع -   
 

حمل و نقل/ارتباطات  
.صنايع بزرگ اياالت متحدهكاالهاي مصرفي و تجاري براي گسترده تبليغات  -   
و شركت هاي  ار درآوردنِ حمل و نقل هواييِ كشورهاي آمريكاي التين براي شركت هاي آمريكاييبه انحص - 

.همكارِ آمريكاي التيني  
اجراي طرح هاي زيرساختي براي توسعة حمل و نقلِ دريايي، جاده اي، ريلي و به ويژه تردد آبي در رودخانة  - 

.آمازون  
 

3روابط فرهنگي  

                                                                                                                                                                      
مواد خام يا كاالهاي خارجي براي يك دولت به اين معني است كه آن دولت به ناچار بايد از هر فرصتي براي صادرات  هاي وام دار شدن به بانك

وام در سطح بين المللي تبليغ و تحميلِ به عبارت ديگر، . تفاده كند تا براي پرداخت اقساط وامي كه گرفته است، ارزِ خارجي داشته باشداس صنعتي
را كشورهايي كه به اين دام مي افتند، نسلِ حاضر و نسل هاي آتي . راهكاري زيركانه براي متعهد كردنِ كشورها به بازار پول و تجارت جهاني است

و از آنجاييكه قيمت اينگونه كاالها . و فروش آن در بازار جهاني مي كنندخود كشور  و كاني براي مدتي طوالني مجبور به استخراج منابع طبيعي
اين . ستملت هاي وامدار از اين نظر آسيب پذير و تحريم پذير مي مانند، قابل پيش بيني ني) يا چند دهه(همواره در نوسان است، اينكه چند سال 

اشاره مي كنند و مسئولين دولت ها گاه برخوردار شدن از » خط اعتباري«يا  »فاينانس« با اصطالحاتي چون تامين مالي از منابع خارجيبه روزها 
وام از منابع اخذ هرگونه ، حقيقتدر اين در صورتي است كه . را نوعي پيروزي و افتخار در عرصة بين المللي براي خود محسوب مي كنند» فاينانس«

كشوري كه براي زنده ماندن، محكوم به صادرات منابع و قطعا . اي نامعلوم آيندهتا محكوم كردنِ كشور به ادامة صادرات منابع سرزميني خارجي يعني 
.  آسيب پذيرتر خواهد بود نزورگويانِ جهاگزينه هاي بسيار محدودتري در ادارة امور اقتصادي خود دارد و لذا نسبت به مطالبات سياسيِ  ،خود است  

1 CIAA 1947, 11 
  2 .18، همان 

اجراي«: فرهنگي تاكيد دارد در فرمان رياست جمهوريِ آقاي روزولت كه امر به تشكيلِ اينتر آمريكن داد، سطور زير بر ايجاد بخشي فعال در حوزة   3  
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.راديويي در تمامي نقاط آمريكاي التين به سه زبانِ اسپانيايي، پرتقالي و انگليسي اجراي برنامه هاي خبريِ -   
آمريكاي التين براي ارائة مؤثرِ پروپاگان در پخشِ  كشورِ 20202020خبر در تشكيل كميته هاي هماهنگي و كنترل  - 

.راديويي و مطبوعاتي  
  .مريكاييآ سبك زندگيِ مصرفيِجنگ و  :موضوعمحوريت دو با نمايش فيلم  - 

 

آمار و ارقام مرتبط با هر يك از اين فعاليت ها نشانگر ابعاد وسيع كاري است كه اينتر آمريكن در سال هاي 
1:جنگ موفق به انجام آن شد  

 

وع مواد معدني كه جملگي براي توليدات صنعتي مرتبط با جنگ حياتي بود و برخي ن 63636363، 1943194319431943تا  1942194219421942ال از س - 
از اين جمله مي  2.در مقادير مختلف استخراج شدشناسايي و قابل حصول نبود،  جهان يگرِجاي دهيچ از آنها از 

، 8، ايپكاك7نيكل، 6، قلع5، آلومينيوم، تانتال4طبيعي ، الستيك3الماس صنعتي، يد: توان به اقالم زير اشاره كرد
.10و منگنز 9روتنون  

 

اسكله ها اين كاالها، عالوه بر تعمير بنادر و و صدور قالنتابراي   

 

                                                                                                                                                                      
دولتي و بخش خصوصي در حوزه هايي چون هنر، علوم، آموزش، سفر، راديو،  برنامه اي با همكاريِ وزارت امور خارجه و استفادة مؤثر از امكانات  

» .خواهد كردمطبوعات و سينما مطمئنا به اهداف دفاع ملي كمك خواهد كرد و پيوندهاي بين ملت ها در نيم كرة غربي را تقويت   
(United States 1941) 

طور مستمر تا پايان جنگ ادامه  به 1940ل توسط اينتر آمريكن به وجود آمد كه از سا» اتاطالع«بر اساسِ اين توصية مؤكد، برنامة وسيعي در حوزة 
هدف از پايه ريزي اين برنامه، نه تنها جهت دادن به افكار عمومي در كشورهاي . منتقل گرديد» خدمات اطالعات«يافت و پس از آن به اداره اي به نام 

در امور اقتصادي كشورشان، بلكه هماهنگ كردنِ افكار عمومي در داخل آمريكا در حمايت از اين  اخلهمد ازاياالت متحده  اهدافمخاطب نسبت به 
  )41همان، (. در ديگر كشورها بود مداخالت

 براي مخاطبينِمروز كه ا» صداي آمريكا«برنامه تغيير نام يافت و » آژانسِ اطالعات اياالت متحده«بعدها به » خدمات اطالعات«ناگفته نماند كه ادارة 
. در سراسر جهان پخش مي شود، بر اساسِ تجربيات آن دوران شكل گرفته استزبان  46ه ب راديويي و تلويزيوني  

(CIAA 1947) .است، مگر اينكه در پيوست يا پانوشت به منبع ديگري استناد شود  از  كليه آمار و نقشه ها  1  

.2، پيوست 1تصوير آمريكاي التين توسط اينتر آمريكن،  كشاورزيِمعدني و محصوالت  نقشه اي از ارزشيابي ذخاير  2  

.از اين عنصر در توليد انواع داروها، مواد ضد عفوني كننده و رنگ ها استفاده مي شود  iodine 3  

.الستيك طبيعي براي ساخت انواع چسب ها، عايق ها در برابر برق، دستكش و چكمه استفاده مي شود  rubber 4  

.مي شودآلياژها و لوازم الكترونيكي استفاده  ساخت در التانت   tantalum 5  

.قلع در برخي از آلياژهاي تخصصي، تركيب هاي شيميايي آلي، باتري و سموم استفاده مي شود  tin 6  

.نيكل از عناصر مهم در باتري سازي و تهيه آلياژهاي فوالد نيكل و ورشو مورد استفاده دارد  nickel 7  

.است نافعمبارزه با سمومي كه از راه دهان وارد بدن شده،  آيد دراز ريشة گياهي با همين نام به دست مي  كه ة تهوع آورماداين   ipecac 8  

.و مسموم كردنِ آبزيان استفاده مي شود نابود كردن گياهاننباتي، از اين ماده براي توليد انواع سموم دفع آفات   rotenone 9  

.ت فوالد و آلياژهاي آلومينيومي و تهيه سوخت با كيفت باالتر ضروري استمنگنز براي ساخ  manganese 10  
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طرح  6666. به بهره برداري رسيدپروژه معظم بزرگراهي در كشورهاي حوزة آمازون و آمريكاي مركزي  7777 بيش از - 
.ريلي نيز از جمله پروژه هاي زيرساختي براي حمل و نقل بود كه توسط اينتر آمريكن پايه ريزي شد  

 

سازماندهي شد كه  به صورتي يكاي التينو ذخيره سازيِ محصوالت كشاورزي در سراسر آمر هيهتوليد، ت - 
از نظر  وجود داشتمناطقي كه در آنها بيشترين فعاليت معدنكاري و استقرار نيروهاي نظامي اياالت متحده 

واحدهاي تداركات براي تهيه محصوالت كشاورزي از به اين منظور تعداد كثيري . غذايي با كمبود روبرو نشود
ي براي آموزش زراعت و دامداري با بهره گيري از انواع نهاده هاي شيميايي و از ديگر كشورها، مزارع نمايش

                           1.شد تاسيسوسيعي از مروجين كشاورزيِ شيميايي  ةبذرها و دام هاي اصالح شده و شبك
 

 از سوي ديگر،
 

عداد كثيري از تاسيسات كوچك تر به عالوه بر اين، ت. شد ساخته يا تعمير كشور 13131313بيمارستان در  50505050بيش از  - 
چندين آزمايشگاه نيز جهت مطالعة امراض  .گرديدنام مراكز بهداشت براي ارائة خدمات پزشكي راه اندازي 

                                                                                            2.شدخاصِ نواحي استوايي تاسيس 

 
 در حوزه هاي اقتصادي كشورهااين دخالت خارجي در دون همراهي مردم و همكاري دولت هاي محلي، قطعا ب

به منظور همراه و همگام كردن افكار عمومي با اين . امكانپذير نمي بود ، در چنين ابعاد وسيعي،و زيرساختي
                                                             ،                                                             فعاليت ها

 

 ،ايستگاه راديوييِ داخل اياالت متحده به سه زبان 15151515بيش از روزانه برنامه هاي راديويي از طريق موج كوتاه از  - 
جموعا بيش از ماهانه، م. پوشش مي داد ،محلي ايستگاه راديوييِ 200200200200تمامي كشورهاي آمريكاي التين را از طريق 

كشور آمريكاي التين ارسال مي  20202020روزنامه و مجله در  1000100010001000تصوير و كاريكاتور به بيش از  30000300003000030000مقالة مصور،  6000600060006000
    3.شد

 

 عالوه بر اينها،
 

                                                 
.2پيوست  ،2تصوير پراكنش مراكز مختلف مرتبط با تامين غذاي الزم در مناطق راهبرديِ مشخص شده توسط اينتر آمريكن،  نقشه اي از  1  

اياالت متحده و  راهبردي براي صنايع بزرگ ل به كار در استخراج يا توليد موادتمامي اين تاسيسات فقط براي سرويس دهي به كارگرانِ مشغو  2  

با اين وصف، بسياري از اين تاسيسات با مشاركت مالي دولت هاي محلي  .در نظر گرفته شده بود آمريكاي التيندر  مستقر آن كشورپرسنل نظامي 
.2پيوست ، 3تصويرتوسط اينتر آمريكن،  انيدرم/تاسيسات بهداشتي نقشه اي از پراكنش. احداث مي شد  

.2پيوست  ،5و  4، تصاوير پوشش راديويي و توزيع جزوه هاي تبليغاتي به تفكيك كشورها  3  
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شامل جنگ، كشاورزي، ، موضوع 8888ميلي متري در  16161616تبليغاتيِ /فيلم آموزشي 466466466466مجموعا  ،طي سال هاي جنگ - 
به نمايش سيار  واحد 69696969ثابت و  نقطة 113113113113 درميليون مخاطب  5555به بيش از ماهانه  ،رهنگبهداشت، آموزش و ف

مورد براي تبليغات  73737373براي تبليغ سبك زندگي آمريكايي و  ،مورد 40404040ميلي متري،  35353535فيلم  189189189189از . شدگذاشته 
                                                                                                                 1.گ ساخته شدجن

 

و  ي مركزيها نفوذ در دولت. بودفرهنگي براي جلب همكاري مردم و دولت هاي محلي كافي ن اما صرفا نفوذ
، راهكار ديگري بود كه مديران صنايع بزرگ براي تشكيلِ دولتي پنهان از طريقِ اثرگذاري بر سياستگذاري ها

منابع مورد نظرِ براي استخراجِو تغييرات ساختاريِ الزم  ، نفوذ فرهنگيانتقال تكنولوژي و سرمايه تسريع فرآيند 
در كشورهاي كم توسعه  2»انتقالِ دانش«ترومن،  4444اصل  تاريخ صاحبنظرانِ يكي ازبه گواهي . به كار بردند ،خودِ

هر يك از اين البته و ، انتقال دانش به مردم )2222 انتقال دانش به دولتمردان و )1111: ، در دو گام صورت مي گيرديافته
وي در توصيف پيچيدگي هاي اين كار به تجاربِ اينتر  .دو گام داراي موانع و پيچيدگي هاي خاص خود است

                                                                                      :آمريكن در آمريكاي التين اشاره مي كند
 

تشكيل شد، اياالت متحده تجارب آموزنده اي در خصوص اين چالش  3»تي سي اي«كه  1950195019501950 تا ماه سپتامبر سال«
طي جنگ جهاني دوم در . [مردم در اينگونه جوامع كسب كرده بود] سپس با[عظيمِ ارتباطي با دولتمردان و 

، همكاريِ مسئولينِ نتيجهبهترين  باپيشبرد اهدافش براي اينتر آمريكن به درستي تشخيص داد كه ] آمريكاي التين
اكفلر و همكارانش از روشِ ابداعيِ بنياد ربراي جلب اعتماد و همكاري اين مسئولين، نلسون . محلي الزامي است

اين ... بهره گرفتند ]كشورهاديگر  دولت اياالت متحده و دولت =[ راكفلر در ايجاد زمينة همكاريِ بين دولت ها
                     5».، شناخته شد»سرويسيو«، يا به اختصار، 4»سرويسيو كوآپرتيوو«در آمريكاي التين به نام روش 

 

تاسيس مي ] در سطح وزير[درون تمامي دستگاه هاي دولتي  ،با همين نام ويژهبراي تشكيلِ سرويسوها، بخشي 
را دولت  نفوذي هزينه هاي اين بخشِ اعظمِ در آغاز كار، بخش. مي شد ادارهگرديد كه توسط يك آمريكايي 

، با اين توافق كه به تدريج از هزينه اياالت متحده كاسته و بر هزينة دولت دريافت مي پرداختاياالت متحده 
باعث مي شد كه مسئولين و مردم در سطح محلي  آمريكاييان اين حضورِ پنهانِ. كنندة اين خدمات افزوده شود

                                                 
.2پيوست  ،6وير تصميلي متري در كشورهاي مختلف،  16پراكنش امكانات نمايش فيلم   1  

  2 .مي رساندبه اهداف خود را صنايع بزرگ انجام آنها، تغييراتي است كه با  ، آشنا كردنِ مخاطبين در جامعة هدف»انتقال دانش«منظور از  

. رومن در جهان تاسيس شدت 4ل اين نام سازماني است كه براي اجراي اص  TCA / Technical Cooperation Adiminstration 3  
4 servicio cooperativo 
5 Bingham 1954, 19. 
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سياست ها و روش هاي جديد انجام كارها از تصميمات مديرانِ دولت مركزي خود چنين تصور كنند كه 
                                                            . مديرانِ آمريكايي مرتبط با اينتر آمريكناز سوي آنهاست و نه 

 

تين در حوزة بهداشت، كشاورزي و سرويسيو در كشورهاي آمريكاي ال 25252525و دو سال بعد، جمعا  1942194219421942 سال طي«
دولت [معموال وقتي ] موفقيت سرويسيو را مي توان از اينجا فهميد كه... [آموزش به همين صورت به وجود آمد

وزراي يك وزارتخانه عوض مي شود، در آمريكاي التين و ديگر نقاط جهان، وزير جديد سعي مي كند ] ها يا
اما در . معرفي نمايداز نو، به نام خود،  يكند و برنامه ها و روش هاي پنبهوزير سابق رشته است را  آنچهكه 

دولت  ي كه حاصل همكاريِي، وزراي جديد هرگز اقدام به تغيير روش ها]در آمريكاي التين[ مورد سرويسيوها
                                                                                   1».اينتر آمريكن بود نكردند] مديرانِ[با  قبلي

 

 مطلوبِ سياست هايِاتخاذ  برايتوسط اينتر آمريكن در آمريكاي التين  نفوذ در دستگاه هاي دولتي اين روشِ
                                                          : مورد تاييد قرار گرفتنيز از سوي كنگره آمريكا  ،صنايع بزرگ

 

وسط ت 4444پس از اعالمِ اصل [ 1949194919491949لِ تصويب قانونِ تمديد بودجه و فعاليت هاي اينتر آمريكن در سال در خال«
با اذعانِ موفقيت هاي اين سازمان، الگويِ كاريِ اينتر  در اياالت متحده ، قانونگذاران]رييس جمهور ترومن

ساز و كاري مناسب براي اجراي  را] وهاينفوذ در دستگاه هاي دولتي توسط سرويس شيوة و مشخصا[آمريكن 
                                                                                              2».ت شناختندبه رسمي 4444ايدة اصل 

 

كم  روشِ وارد كردنِ دست مديرانِ آمريكايي در آستينِ دستگاه هاي اجرايي در كشورهايِ، 1960196019601960در آغاز دهة 
به سطحي بي  3»آژانس اياالت متحده براي توسعه بين المللي«سازمان جديدي به نام ا تاسيس ب عه يافته،توس

 آنتاثير روش جديد تشكيلِ دولت پنهان و ماندگار ساختن . سابقه از پيچيدگي، زيركي و ماندگاري ارتقا يافت
               .آن خواهيم پرداختتوصيف به  ،صيل بيشتربا تف ،6666 كه در بخش داده اندنام  4»نهادسازي فناوري« را

______________________________________  
    ♦♦♦♦    در عرصة بين الملليدر عرصة بين الملليدر عرصة بين الملليدر عرصة بين المللي    ماجراجويي هاي صنايع بزرگماجراجويي هاي صنايع بزرگماجراجويي هاي صنايع بزرگماجراجويي هاي صنايع بزرگ: : : : »»»»توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««ترويجِ ترويجِ ترويجِ ترويجِ     

مديران و صاحبانِ صنايع بزرگ نفوذ حكايتمديران و صاحبانِ صنايع بزرگ نفوذ حكايتمديران و صاحبانِ صنايع بزرگ نفوذ حكايتمديران و صاحبانِ صنايع بزرگ نفوذ موضوع كتاب مفصلي با عنوانِ موضوع كتاب مفصلي با عنوانِ موضوع كتاب مفصلي با عنوانِ موضوع كتاب مفصلي با عنوانِ     ،،،،آمريكا در كشورهاي آمريكاي التينآمريكا در كشورهاي آمريكاي التينآمريكا در كشورهاي آمريكاي التينآمريكا در كشورهاي آمريكاي التين    حكايت
در در در در . . . . استاستاستاستبه قلم دو پژوهشگر مستقل آمريكايي به قلم دو پژوهشگر مستقل آمريكايي به قلم دو پژوهشگر مستقل آمريكايي به قلم دو پژوهشگر مستقل آمريكايي     5555»»»»نفتنفتنفتنفت    روزگارِروزگارِروزگارِروزگارِمسيحي در مسيحي در مسيحي در مسيحي در فراط گرايانِ فراط گرايانِ فراط گرايانِ فراط گرايانِ نلسون راكفلر و انلسون راكفلر و انلسون راكفلر و انلسون راكفلر و ا: : : : ازونازونازونازونتسخير آمتسخير آمتسخير آمتسخير آم««««

                                                 
.21همان،   1 

.23همان،   2  
3 United States Agency for International Development / USAID 
4 institution-building technology 
5 Colby and Dennett. 1995. Thy Will Be Done: The Conquest of  The Amazon: Nelson Rockefeller And Evangelism In The 
Age of Oil.   
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    توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««    بهانةبهانةبهانةبهانةبه به به به     اينتر آمريكناينتر آمريكناينتر آمريكناينتر آمريكننفوذ نفوذ نفوذ نفوذ فريبكارانه و جسورانة فريبكارانه و جسورانة فريبكارانه و جسورانة فريبكارانه و جسورانة ابعاد ابعاد ابعاد ابعاد شدنِ شدنِ شدنِ شدنِ     ترترترتر    كتاب را جهت روشنكتاب را جهت روشنكتاب را جهت روشنكتاب را جهت روشناين اين اين اين اينجا گوشه هايي از اينجا گوشه هايي از اينجا گوشه هايي از اينجا گوشه هايي از 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            : : : : مي آوريممي آوريممي آوريممي آوريم    آنآنآنآن    و پيامدهاي ويرانگرو پيامدهاي ويرانگرو پيامدهاي ويرانگرو پيامدهاي ويرانگراين كشورها اين كشورها اين كشورها اين كشورها     1111»»»»منابع اقتصاديِمنابع اقتصاديِمنابع اقتصاديِمنابع اقتصاديِ

 

به آمازون سفر كرديم تا حقيقت اتهاماتي كه در آن زمان در مطبوعات كشورهاي آمريكاي التين بر به آمازون سفر كرديم تا حقيقت اتهاماتي كه در آن زمان در مطبوعات كشورهاي آمريكاي التين بر به آمازون سفر كرديم تا حقيقت اتهاماتي كه در آن زمان در مطبوعات كشورهاي آمريكاي التين بر به آمازون سفر كرديم تا حقيقت اتهاماتي كه در آن زمان در مطبوعات كشورهاي آمريكاي التين بر     1976197619761976ما در سال ما در سال ما در سال ما در سال ««««
بر اساس بر اساس بر اساس بر اساس . . . . مطرح مي شد را بيابيممطرح مي شد را بيابيممطرح مي شد را بيابيممطرح مي شد را بيابيم    2222»»»»سامرسامرسامرسامرانيستيتو زبان شناسيِ انيستيتو زبان شناسيِ انيستيتو زبان شناسيِ انيستيتو زبان شناسيِ ««««عليه شركت هاي بزرگ آمريكايي، سازمان سيا و عليه شركت هاي بزرگ آمريكايي، سازمان سيا و عليه شركت هاي بزرگ آمريكايي، سازمان سيا و عليه شركت هاي بزرگ آمريكايي، سازمان سيا و 

اتهامات، مردم و فرهنگاتهامات، مردم و فرهنگاتهامات، مردم و فرهنگبه واسطه فعاليت هاي اين عوامل خارجي به واسطه فعاليت هاي اين عوامل خارجي به واسطه فعاليت هاي اين عوامل خارجي به واسطه فعاليت هاي اين عوامل خارجي ، ، ، ، 3333مردمان بوميِ ساكن در كشورهاي حوزة آمازونمردمان بوميِ ساكن در كشورهاي حوزة آمازونمردمان بوميِ ساكن در كشورهاي حوزة آمازونمردمان بوميِ ساكن در كشورهاي حوزة آمازون    اتهامات، مردم و فرهنگ
بر روي شهرونداني كه اصال از اين آزمايشات بر روي شهرونداني كه اصال از اين آزمايشات بر روي شهرونداني كه اصال از اين آزمايشات بر روي شهرونداني كه اصال از اين آزمايشات » » » » كنترل ذهنيكنترل ذهنيكنترل ذهنيكنترل ذهني««««ترور افراد، اجرايِ آزمايشاتي موسوم به ترور افراد، اجرايِ آزمايشاتي موسوم به ترور افراد، اجرايِ آزمايشاتي موسوم به ترور افراد، اجرايِ آزمايشاتي موسوم به . . . . شده بودندشده بودندشده بودندشده بودند    نابودنابودنابودنابود
و استفاده از انجمن هاي تبليغيِ ديني براي جاسوسي توسط سازمان سيا، اتهاماتي بسيار جدي بود كه و استفاده از انجمن هاي تبليغيِ ديني براي جاسوسي توسط سازمان سيا، اتهاماتي بسيار جدي بود كه و استفاده از انجمن هاي تبليغيِ ديني براي جاسوسي توسط سازمان سيا، اتهاماتي بسيار جدي بود كه و استفاده از انجمن هاي تبليغيِ ديني براي جاسوسي توسط سازمان سيا، اتهاماتي بسيار جدي بود كه     ،،،،نداشتندنداشتندنداشتندنداشتندخبر خبر خبر خبر 

رايمي چون نسل كشي و يا رايمي چون نسل كشي و يا رايمي چون نسل كشي و يا رايمي چون نسل كشي و يا در جدر جدر جدر ج    انانانانآيا واقعا آمريكاييآيا واقعا آمريكاييآيا واقعا آمريكاييآيا واقعا آمريكايي. . . . يميميميممانمانمانمانببببنسبت به آنها بي تفاوت نسبت به آنها بي تفاوت نسبت به آنها بي تفاوت نسبت به آنها بي تفاوت     ستيمستيمستيمستيمنمي تواننمي تواننمي تواننمي توانما ما ما ما مسلما مسلما مسلما مسلما 
                                                                                                                                                                                                                                                            4444»»»»را؟را؟را؟را؟داشتند، چداشتند، چداشتند، چداشتند، چدخالت داشتند؟ و اگر دخالت داشتند؟ و اگر دخالت داشتند؟ و اگر دخالت داشتند؟ و اگر رخدادي رخدادي رخدادي رخدادي چنين چنين چنين چنين الپوشانيِ الپوشانيِ الپوشانيِ الپوشانيِ 

 

پي بردند كه دامنة پي بردند كه دامنة پي بردند كه دامنة پي بردند كه دامنة     نويسندگان اين كتابنويسندگان اين كتابنويسندگان اين كتابنويسندگان اين كتاباز صاحبنظران در كشورهاي حوزة آمازون، از صاحبنظران در كشورهاي حوزة آمازون، از صاحبنظران در كشورهاي حوزة آمازون، از صاحبنظران در كشورهاي حوزة آمازون، نفر نفر نفر نفر     170170170170ا ا ا ا مالقات و گفتگو بمالقات و گفتگو بمالقات و گفتگو بمالقات و گفتگو بپس از پس از پس از پس از 
سيار گسترده تر و سيار گسترده تر و سيار گسترده تر و سيار گسترده تر و آمريكا در كشورهاي آمريكاي التين بآمريكا در كشورهاي آمريكاي التين بآمريكا در كشورهاي آمريكاي التين بآمريكا در كشورهاي آمريكاي التين بصنايع بزرگ صنايع بزرگ صنايع بزرگ صنايع بزرگ زياده خواهي ها و فعاليت هاي مداخله جويانة زياده خواهي ها و فعاليت هاي مداخله جويانة زياده خواهي ها و فعاليت هاي مداخله جويانة زياده خواهي ها و فعاليت هاي مداخله جويانة 

گستردگي شبكة افراد و سازمان هاي درگير در اين اقدامات گستردگي شبكة افراد و سازمان هاي درگير در اين اقدامات گستردگي شبكة افراد و سازمان هاي درگير در اين اقدامات گستردگي شبكة افراد و سازمان هاي درگير در اين اقدامات . . . . كه اتهامات مطرح مي كردندكه اتهامات مطرح مي كردندكه اتهامات مطرح مي كردندكه اتهامات مطرح مي كردند    بودبودبودبودمجرمانه تر از آن چيزي مجرمانه تر از آن چيزي مجرمانه تر از آن چيزي مجرمانه تر از آن چيزي 
به اروپا، كشورهاي جنوبِ به اروپا، كشورهاي جنوبِ به اروپا، كشورهاي جنوبِ به اروپا، كشورهاي جنوبِ سفرهايي سفرهايي سفرهايي سفرهايي به حدي بود كه ايشان الزم ديدند كه عالوه بر سفرهاي مكرر به آمريكاي التين، به حدي بود كه ايشان الزم ديدند كه عالوه بر سفرهاي مكرر به آمريكاي التين، به حدي بود كه ايشان الزم ديدند كه عالوه بر سفرهاي مكرر به آمريكاي التين، به حدي بود كه ايشان الزم ديدند كه عالوه بر سفرهاي مكرر به آمريكاي التين، 

به چاپ به چاپ به چاپ به چاپ     1995199519951995سال سال سال سال ايشان در ايشان در ايشان در ايشان در سالة سالة سالة سالة     18181818تحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات نتايج نتايج نتايج نتايج     نهايتانهايتانهايتانهايتا    ....داشته باشندداشته باشندداشته باشندداشته باشنداياالت متحده اياالت متحده اياالت متحده اياالت متحده     آفريقا و مقاصد متعددي در داخلآفريقا و مقاصد متعددي در داخلآفريقا و مقاصد متعددي در داخلآفريقا و مقاصد متعددي در داخل
فعاليت فعاليت فعاليت فعاليت سازمان اينتر آمريكن و مديران آن در آمريكاي التين، فقط بخشي از سازمان اينتر آمريكن و مديران آن در آمريكاي التين، فقط بخشي از سازمان اينتر آمريكن و مديران آن در آمريكاي التين، فقط بخشي از سازمان اينتر آمريكن و مديران آن در آمريكاي التين، فقط بخشي از     ايشان دريافتند كه حكايت نفوذايشان دريافتند كه حكايت نفوذايشان دريافتند كه حكايت نفوذايشان دريافتند كه حكايت نفوذ. . . . رسيدرسيدرسيدرسيد

، در دوران پس از جنگ ، در دوران پس از جنگ ، در دوران پس از جنگ ، در دوران پس از جنگ آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا    يع بزرگيع بزرگيع بزرگيع بزرگافراد و سازمان هاي مرتبط با صناافراد و سازمان هاي مرتبط با صناافراد و سازمان هاي مرتبط با صناافراد و سازمان هاي مرتبط با صناهمين همين همين همين هاي اين شبكه قدرتمند است چرا كه هاي اين شبكه قدرتمند است چرا كه هاي اين شبكه قدرتمند است چرا كه هاي اين شبكه قدرتمند است چرا كه 
به بهره كشي از منابع سرزميني و انساني ديگر كشورها به بهره كشي از منابع سرزميني و انساني ديگر كشورها به بهره كشي از منابع سرزميني و انساني ديگر كشورها به بهره كشي از منابع سرزميني و انساني ديگر كشورها جهاني دوم، نه تنها در آمريكاي التين، بلكه در ساير نقاط جهان جهاني دوم، نه تنها در آمريكاي التين، بلكه در ساير نقاط جهان جهاني دوم، نه تنها در آمريكاي التين، بلكه در ساير نقاط جهان جهاني دوم، نه تنها در آمريكاي التين، بلكه در ساير نقاط جهان 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . ادامه داده اندادامه داده اندادامه داده اندادامه داده اند
 

هدف اين هدف اين هدف اين هدف اين بودند، بودند، بودند، بودند، بي خبر بي خبر بي خبر بي خبر     اينتر آمريكن در آمريكاي التيناينتر آمريكن در آمريكاي التيناينتر آمريكن در آمريكاي التيناينتر آمريكن در آمريكاي التين    حقيقت ماموريتحقيقت ماموريتحقيقت ماموريتحقيقت ماموريت    ازازازاز    ندسته از افرادي كهندسته از افرادي كهندسته از افرادي كهندسته از افرادي كهبراي آبراي آبراي آبراي آدر نگاه اول، در نگاه اول، در نگاه اول، در نگاه اول، ««««
اليت اليت اليت اليت در زير پوشش فعدر زير پوشش فعدر زير پوشش فعدر زير پوشش فع] ] ] ] امااماامااما... [... [... [... [آمدآمدآمدآمدبه نظر مي به نظر مي به نظر مي به نظر مي ] ] ] ] بين كشورهاي قارة آمريكابين كشورهاي قارة آمريكابين كشورهاي قارة آمريكابين كشورهاي قارة آمريكا[[[[صرفا برقرار كردنِ ارتباط فرهنگي صرفا برقرار كردنِ ارتباط فرهنگي صرفا برقرار كردنِ ارتباط فرهنگي صرفا برقرار كردنِ ارتباط فرهنگي سازمان سازمان سازمان سازمان 

كشاندنِ كشاندنِ كشاندنِ كشاندنِ ، ، ، ، اينتر آمريكناينتر آمريكناينتر آمريكناينتر آمريكنهدف واقعيِ هدف واقعيِ هدف واقعيِ هدف واقعيِ . . . . فعاليت هاي اين سازمان بودفعاليت هاي اين سازمان بودفعاليت هاي اين سازمان بودفعاليت هاي اين سازمان بود    راهنمايِراهنمايِراهنمايِراهنمايِاقتصادي اقتصادي اقتصادي اقتصادي     انگيزه هايِانگيزه هايِانگيزه هايِانگيزه هايِفرهنگي، فرهنگي، فرهنگي، فرهنگي،     هايِهايِهايِهايِ

                                                 
1 economic resources development 

مترجمانِ انجيلِ واي «ن نامِ گروهي از مبلغين افراط گرايِ مسيحي است كه در اياالت متحده با نام اي  Summer Institute of Linguistics 2  

.شناخته مي شوند» كليف  
.اكوادور، پرو، برزيل، بوليوي و كلمبيا  3  

4 Colby and Dennet 1995, x. 
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به رهبريِ مديرانِ صنايع به رهبريِ مديرانِ صنايع به رهبريِ مديرانِ صنايع به رهبريِ مديرانِ صنايع     ،،،،تامين نيازمندي هاي جنگتامين نيازمندي هاي جنگتامين نيازمندي هاي جنگتامين نيازمندي هاي جنگ    بود كهبود كهبود كهبود كه    ييييييييبرنامه هابرنامه هابرنامه هابرنامه ها    چمبرةچمبرةچمبرةچمبرةآمريكاي التين به درون آمريكاي التين به درون آمريكاي التين به درون آمريكاي التين به درون كشورهاي كشورهاي كشورهاي كشورهاي 
بزرگبزرگبزرگ1111»»»»....ودودودودرا نقطة تمركز خود قرار داده برا نقطة تمركز خود قرار داده برا نقطة تمركز خود قرار داده برا نقطة تمركز خود قرار داده ب    ،،،،]]]]آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا[[[[    بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

    ووووفعاليت هاي ضد آلمانيِ اينتر آمريكن در واقع جنگي اقتصادي برخاسته از رقابت بين صنايع بزرگ اياالت متحده فعاليت هاي ضد آلمانيِ اينتر آمريكن در واقع جنگي اقتصادي برخاسته از رقابت بين صنايع بزرگ اياالت متحده فعاليت هاي ضد آلمانيِ اينتر آمريكن در واقع جنگي اقتصادي برخاسته از رقابت بين صنايع بزرگ اياالت متحده فعاليت هاي ضد آلمانيِ اينتر آمريكن در واقع جنگي اقتصادي برخاسته از رقابت بين صنايع بزرگ اياالت متحده 
مديران اين صنايع از هر فرصتي كه جنگ مديران اين صنايع از هر فرصتي كه جنگ مديران اين صنايع از هر فرصتي كه جنگ مديران اين صنايع از هر فرصتي كه جنگ . . . . ريكاي التين بودريكاي التين بودريكاي التين بودريكاي التين بودمشابه آلماني در تاراج منابع طبيعي كشورهاي آممشابه آلماني در تاراج منابع طبيعي كشورهاي آممشابه آلماني در تاراج منابع طبيعي كشورهاي آممشابه آلماني در تاراج منابع طبيعي كشورهاي آم    صنايعِصنايعِصنايعِصنايعِ

                                                                . . . . براي دستيابي انحصاري به منابع سرزميني كشورهاي همسايه استفاده مي كردندبراي دستيابي انحصاري به منابع سرزميني كشورهاي همسايه استفاده مي كردندبراي دستيابي انحصاري به منابع سرزميني كشورهاي همسايه استفاده مي كردندبراي دستيابي انحصاري به منابع سرزميني كشورهاي همسايه استفاده مي كردند    مي دادمي دادمي دادمي داددر اختيار آنها قرار در اختيار آنها قرار در اختيار آنها قرار در اختيار آنها قرار 
 

روهاي خود را از روهاي خود را از روهاي خود را از روهاي خود را از عظيمي از مواد مؤثرة داعظيمي از مواد مؤثرة داعظيمي از مواد مؤثرة داعظيمي از مواد مؤثرة دا    بخشبخشبخشبخشبود كه بود كه بود كه بود كه     2222»»»»جانسونجانسونجانسونجانسون    اَنداَنداَنداَندجانسون جانسون جانسون جانسون ««««يكي از اين صنايع، شركت داروسازي يكي از اين صنايع، شركت داروسازي يكي از اين صنايع، شركت داروسازي يكي از اين صنايع، شركت داروسازي ««««
خود در نيمكرة خود در نيمكرة خود در نيمكرة خود در نيمكرة [[[[    تا زمانِ شروع جنگ در اروپا، آلماني ها از طريق حمل و نقل هواييِ وسيعتا زمانِ شروع جنگ در اروپا، آلماني ها از طريق حمل و نقل هواييِ وسيعتا زمانِ شروع جنگ در اروپا، آلماني ها از طريق حمل و نقل هواييِ وسيعتا زمانِ شروع جنگ در اروپا، آلماني ها از طريق حمل و نقل هواييِ وسيع. . . . آمازون تامين مي كردآمازون تامين مي كردآمازون تامين مي كردآمازون تامين مي كرد

، تجارت مبادله اي گسترده اي با تماميِ كشور هاي آمريكاي التين برقرار كرده بودند به صورتي كه حريم ، تجارت مبادله اي گسترده اي با تماميِ كشور هاي آمريكاي التين برقرار كرده بودند به صورتي كه حريم ، تجارت مبادله اي گسترده اي با تماميِ كشور هاي آمريكاي التين برقرار كرده بودند به صورتي كه حريم ، تجارت مبادله اي گسترده اي با تماميِ كشور هاي آمريكاي التين برقرار كرده بودند به صورتي كه حريم ]]]]غربيغربيغربيغربي
به بهانة جنگ اما در واقع براي به بهانة جنگ اما در واقع براي به بهانة جنگ اما در واقع براي به بهانة جنگ اما در واقع براي . [. [. [. [تيار شركت هاي هوايي آلماني قرار گرفته بودتيار شركت هاي هوايي آلماني قرار گرفته بودتيار شركت هاي هوايي آلماني قرار گرفته بودتيار شركت هاي هوايي آلماني قرار گرفته بودهوايي اين بخش از قارة آمريكا در اخهوايي اين بخش از قارة آمريكا در اخهوايي اين بخش از قارة آمريكا در اخهوايي اين بخش از قارة آمريكا در اخ

با همكاري اينتر آمريكن، به با همكاري اينتر آمريكن، به با همكاري اينتر آمريكن، به با همكاري اينتر آمريكن، به     جانسونجانسونجانسونجانسون    اَنداَنداَنداَندجانسون جانسون جانسون جانسون     مدير شركتمدير شركتمدير شركتمدير شركت] ] ] ] كوتاه كردن دست آلماني ها از منابع داروييِ آمازونكوتاه كردن دست آلماني ها از منابع داروييِ آمازونكوتاه كردن دست آلماني ها از منابع داروييِ آمازونكوتاه كردن دست آلماني ها از منابع داروييِ آمازون
دوره هاي دوره هاي دوره هاي دوره هاي     ارائةارائةارائةارائة    شاملشاملشاملشامل    ز كردز كردز كردز كردفعاليت هايي كه وي آغافعاليت هايي كه وي آغافعاليت هايي كه وي آغافعاليت هايي كه وي آغا. . . . پرداختپرداختپرداختپرداختدر آمريكاي التين در آمريكاي التين در آمريكاي التين در آمريكاي التين     تشويق هوانورديِ شخصي و عموميتشويق هوانورديِ شخصي و عموميتشويق هوانورديِ شخصي و عموميتشويق هوانورديِ شخصي و عمومي

با هو و جنجالِ تبليغاتيِ با هو و جنجالِ تبليغاتيِ با هو و جنجالِ تبليغاتيِ با هو و جنجالِ تبليغاتيِ [[[[خلباني، مهندسي و مكانيكيِ هواپيما براي صدها جوانِ عالقمند آمريكاي التيني خلباني، مهندسي و مكانيكيِ هواپيما براي صدها جوانِ عالقمند آمريكاي التيني خلباني، مهندسي و مكانيكيِ هواپيما براي صدها جوانِ عالقمند آمريكاي التيني خلباني، مهندسي و مكانيكيِ هواپيما براي صدها جوانِ عالقمند آمريكاي التيني     آموزشآموزشآموزشآموزش
نه تنها بيرون راندنِ هوانورديِ آلماني ها از حريم هوايي آمريكاي التين، بلكه نه تنها بيرون راندنِ هوانورديِ آلماني ها از حريم هوايي آمريكاي التين، بلكه نه تنها بيرون راندنِ هوانورديِ آلماني ها از حريم هوايي آمريكاي التين، بلكه نه تنها بيرون راندنِ هوانورديِ آلماني ها از حريم هوايي آمريكاي التين، بلكه     تالش هاتالش هاتالش هاتالش هانتيجه اين نتيجه اين نتيجه اين نتيجه اين . . . . بودبودبودبود] ] ] ] بسياربسياربسياربسيار

هوايي آلماني با شركت هاي هوايي آمريكايي مثل پان آمريكن و يا شركت هاي هوايي آلماني با شركت هاي هوايي آمريكايي مثل پان آمريكن و يا شركت هاي هوايي آلماني با شركت هاي هوايي آمريكايي مثل پان آمريكن و يا شركت هاي هوايي آلماني با شركت هاي هوايي آمريكايي مثل پان آمريكن و يا شركت هاي     ايِايِايِايِجايگزين شدنِ شركت هجايگزين شدنِ شركت هجايگزين شدنِ شركت هجايگزين شدنِ شركت ه
                                                    5555»»»»....بودبودبودبود    4444»»»»آويانكاآويانكاآويانكاآويانكا««««و و و و     3333»»»»لويد بوليوينلويد بوليوينلويد بوليوينلويد بوليوين««««كه توسط بانك هاي آمريكايي تامين مالي مي شدند، مثل كه توسط بانك هاي آمريكايي تامين مالي مي شدند، مثل كه توسط بانك هاي آمريكايي تامين مالي مي شدند، مثل كه توسط بانك هاي آمريكايي تامين مالي مي شدند، مثل     ،،،،التينالتينالتينالتين    هواييِهواييِهواييِهواييِ

                         

معادن غنيِ آلومينيوم، طال، زغال سنگ، نفت، و منابع عظيم صيد معادن غنيِ آلومينيوم، طال، زغال سنگ، نفت، و منابع عظيم صيد معادن غنيِ آلومينيوم، طال، زغال سنگ، نفت، و منابع عظيم صيد معادن غنيِ آلومينيوم، طال، زغال سنگ، نفت، و منابع عظيم صيد     جنگل هاي آمازون، عالوه بر انواع گياهان دارويي،جنگل هاي آمازون، عالوه بر انواع گياهان دارويي،جنگل هاي آمازون، عالوه بر انواع گياهان دارويي،جنگل هاي آمازون، عالوه بر انواع گياهان دارويي،
تشويقِ دولت تشويقِ دولت تشويقِ دولت تشويقِ دولت     بعد ازبعد ازبعد ازبعد از. . . . داشتداشتداشتداشتنيز نيز نيز نيز ) ) ) ) براي توليد الستيكبراي توليد الستيكبراي توليد الستيكبراي توليد الستيك((((    6666پرورش دام و كشت درخت كائوچوپرورش دام و كشت درخت كائوچوپرورش دام و كشت درخت كائوچوپرورش دام و كشت درخت كائوچواستعداد عظيمي براي استعداد عظيمي براي استعداد عظيمي براي استعداد عظيمي براي ماهي، ماهي، ماهي، ماهي، 

خود كنترل اين خود كنترل اين خود كنترل اين خود كنترل اين آمريكايي كوشيدند كه آمريكايي كوشيدند كه آمريكايي كوشيدند كه آمريكايي كوشيدند كه بزرگ بزرگ بزرگ بزرگ در آمازون، صنعتگرانِ در آمازون، صنعتگرانِ در آمازون، صنعتگرانِ در آمازون، صنعتگرانِ     »»»»توسعة منابعتوسعة منابعتوسعة منابعتوسعة منابع««««ها در كشورهاي آمريكاي التين به ها در كشورهاي آمريكاي التين به ها در كشورهاي آمريكاي التين به ها در كشورهاي آمريكاي التين به 
    نفوذنفوذنفوذنفوذبوميانِ مسلحِ منطقه كه در برابر بوميانِ مسلحِ منطقه كه در برابر بوميانِ مسلحِ منطقه كه در برابر بوميانِ مسلحِ منطقه كه در برابر ) ) ) ) 1111: : : : خود مي ديدندخود مي ديدندخود مي ديدندخود مي ديدندمانع جدي بر سر راه مانع جدي بر سر راه مانع جدي بر سر راه مانع جدي بر سر راه چيز را چيز را چيز را چيز را منابع را به دست گيرند، اما دو منابع را به دست گيرند، اما دو منابع را به دست گيرند، اما دو منابع را به دست گيرند، اما دو 
، چون خودكفايي ، چون خودكفايي ، چون خودكفايي ، چون خودكفايي ]]]]در ازاي دستمزددر ازاي دستمزددر ازاي دستمزددر ازاي دستمزد[[[[فقدانِ انگيزة الزم در ميانِ بوميان براي كارگري فقدانِ انگيزة الزم در ميانِ بوميان براي كارگري فقدانِ انگيزة الزم در ميانِ بوميان براي كارگري فقدانِ انگيزة الزم در ميانِ بوميان براي كارگري ) ) ) ) 2222بيگانگان مقاومت مي كردند و بيگانگان مقاومت مي كردند و بيگانگان مقاومت مي كردند و بيگانگان مقاومت مي كردند و 

براي از ميان بردن مقاومت و بي نيازي در ميان اهالي محل، براي از ميان بردن مقاومت و بي نيازي در ميان اهالي محل، براي از ميان بردن مقاومت و بي نيازي در ميان اهالي محل، براي از ميان بردن مقاومت و بي نيازي در ميان اهالي محل، . . . . ن را از پول بي نياز مي كردن را از پول بي نياز مي كردن را از پول بي نياز مي كردن را از پول بي نياز مي كردو خوداتكاييِ محلي، ايشاو خوداتكاييِ محلي، ايشاو خوداتكاييِ محلي، ايشاو خوداتكاييِ محلي، ايشا
مبلغين مبلغين مبلغين مبلغين ديگري ديگري ديگري ديگري مردم شناسان و مردم شناسان و مردم شناسان و مردم شناسان و ، يكي ، يكي ، يكي ، يكي متوسل شدندمتوسل شدندمتوسل شدندمتوسل شدنددو گروه از حرفه مندانِ آمريكايي دو گروه از حرفه مندانِ آمريكايي دو گروه از حرفه مندانِ آمريكايي دو گروه از حرفه مندانِ آمريكايي به به به به مديرانِ صنايع اياالت متحده، مديرانِ صنايع اياالت متحده، مديرانِ صنايع اياالت متحده، مديرانِ صنايع اياالت متحده، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         . . . . مذهبيمذهبيمذهبيمذهبي
                                                 

.115همان،   1  
2 Johnson and Johnson 
3 Lloyd Bolivian 
4 Avianca 

.118همان،   5  
6 Hevea brasiliensis 
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مثال در پرو، دولتمثال در پرو، دولتمثال در پرو، دولتو فرودگاهي و فرودگاهي و فرودگاهي و فرودگاهي     احداث كننداحداث كننداحداث كننداحداث كنند    جنگلجنگلجنگلجنگل    داخلداخلداخلداخلداد تا جاده اي به داد تا جاده اي به داد تا جاده اي به داد تا جاده اي به     زهزهزهزهاينتر آمريكن اجااينتر آمريكن اجااينتر آمريكن اجااينتر آمريكن اجا    به نمايندگانِبه نمايندگانِبه نمايندگانِبه نمايندگانِ    آن كشورآن كشورآن كشورآن كشور    مثال در پرو، دولت
داشت داشت داشت داشت     لنگر انداختنِ كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما رالنگر انداختنِ كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما رالنگر انداختنِ كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما رالنگر انداختنِ كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما را    الزم برايالزم برايالزم برايالزم براي    اتاتاتاتدر نزديكي آخرين بندرِ رودخانة آمازون كه امكاندر نزديكي آخرين بندرِ رودخانة آمازون كه امكاندر نزديكي آخرين بندرِ رودخانة آمازون كه امكاندر نزديكي آخرين بندرِ رودخانة آمازون كه امكان

                                                                                                    . . . . گيردگيردگيردگيرد    انجامانجامانجامانجامبه سهولت به سهولت به سهولت به سهولت     استخراج شود،استخراج شود،استخراج شود،استخراج شود،    ييييمنابع جنگلمنابع جنگلمنابع جنگلمنابع جنگلبسازند تا حمل و نقلِ الستيك و نفتي كه قرار بود از بسازند تا حمل و نقلِ الستيك و نفتي كه قرار بود از بسازند تا حمل و نقلِ الستيك و نفتي كه قرار بود از بسازند تا حمل و نقلِ الستيك و نفتي كه قرار بود از 
 

به دست به دست به دست به دست     كهكهكهكه    بودبودبودبود    ييييههههرِرِرِرِاين گاين گاين گاين گو و و و . . . . ]]]]مي شدمي شدمي شدمي شدتا كار به جد آغاز تا كار به جد آغاز تا كار به جد آغاز تا كار به جد آغاز [[[[    مي رفتمي رفتمي رفتمي رفتبايد از ميان بايد از ميان بايد از ميان بايد از ميان بوميان منطقه تنها مانعي بودند كه بوميان منطقه تنها مانعي بودند كه بوميان منطقه تنها مانعي بودند كه بوميان منطقه تنها مانعي بودند كه ««««
    »»»»انيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامر««««، ، ، ، نام اين سازماننام اين سازماننام اين سازماننام اين سازمان. . . . در آورده بود باز شددر آورده بود باز شددر آورده بود باز شددر آورده بود باز شد] ] ] ] پايتخت پروپايتخت پروپايتخت پروپايتخت پرو[[[[ليما ليما ليما ليما كه تازه سر از كه تازه سر از كه تازه سر از كه تازه سر از آمريكايي آمريكايي آمريكايي آمريكايي سازماني سازماني سازماني سازماني 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                1111    »»»»....بودبودبودبود
 

ان ان ان ان و دانشگاهيو دانشگاهيو دانشگاهيو دانشگاهي    آمريكاييآمريكاييآمريكاييآمريكايي    كهنه سربازانِكهنه سربازانِكهنه سربازانِكهنه سربازانِاين سازمان در واقع، تركيبي از تشكيالتي تبليغي از افراط گرايان مسيحي، اين سازمان در واقع، تركيبي از تشكيالتي تبليغي از افراط گرايان مسيحي، اين سازمان در واقع، تركيبي از تشكيالتي تبليغي از افراط گرايان مسيحي، اين سازمان در واقع، تركيبي از تشكيالتي تبليغي از افراط گرايان مسيحي، 
به به به به     يافتنيافتنيافتنيافتن    براي ورودبراي ورودبراي ورودبراي ورود: : : : هويت چندگانة اين سازمان، قدرت نفوذ بي نظيري به آن مي دادهويت چندگانة اين سازمان، قدرت نفوذ بي نظيري به آن مي دادهويت چندگانة اين سازمان، قدرت نفوذ بي نظيري به آن مي دادهويت چندگانة اين سازمان، قدرت نفوذ بي نظيري به آن مي داد. . . . بودبودبودبود    اياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحدهآن آن آن آن 

، در ، در ، در ، در اياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحدهاما در اما در اما در اما در . . . . 2222دانشگاهي خود جلو مي رفتدانشگاهي خود جلو مي رفتدانشگاهي خود جلو مي رفتدانشگاهي خود جلو مي رفت    هويتهويتهويتهويتبا با با با     انيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامرانيستيتو زبان شناسيِ سامرآمريكاي التين، آمريكاي التين، آمريكاي التين، آمريكاي التين، كشورهاي كشورهاي كشورهاي كشورهاي 
    ديندينديندينتبليغ تبليغ تبليغ تبليغ     از ثروتمندانِ پروتستان و جذبِ جوانانِ متعصب مسيحي جهتاز ثروتمندانِ پروتستان و جذبِ جوانانِ متعصب مسيحي جهتاز ثروتمندانِ پروتستان و جذبِ جوانانِ متعصب مسيحي جهتاز ثروتمندانِ پروتستان و جذبِ جوانانِ متعصب مسيحي جهت    جمع آوري كمك هايِ نقديجمع آوري كمك هايِ نقديجمع آوري كمك هايِ نقديجمع آوري كمك هايِ نقدي    هنگامِهنگامِهنگامِهنگامِ
اين جوانان ابتدا اين جوانان ابتدا اين جوانان ابتدا اين جوانان ابتدا . . . . تبليغي خود استفاده مي كردتبليغي خود استفاده مي كردتبليغي خود استفاده مي كردتبليغي خود استفاده مي كردو و و و مسيحي مسيحي مسيحي مسيحي از هويت از هويت از هويت از هويت     ،،،،آمريكاي التينآمريكاي التينآمريكاي التينآمريكاي التين    »»»»ملحدملحدملحدملحد««««در ميانِ بوميانِ در ميانِ بوميانِ در ميانِ بوميانِ در ميانِ بوميانِ     يتيتيتيتمسيحمسيحمسيحمسيح

در در در در     ،،،،آشنا مي شدند و سپس توسط بخش نظامي آنآشنا مي شدند و سپس توسط بخش نظامي آنآشنا مي شدند و سپس توسط بخش نظامي آنآشنا مي شدند و سپس توسط بخش نظامي آن    آمريكاي التينآمريكاي التينآمريكاي التينآمريكاي التين    توسط بخش دانشگاهي با زبان هاي بوميتوسط بخش دانشگاهي با زبان هاي بوميتوسط بخش دانشگاهي با زبان هاي بوميتوسط بخش دانشگاهي با زبان هاي بومي
                                                                                                                                3333....تعليم مي ديدندتعليم مي ديدندتعليم مي ديدندتعليم مي ديدند    با بوميانبا بوميانبا بوميانبا بوميان    روياروييروياروييروياروييرويارويياردوهاي جنگلي، از طريقِ تمرين هاي طاقت فرسا براي اردوهاي جنگلي، از طريقِ تمرين هاي طاقت فرسا براي اردوهاي جنگلي، از طريقِ تمرين هاي طاقت فرسا براي اردوهاي جنگلي، از طريقِ تمرين هاي طاقت فرسا براي 

 

قبيله اي به نام قبيله اي به نام قبيله اي به نام قبيله اي به نام اعضاي اعضاي اعضاي اعضاي برخي قبايل سرخپوست از جمله برخي قبايل سرخپوست از جمله برخي قبايل سرخپوست از جمله برخي قبايل سرخپوست از جمله     به تسليم درآوردنِبه تسليم درآوردنِبه تسليم درآوردنِبه تسليم درآوردنِو و و و     تضعيف كردنتضعيف كردنتضعيف كردنتضعيف كردنبراي براي براي براي سوي ديگر، سوي ديگر، سوي ديگر، سوي ديگر، از از از از 
و در اعماق جنگل هاي آمازون زندگي و در اعماق جنگل هاي آمازون زندگي و در اعماق جنگل هاي آمازون زندگي و در اعماق جنگل هاي آمازون زندگي بودند بودند بودند بودند كه براي قرن ها در برابر مهاجمانِ اروپايي مقاومت كرده كه براي قرن ها در برابر مهاجمانِ اروپايي مقاومت كرده كه براي قرن ها در برابر مهاجمانِ اروپايي مقاومت كرده كه براي قرن ها در برابر مهاجمانِ اروپايي مقاومت كرده     4444»»»»الكونديونالكونديونالكونديونالكونديون««««

اين اين اين اين بخشي از بخشي از بخشي از بخشي از     ....حمايت مالي اينتر آمريكن تاسيس شدحمايت مالي اينتر آمريكن تاسيس شدحمايت مالي اينتر آمريكن تاسيس شدحمايت مالي اينتر آمريكن تاسيس شدبا با با با     5555»»»»انيستيتو ملي سرخپوستانانيستيتو ملي سرخپوستانانيستيتو ملي سرخپوستانانيستيتو ملي سرخپوستان««««، سازماني با عنوان ، سازماني با عنوان ، سازماني با عنوان ، سازماني با عنوان مي كردندمي كردندمي كردندمي كردند
تعلق داشت كه از سوي بنياد تعلق داشت كه از سوي بنياد تعلق داشت كه از سوي بنياد تعلق داشت كه از سوي بنياد     6666»»»»كميتة مشورتي مردم شناسيكميتة مشورتي مردم شناسيكميتة مشورتي مردم شناسيكميتة مشورتي مردم شناسي««««به انجمني از مردم شناسان به نام به انجمني از مردم شناسان به نام به انجمني از مردم شناسان به نام به انجمني از مردم شناسان به نام     سازمان پژوهشي،سازمان پژوهشي،سازمان پژوهشي،سازمان پژوهشي،

براي گردآوري اطالعات فرهنگي در مورد قبايل و منابعِ معدنيِ براي گردآوري اطالعات فرهنگي در مورد قبايل و منابعِ معدنيِ براي گردآوري اطالعات فرهنگي در مورد قبايل و منابعِ معدنيِ براي گردآوري اطالعات فرهنگي در مورد قبايل و منابعِ معدنيِ پيش از اين نيز، پيش از اين نيز، پيش از اين نيز، پيش از اين نيز،     ....صنعتي راكفلر حمايت مالي مي شدصنعتي راكفلر حمايت مالي مي شدصنعتي راكفلر حمايت مالي مي شدصنعتي راكفلر حمايت مالي مي شد
به تحقيق به تحقيق به تحقيق به تحقيق     در مناطق مختلف آمريكاي التيندر مناطق مختلف آمريكاي التيندر مناطق مختلف آمريكاي التيندر مناطق مختلف آمريكاي التينكه كه كه كه باستان شناسان آمريكايي باستان شناسان آمريكايي باستان شناسان آمريكايي باستان شناسان آمريكايي     مطالعاتمطالعاتمطالعاتمطالعات، اينتر آمريكن از ، اينتر آمريكن از ، اينتر آمريكن از ، اينتر آمريكن از هاهاهاهاآنآنآنآن    محليِمحليِمحليِمحليِ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . . . . حمايت مالي كرده بودحمايت مالي كرده بودحمايت مالي كرده بودحمايت مالي كرده بود    مشغول بودندمشغول بودندمشغول بودندمشغول بودند
 

                                                 
.120همان،   1  

.نبودپروتستان  پذيراي افراط گرانِ مسيحيِ ،چيرگيِ مذهب كاتوليك در آمريكاي التيندر آن زمان،   2  

  3 121-124همان،     
4 Lacondon 
5 National Indian Institute / NII 
6 Anthropology Advisory Committee 
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    1111»»»»كسكسكسكسسال َتسال َتسال َتسال َت««««به نام به نام به نام به نام     ز دانشگاهيان به رهبري مردم شناسِ معروفيز دانشگاهيان به رهبري مردم شناسِ معروفيز دانشگاهيان به رهبري مردم شناسِ معروفيز دانشگاهيان به رهبري مردم شناسِ معروفيگروهي حرفه اي اگروهي حرفه اي اگروهي حرفه اي اگروهي حرفه اي ا» » » » ردم شناسيردم شناسيردم شناسيردم شناسيمممم    مشورتيِمشورتيِمشورتيِمشورتيِكميتة كميتة كميتة كميتة ««««
براي آماده براي آماده براي آماده براي آماده [[[[. . . . بود كه براي مطيع كردنِ بوميان و ادغام ايشان در جامعه كارگريِ آمريكاي التين به خدمت گرفته شدبود كه براي مطيع كردنِ بوميان و ادغام ايشان در جامعه كارگريِ آمريكاي التين به خدمت گرفته شدبود كه براي مطيع كردنِ بوميان و ادغام ايشان در جامعه كارگريِ آمريكاي التين به خدمت گرفته شدبود كه براي مطيع كردنِ بوميان و ادغام ايشان در جامعه كارگريِ آمريكاي التين به خدمت گرفته شد

گواتماال ديگر چيزي به نام اختالف نژادي گواتماال ديگر چيزي به نام اختالف نژادي گواتماال ديگر چيزي به نام اختالف نژادي گواتماال ديگر چيزي به نام اختالف نژادي اعالم كرد كه در كشور اعالم كرد كه در كشور اعالم كرد كه در كشور اعالم كرد كه در كشور ] ] ] ] جسورانهجسورانهجسورانهجسورانه[[[[آقاي َتكس آقاي َتكس آقاي َتكس آقاي َتكس     ،،،،]]]]سازيِ ذهني افكار عموميسازيِ ذهني افكار عموميسازيِ ذهني افكار عموميسازيِ ذهني افكار عمومي
وجود ندارد چرا كه سرخپوستان با ديگر نژادهاي ساكن در كشور از طريق ازدواج تركيب شده و ديگر به صورت يك نژاد وجود ندارد چرا كه سرخپوستان با ديگر نژادهاي ساكن در كشور از طريق ازدواج تركيب شده و ديگر به صورت يك نژاد وجود ندارد چرا كه سرخپوستان با ديگر نژادهاي ساكن در كشور از طريق ازدواج تركيب شده و ديگر به صورت يك نژاد وجود ندارد چرا كه سرخپوستان با ديگر نژادهاي ساكن در كشور از طريق ازدواج تركيب شده و ديگر به صورت يك نژاد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    2222»»»»....ندارندندارندندارندندارند] ] ] ] خارجيخارجيخارجيخارجي[[[[وجود وجود وجود وجود ، ، ، ، داراي هويتداراي هويتداراي هويتداراي هويت
 

آكادميك براي حاشا كردنِ حقِ اين آكادميك براي حاشا كردنِ حقِ اين آكادميك براي حاشا كردنِ حقِ اين آكادميك براي حاشا كردنِ حقِ اين     ييييتوجيهتوجيهتوجيهتوجيهمي كوشيد تا مي كوشيد تا مي كوشيد تا مي كوشيد تا كس كس كس كس َتتََتَت    آقايآقايآقايآقايبا حاشا كردنِ هويت نژاديِ سرخپوستان، با حاشا كردنِ هويت نژاديِ سرخپوستان، با حاشا كردنِ هويت نژاديِ سرخپوستان، با حاشا كردنِ هويت نژاديِ سرخپوستان، ««««
د، امري كه خود به خود پيوستنِ اجباري اين مردمِ بي سرزمين به نيرويِ د، امري كه خود به خود پيوستنِ اجباري اين مردمِ بي سرزمين به نيرويِ د، امري كه خود به خود پيوستنِ اجباري اين مردمِ بي سرزمين به نيرويِ د، امري كه خود به خود پيوستنِ اجباري اين مردمِ بي سرزمين به نيرويِ كنكنكنكنفراهم فراهم فراهم فراهم     آنهاآنهاآنهاآنهامردم به دارايي هاي سرزميني مردم به دارايي هاي سرزميني مردم به دارايي هاي سرزميني مردم به دارايي هاي سرزميني 

    اقشاراقشاراقشاراقشارجمعيت بوميان با ديگر جمعيت بوميان با ديگر جمعيت بوميان با ديگر جمعيت بوميان با ديگر ] ] ] ] فيزيكيفيزيكيفيزيكيفيزيكي[[[[آقاي تكس معتقد بود كه با ادغام آقاي تكس معتقد بود كه با ادغام آقاي تكس معتقد بود كه با ادغام آقاي تكس معتقد بود كه با ادغام ... ... ... ... موجب مي شدموجب مي شدموجب مي شدموجب مي شد    رارارارامعه معه معه معه كار ارزان قيمت جاكار ارزان قيمت جاكار ارزان قيمت جاكار ارزان قيمت جا
، كه با آموزش زبان، ، كه با آموزش زبان، ، كه با آموزش زبان، ، كه با آموزش زبان، بودبودبودبود، زبانِ اين بوميان ، زبانِ اين بوميان ، زبانِ اين بوميان ، زبانِ اين بوميان باقي مي ماندباقي مي ماندباقي مي ماندباقي مي ماند    يكنواخت شدنِ كل جمعيتيكنواخت شدنِ كل جمعيتيكنواخت شدنِ كل جمعيتيكنواخت شدنِ كل جمعيت    ي كه بر سرِ راهي كه بر سرِ راهي كه بر سرِ راهي كه بر سرِ راهجامعه، تنها مانعجامعه، تنها مانعجامعه، تنها مانعجامعه، تنها مانع

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3333»»»»....مي بودمي بودمي بودمي بوداين مانع نيز قابل رفع اين مانع نيز قابل رفع اين مانع نيز قابل رفع اين مانع نيز قابل رفع 
 

. . . . رشته مردم شناسي اساسا از علومِ اجتماعيِ راهبردي در جدا كردنِ مردم از دارايي هاي سرزميني خود بوده استرشته مردم شناسي اساسا از علومِ اجتماعيِ راهبردي در جدا كردنِ مردم از دارايي هاي سرزميني خود بوده استرشته مردم شناسي اساسا از علومِ اجتماعيِ راهبردي در جدا كردنِ مردم از دارايي هاي سرزميني خود بوده استرشته مردم شناسي اساسا از علومِ اجتماعيِ راهبردي در جدا كردنِ مردم از دارايي هاي سرزميني خود بوده است
، كه ابتدا توسط انگليسي ها ، كه ابتدا توسط انگليسي ها ، كه ابتدا توسط انگليسي ها ، كه ابتدا توسط انگليسي ها 4444»»»»ربرديربرديربرديربرديمردم شناسي كامردم شناسي كامردم شناسي كامردم شناسي كا««««انديشمندان اين رشته، به ويژه گرايش خاصي از آن به نام انديشمندان اين رشته، به ويژه گرايش خاصي از آن به نام انديشمندان اين رشته، به ويژه گرايش خاصي از آن به نام انديشمندان اين رشته، به ويژه گرايش خاصي از آن به نام 

    جايگاهي گسترده در تعاملِجايگاهي گسترده در تعاملِجايگاهي گسترده در تعاملِجايگاهي گسترده در تعاملِ    ،،،،تا كنونتا كنونتا كنونتا كنونسال هاي جنگ جهاني دوم سال هاي جنگ جهاني دوم سال هاي جنگ جهاني دوم سال هاي جنگ جهاني دوم     ازازازازبرايِ مديريت بهترِ مستعمرات خود ابداع شد، برايِ مديريت بهترِ مستعمرات خود ابداع شد، برايِ مديريت بهترِ مستعمرات خود ابداع شد، برايِ مديريت بهترِ مستعمرات خود ابداع شد، 
                                                                                                                                                                                                                                                     5555....نمايندگانِ صنايع بزرگ اياالت متحده با مردم در جوامع كهن يافته استنمايندگانِ صنايع بزرگ اياالت متحده با مردم در جوامع كهن يافته استنمايندگانِ صنايع بزرگ اياالت متحده با مردم در جوامع كهن يافته استنمايندگانِ صنايع بزرگ اياالت متحده با مردم در جوامع كهن يافته است

 

در امرِ نفوذ به ديگر سرزمين در امرِ نفوذ به ديگر سرزمين در امرِ نفوذ به ديگر سرزمين در امرِ نفوذ به ديگر سرزمين [[[[از اهميت مردم شناسي كاربردي از اهميت مردم شناسي كاربردي از اهميت مردم شناسي كاربردي از اهميت مردم شناسي كاربردي     6666»»»»كاليد كالخونكاليد كالخونكاليد كالخونكاليد كالخون««««مردم شناسِ دانشگاه هاروارد آقاي مردم شناسِ دانشگاه هاروارد آقاي مردم شناسِ دانشگاه هاروارد آقاي مردم شناسِ دانشگاه هاروارد آقاي ««««
كه طبقات مختلف مردم در آن كه طبقات مختلف مردم در آن كه طبقات مختلف مردم در آن كه طبقات مختلف مردم در آن     فهميمفهميمفهميمفهميممي شناسيم، مي مي شناسيم، مي مي شناسيم، مي مي شناسيم، مي     بهتربهتربهتربهتر    وقتي ما يك فرهنگ راوقتي ما يك فرهنگ راوقتي ما يك فرهنگ راوقتي ما يك فرهنگ را««««: : : : اينچنين سخن مي گويداينچنين سخن مي گويداينچنين سخن مي گويداينچنين سخن مي گويد] ] ] ] هاهاهاها

مثال وقتي چتربازان آمريكايي در جنگل هايِ دوردست تايلند فرود مثال وقتي چتربازان آمريكايي در جنگل هايِ دوردست تايلند فرود مثال وقتي چتربازان آمريكايي در جنگل هايِ دوردست تايلند فرود مثال وقتي چتربازان آمريكايي در جنگل هايِ دوردست تايلند فرود ... ... ... ... دارنددارنددارنددارندفرهنگ از يكديگر و از بيگانگان چه انتظاري فرهنگ از يكديگر و از بيگانگان چه انتظاري فرهنگ از يكديگر و از بيگانگان چه انتظاري فرهنگ از يكديگر و از بيگانگان چه انتظاري 
                                                                                                                                                                                                                                        7777»»»»....مي آيند، آنها بايد بدانند كه چه رفتاري از سوي بوميان در انتظار آنهاستمي آيند، آنها بايد بدانند كه چه رفتاري از سوي بوميان در انتظار آنهاستمي آيند، آنها بايد بدانند كه چه رفتاري از سوي بوميان در انتظار آنهاستمي آيند، آنها بايد بدانند كه چه رفتاري از سوي بوميان در انتظار آنهاست

 

كه با بوميانِ آمريكاي التين داشتند، توانستند كه با بوميانِ آمريكاي التين داشتند، توانستند كه با بوميانِ آمريكاي التين داشتند، توانستند كه با بوميانِ آمريكاي التين داشتند، توانستند تماس مستقيمي تماس مستقيمي تماس مستقيمي تماس مستقيمي     لحاظلحاظلحاظلحاظمبلغينِ انيستيتو زبان شناسي سامر، به مبلغينِ انيستيتو زبان شناسي سامر، به مبلغينِ انيستيتو زبان شناسي سامر، به مبلغينِ انيستيتو زبان شناسي سامر، به 
                                        8888....اطالعات وسيعي در حوزة مردم شناسي از قبايل مختلف گردآوري كرده و آن را در اختيار اينتر آمريكن قرار دهنداطالعات وسيعي در حوزة مردم شناسي از قبايل مختلف گردآوري كرده و آن را در اختيار اينتر آمريكن قرار دهنداطالعات وسيعي در حوزة مردم شناسي از قبايل مختلف گردآوري كرده و آن را در اختيار اينتر آمريكن قرار دهنداطالعات وسيعي در حوزة مردم شناسي از قبايل مختلف گردآوري كرده و آن را در اختيار اينتر آمريكن قرار دهند
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لسون راكفلر در لسون راكفلر در لسون راكفلر در لسون راكفلر در گردآوري كرد سر از پرونده هاي اطالعاتيِ نگردآوري كرد سر از پرونده هاي اطالعاتيِ نگردآوري كرد سر از پرونده هاي اطالعاتيِ نگردآوري كرد سر از پرونده هاي اطالعاتيِ ن    1111»»»»تاراسكانتاراسكانتاراسكانتاراسكان««««اين انيستيتو در مورد سرخپوستانِ اين انيستيتو در مورد سرخپوستانِ اين انيستيتو در مورد سرخپوستانِ اين انيستيتو در مورد سرخپوستانِ ] ] ] ] مثال آنچهمثال آنچهمثال آنچهمثال آنچه[[[[««««
، از ، از ، از ، از با يكديگر بودبا يكديگر بودبا يكديگر بودبا يكديگر بوداعضاي آن اعضاي آن اعضاي آن اعضاي آن     و ارتباطو ارتباطو ارتباطو ارتباط    اين قوماين قوماين قوماين قوماين پرونده ها شامل اطالعات مفصلي از ويژگي هاي فرهنگيِ اين پرونده ها شامل اطالعات مفصلي از ويژگي هاي فرهنگيِ اين پرونده ها شامل اطالعات مفصلي از ويژگي هاي فرهنگيِ اين پرونده ها شامل اطالعات مفصلي از ويژگي هاي فرهنگيِ . . . . آوردآوردآوردآورد

، گونه هاي ، گونه هاي ، گونه هاي ، گونه هاي ))))يا ماليمتيا ماليمتيا ماليمتيا ماليمت    تمايل به خشونتتمايل به خشونتتمايل به خشونتتمايل به خشونتمثال مثال مثال مثال ((((جامعه پذيري اعضا جامعه پذيري اعضا جامعه پذيري اعضا جامعه پذيري اعضا مي توان به ويژگي هايي چون مي توان به ويژگي هايي چون مي توان به ويژگي هايي چون مي توان به ويژگي هايي چون جمله جمله جمله جمله اين اين اين اين 
ست، روابط خويشاوندي، ساختار قدرت، منابع معدني، سابقة استخراج منابع، ست، روابط خويشاوندي، ساختار قدرت، منابع معدني، سابقة استخراج منابع، ست، روابط خويشاوندي، ساختار قدرت، منابع معدني، سابقة استخراج منابع، ست، روابط خويشاوندي، ساختار قدرت، منابع معدني، سابقة استخراج منابع، شخصيتي، انگيزه ها، عواطف، ساختار زباني، سياشخصيتي، انگيزه ها، عواطف، ساختار زباني، سياشخصيتي، انگيزه ها، عواطف، ساختار زباني، سياشخصيتي، انگيزه ها، عواطف، ساختار زباني، سيا

    2222»»»»نماية راهبرديِ آمريكاي التيننماية راهبرديِ آمريكاي التيننماية راهبرديِ آمريكاي التيننماية راهبرديِ آمريكاي التين««««داده ها را داده ها را داده ها را داده ها را     مجموعةمجموعةمجموعةمجموعة    نلسون راكفلر ايننلسون راكفلر ايننلسون راكفلر ايننلسون راكفلر اين. . . . اشاره كرداشاره كرداشاره كرداشاره كرد    و روابط مرتبط با كار و نيروي انسانيو روابط مرتبط با كار و نيروي انسانيو روابط مرتبط با كار و نيروي انسانيو روابط مرتبط با كار و نيروي انساني
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زبان و ديگر زمينه هاي فني و زبان و ديگر زمينه هاي فني و زبان و ديگر زمينه هاي فني و زبان و ديگر زمينه هاي فني و     ،،،،ناگفته نماند كه اينتر آمريكن، عالوه بر آموزش هاي حرفه اي در هوانوردي، مهندسيناگفته نماند كه اينتر آمريكن، عالوه بر آموزش هاي حرفه اي در هوانوردي، مهندسيناگفته نماند كه اينتر آمريكن، عالوه بر آموزش هاي حرفه اي در هوانوردي، مهندسيناگفته نماند كه اينتر آمريكن، عالوه بر آموزش هاي حرفه اي در هوانوردي، مهندسي
نيِ تغذيه برتر و بهداشت نيِ تغذيه برتر و بهداشت نيِ تغذيه برتر و بهداشت نيِ تغذيه برتر و بهداشت حرفه اي كه فقط در راستاي اهداف اقتصاديِ مديرانِ صنايع بزرگ اياالت متحده بود، خود را باحرفه اي كه فقط در راستاي اهداف اقتصاديِ مديرانِ صنايع بزرگ اياالت متحده بود، خود را باحرفه اي كه فقط در راستاي اهداف اقتصاديِ مديرانِ صنايع بزرگ اياالت متحده بود، خود را باحرفه اي كه فقط در راستاي اهداف اقتصاديِ مديرانِ صنايع بزرگ اياالت متحده بود، خود را با

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ....كارگران در اين جوامع نيز معرفي مي كردكارگران در اين جوامع نيز معرفي مي كردكارگران در اين جوامع نيز معرفي مي كردكارگران در اين جوامع نيز معرفي مي كرد
 

از هيچ از هيچ از هيچ از هيچ ] ] ] ] نتر آمريكننتر آمريكننتر آمريكننتر آمريكنديگر مديرانِ ايديگر مديرانِ ايديگر مديرانِ ايديگر مديرانِ اي    مثلمثلمثلمثل[[[[آمريكاي التين، نلسون راكفلر آمريكاي التين، نلسون راكفلر آمريكاي التين، نلسون راكفلر آمريكاي التين، نلسون راكفلر معادنِ معادنِ معادنِ معادنِ براي استخراج راهبردي ترين منابع از براي استخراج راهبردي ترين منابع از براي استخراج راهبردي ترين منابع از براي استخراج راهبردي ترين منابع از ««««
درة درة درة درة ««««در در در در كه كه كه كه     4444»»»»آتوميآتوميآتوميآتومي««««    تغذيه نادرست و ناكافيِ سرخپوستانِتغذيه نادرست و ناكافيِ سرخپوستانِتغذيه نادرست و ناكافيِ سرخپوستانِتغذيه نادرست و ناكافيِ سرخپوستانِدغدغه اي در مورد دغدغه اي در مورد دغدغه اي در مورد دغدغه اي در مورد در ابتدا در ابتدا در ابتدا در ابتدا     ويويويوياما اما اما اما . . . . اقدامي فروگذار نمي كرداقدامي فروگذار نمي كرداقدامي فروگذار نمي كرداقدامي فروگذار نمي كرد

اما به محض اينكه يكي از دستيارانش، نقش اما به محض اينكه يكي از دستيارانش، نقش اما به محض اينكه يكي از دستيارانش، نقش اما به محض اينكه يكي از دستيارانش، نقش . . . . كار مي كردند، به خود راه نمي دادكار مي كردند، به خود راه نمي دادكار مي كردند، به خود راه نمي دادكار مي كردند، به خود راه نمي داددر شمال مكزيكوسيتي در شمال مكزيكوسيتي در شمال مكزيكوسيتي در شمال مكزيكوسيتي     5555»»»»وووومزكيتمزكيتمزكيتمزكيت
، نلسون حساب ديگري براي تغذية كارگران ، نلسون حساب ديگري براي تغذية كارگران ، نلسون حساب ديگري براي تغذية كارگران ، نلسون حساب ديگري براي تغذية كارگران يادآور شديادآور شديادآور شديادآور شدال بردنِ بهره وريِ كارگران را به او ال بردنِ بهره وريِ كارگران را به او ال بردنِ بهره وريِ كارگران را به او ال بردنِ بهره وريِ كارگران را به او كليديِ تغذية درست براي باكليديِ تغذية درست براي باكليديِ تغذية درست براي باكليديِ تغذية درست براي با

اين دره اين دره اين دره اين دره     كار زيادي از كارگرانكار زيادي از كارگرانكار زيادي از كارگرانكار زيادي از كارگراننمي توان نمي توان نمي توان نمي توان تغذيه، تغذيه، تغذيه، تغذيه، به علت سوء به علت سوء به علت سوء به علت سوء : : : : به او گوشزد كردبه او گوشزد كردبه او گوشزد كردبه او گوشزد كرددستيار وي موضوع را اينچنين دستيار وي موضوع را اينچنين دستيار وي موضوع را اينچنين دستيار وي موضوع را اينچنين . . . . باز كردباز كردباز كردباز كرد
معادن اين معادن اين معادن اين معادن اين ... ... ... ... شود، كار آنها بسيار مؤثرتر خواهد بودشود، كار آنها بسيار مؤثرتر خواهد بودشود، كار آنها بسيار مؤثرتر خواهد بودشود، كار آنها بسيار مؤثرتر خواهد بود    انتظار داشت، در صورتي كه اگر در تامين غذاي آنان بهبود الزم ايجادانتظار داشت، در صورتي كه اگر در تامين غذاي آنان بهبود الزم ايجادانتظار داشت، در صورتي كه اگر در تامين غذاي آنان بهبود الزم ايجادانتظار داشت، در صورتي كه اگر در تامين غذاي آنان بهبود الزم ايجاد

                                                                                                                                                                      
ل مقايسه التين با تركيب جمعيتي در اياالت متحده و كانادا در آمريكاي شمالي، جايي كه از جمعيت بوميانِ آن تا حد نابودي كاسته شده است، قاب

ن به گردآوري لذا هر چه فعاليت هاي اكتشافي و استخراجيِ اينتر آمريكن در آمريكاي التين گسترش مي يافت، عالقة راهبرانِ اين سازما. نيست
نقشه اي از . اطالعات در مورد قبايل مختلف و دانش ايشان در مورد منابع موجود در منطقه اي كه ايشان در آن زندگي مي كردند بيشتر مي شد

  .ببينيد 2پيوست ، 7تصوير  را درتركيب جمعيتيِ مردم در كشورهايِ آمريكاي التين، تهيه شده توسط اينتر آمريكن 
1 Tarascan Indians 
2 The Strategic Index of Latin America 

در راستاي منافع صنايع بزرگ در از اساتيد و پژوهشگرانِ علوم اجتماعي و علوم انساني كه در كنترل افكار عمومي  انجمن به چندقبال در جايي ديگر 
سازمان هاي پژوهشي مي توان  گونهاز اين  )36-37، 1396عباسي ( .مطالب و منابعي آورده ايم داخل و خارج از اياالت متحده نقشي عمده داشته اند،

:زير اشاره كرد پركار، قدرتمند و صاحب نفوذ هايانجمن به   
Social Science Research Council / SSRC    http://www.ssrc.org     علوم اجتماعي شوراي تحقيقات 

American Council of Learned Societies /ACLS   https://www.acls.org شوراي آمريكايي انجمن هاي علمي    

 فرهنگي از جمله اين چارتي از روابط مورد حمايت بنيادهاي صنعتي تشكيل مي دو شورااينتر آمريكن با مؤسسات كه اعضاي آنها عمدتا از اساتيد ،
بيابيد 2پيوست ، 8تصوير  شود را در  

.128همان،   3  
4 Otomi Indians 
5 Mezquital Valley 
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باالترِ باالترِ باالترِ باالترِ     بهره وريِبهره وريِبهره وريِبهره وريِ] ] ] ] دستيابي بهدستيابي بهدستيابي بهدستيابي به    بپذيريم كهبپذيريم كهبپذيريم كهبپذيريم كه[[[[    همچنينهمچنينهمچنينهمچنين. . . . دره نقش بسزايي در تامين منابع راهبردي اياالت متحده دارددره نقش بسزايي در تامين منابع راهبردي اياالت متحده دارددره نقش بسزايي در تامين منابع راهبردي اياالت متحده دارددره نقش بسزايي در تامين منابع راهبردي اياالت متحده دارد
بانيِ بانيِ بانيِ بانيِ نااميد و گرسنه خيلي آسان تر قرنااميد و گرسنه خيلي آسان تر قرنااميد و گرسنه خيلي آسان تر قرنااميد و گرسنه خيلي آسان تر قر    كارگرِكارگرِكارگرِكارگرِدغدغة بزرگتر ما اين است كه دغدغة بزرگتر ما اين است كه دغدغة بزرگتر ما اين است كه دغدغة بزرگتر ما اين است كه . . . . فقط يكي از دغدغه هاي ماستفقط يكي از دغدغه هاي ماستفقط يكي از دغدغه هاي ماستفقط يكي از دغدغه هاي ماستكارگران كارگران كارگران كارگران 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1111»»»»....شودشودشودشودپروپاگانِ نازي ها و فاالنژها مي پروپاگانِ نازي ها و فاالنژها مي پروپاگانِ نازي ها و فاالنژها مي پروپاگانِ نازي ها و فاالنژها مي 
        
 

                                                                                    ::::كرد، گفته استكرد، گفته استكرد، گفته استكرد، گفته استكه در ميان راه استعفا كه در ميان راه استعفا كه در ميان راه استعفا كه در ميان راه استعفا     2222»»»»كرانكرانكرانكراني دي لي دي لي دي لي دي لِججِِجِج««««يكي از همكارانِ نزديك نلسون راكفلر به نام يكي از همكارانِ نزديك نلسون راكفلر به نام يكي از همكارانِ نزديك نلسون راكفلر به نام يكي از همكارانِ نزديك نلسون راكفلر به نام 
 

از از از از اينتر آمريكن انجام مي شد در واقع متوجه هدف استخراجِ حداكثري اينتر آمريكن انجام مي شد در واقع متوجه هدف استخراجِ حداكثري اينتر آمريكن انجام مي شد در واقع متوجه هدف استخراجِ حداكثري اينتر آمريكن انجام مي شد در واقع متوجه هدف استخراجِ حداكثري »ِ »ِ »ِ »ِ غذا و تداركاتغذا و تداركاتغذا و تداركاتغذا و تداركات««««    تمام پروژه هايي كه توسط بخشِتمام پروژه هايي كه توسط بخشِتمام پروژه هايي كه توسط بخشِتمام پروژه هايي كه توسط بخشِ««««
                                                                                                                                                                                                                                                        3333»»»»....منابع معدني كشورهاي آمريكاي التين براي صنايع اياالت متحده بودمنابع معدني كشورهاي آمريكاي التين براي صنايع اياالت متحده بودمنابع معدني كشورهاي آمريكاي التين براي صنايع اياالت متحده بودمنابع معدني كشورهاي آمريكاي التين براي صنايع اياالت متحده بود

 

جه به تغذيه و بهداشت كارگران به قصد باال نگه داشتن بهره وري آنان در جنگل هاي شرقِ كشور پرو نيز از سياست جه به تغذيه و بهداشت كارگران به قصد باال نگه داشتن بهره وري آنان در جنگل هاي شرقِ كشور پرو نيز از سياست جه به تغذيه و بهداشت كارگران به قصد باال نگه داشتن بهره وري آنان در جنگل هاي شرقِ كشور پرو نيز از سياست جه به تغذيه و بهداشت كارگران به قصد باال نگه داشتن بهره وري آنان در جنگل هاي شرقِ كشور پرو نيز از سياست توتوتوتو««««
سوار سوار سوار سوار شخصا، شخصا، شخصا، شخصا،     ،،،،ييييفروتنفروتنفروتنفروتنبه به به به نلسون راكفلر و دستيارانش، با تظاهر نلسون راكفلر و دستيارانش، با تظاهر نلسون راكفلر و دستيارانش، با تظاهر نلسون راكفلر و دستيارانش، با تظاهر ] ] ] ] براي تاثيرِ تبليغاتيِ بيشتربراي تاثيرِ تبليغاتيِ بيشتربراي تاثيرِ تبليغاتيِ بيشتربراي تاثيرِ تبليغاتيِ بيشتر[[[[در آنجا، در آنجا، در آنجا، در آنجا، . . . . هاي اينتر آمريكن بودهاي اينتر آمريكن بودهاي اينتر آمريكن بودهاي اينتر آمريكن بود

ياز كارگرانِ بيمارِ مزارع كائوچو را از كشتيِ بزرگ حامل دارو، مكررا، به مقصد مي ياز كارگرانِ بيمارِ مزارع كائوچو را از كشتيِ بزرگ حامل دارو، مكررا، به مقصد مي ياز كارگرانِ بيمارِ مزارع كائوچو را از كشتيِ بزرگ حامل دارو، مكررا، به مقصد مي ياز كارگرانِ بيمارِ مزارع كائوچو را از كشتيِ بزرگ حامل دارو، مكررا، به مقصد مي ايق تندرو، داروهاي مورد نايق تندرو، داروهاي مورد نايق تندرو، داروهاي مورد نايق تندرو، داروهاي مورد نقققق    پنجپنجپنجپنج    بربربربر
در جايي ديگر از همان كشور، در جوار يكي از مراكز آزمايشيِ كشاورزي، كه بر توليد الستيك، محصوالت در جايي ديگر از همان كشور، در جوار يكي از مراكز آزمايشيِ كشاورزي، كه بر توليد الستيك، محصوالت در جايي ديگر از همان كشور، در جوار يكي از مراكز آزمايشيِ كشاورزي، كه بر توليد الستيك، محصوالت در جايي ديگر از همان كشور، در جوار يكي از مراكز آزمايشيِ كشاورزي، كه بر توليد الستيك، محصوالت . . . . رساندندرساندندرساندندرساندند

دو بهداري كوچك نيز در دو بهداري كوچك نيز در دو بهداري كوچك نيز در دو بهداري كوچك نيز در . . . . ا ساختا ساختا ساختا ساخت، اينتر آمريكن تنها بيمارستان منطقه ر، اينتر آمريكن تنها بيمارستان منطقه ر، اينتر آمريكن تنها بيمارستان منطقه ر، اينتر آمريكن تنها بيمارستان منطقه رداشتداشتداشتداشتكشاورزيِ صادراتي و غذايي نظارت كشاورزيِ صادراتي و غذايي نظارت كشاورزيِ صادراتي و غذايي نظارت كشاورزيِ صادراتي و غذايي نظارت 
در تمامي كشورهاي آمريكاي التين در تمامي كشورهاي آمريكاي التين در تمامي كشورهاي آمريكاي التين در تمامي كشورهاي آمريكاي التين ... ... ... ... ساخته شدساخته شدساخته شدساخته شد    4444»»»»آسولآسولآسولآسول    گانسوگانسوگانسوگانسو««««منطقه اي به نام منطقه اي به نام منطقه اي به نام منطقه اي به نام نزديكي ميدان نفتي آن كشور در نزديكي ميدان نفتي آن كشور در نزديكي ميدان نفتي آن كشور در نزديكي ميدان نفتي آن كشور در 

به همين ترتيب ايستگاه هاي بهداشتبه همين ترتيب ايستگاه هاي بهداشتبه همين ترتيب ايستگاه هاي بهداشتتعاونيِ اينتر آمريكن««««متعددي، تحت عنوان متعددي، تحت عنوان متعددي، تحت عنوان متعددي، تحت عنوان     به همين ترتيب ايستگاه هاي بهداشت تعاونيِ اينتر آمريكنبرنامة بهداشت تعاونيِ اينتر آمريكنبرنامة بهداشت تعاونيِ اينتر آمريكنبرنامة بهداشت گرديدگرديدگرديدگرديدتاسيس تاسيس تاسيس تاسيس     5555»»»»برنامة بهداشت    
پرسنل نيروي هاي مسلح اياالت متحده و كارگراني كه براي توليد پرسنل نيروي هاي مسلح اياالت متحده و كارگراني كه براي توليد پرسنل نيروي هاي مسلح اياالت متحده و كارگراني كه براي توليد پرسنل نيروي هاي مسلح اياالت متحده و كارگراني كه براي توليد     سالمتسالمتسالمتسالمتاز از از از فقط فقط فقط فقط د سازمان، د سازمان، د سازمان، د سازمان، خوخوخوخورسمي رسمي رسمي رسمي تا طبق اعالمِ تا طبق اعالمِ تا طبق اعالمِ تا طبق اعالمِ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        6666»»»»....كندكندكندكندمي كردند محافظت مي كردند محافظت مي كردند محافظت مي كردند محافظت     كاركاركاركارمحصوالت راهبردي محصوالت راهبردي محصوالت راهبردي محصوالت راهبردي 
 

تاثير فعاليت هاي اينتر آمريكن بر كارگرانِ رانده شده از سرزمين هاي تاثير فعاليت هاي اينتر آمريكن بر كارگرانِ رانده شده از سرزمين هاي تاثير فعاليت هاي اينتر آمريكن بر كارگرانِ رانده شده از سرزمين هاي تاثير فعاليت هاي اينتر آمريكن بر كارگرانِ رانده شده از سرزمين هاي سيد، سيد، سيد، سيد، بايد پربايد پربايد پربايد پر، ، ، ، با توجه به همة اين تالش هابا توجه به همة اين تالش هابا توجه به همة اين تالش هابا توجه به همة اين تالش ها
                                        گمارده شده بودند چگونه بود؟گمارده شده بودند چگونه بود؟گمارده شده بودند چگونه بود؟گمارده شده بودند چگونه بود؟    بسيار اندكبسيار اندكبسيار اندكبسيار اندك    رع و صنايع به كار در ازاي دستمزدرع و صنايع به كار در ازاي دستمزدرع و صنايع به كار در ازاي دستمزدرع و صنايع به كار در ازاي دستمزداجدادي خود كه سپس در معادن، مزااجدادي خود كه سپس در معادن، مزااجدادي خود كه سپس در معادن، مزااجدادي خود كه سپس در معادن، مزا

 

مناطق كوهستان مناطق كوهستان مناطق كوهستان مناطق كوهستان     بوميِبوميِبوميِبوميِرگرانِ رگرانِ رگرانِ رگرانِ كاكاكاكا] ] ] ] ننننسال از تاسيس اينتر آمريكسال از تاسيس اينتر آمريكسال از تاسيس اينتر آمريكسال از تاسيس اينتر آمريك    1111يعني بعد از سپري شدنِ كمتر از يعني بعد از سپري شدنِ كمتر از يعني بعد از سپري شدنِ كمتر از يعني بعد از سپري شدنِ كمتر از [[[[، ، ، ، 1942194219421942ل ل ل ل در سادر سادر سادر سا««««
مطالبات مي توان به مطالبات مي توان به مطالبات مي توان به مطالبات مي توان به اين اين اين اين از از از از . . . . ليستي از مطالبات آنها را در زير آورده ايمليستي از مطالبات آنها را در زير آورده ايمليستي از مطالبات آنها را در زير آورده ايمليستي از مطالبات آنها را در زير آورده ايم. . . . آند در بوليوي دست به تظاهرات زدندآند در بوليوي دست به تظاهرات زدندآند در بوليوي دست به تظاهرات زدندآند در بوليوي دست به تظاهرات زدند

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ::::در آن زمان و مكان پي برددر آن زمان و مكان پي برددر آن زمان و مكان پي برددر آن زمان و مكان پي برد    آنانآنانآنانآنانوضعيت زندگيِ وضعيت زندگيِ وضعيت زندگيِ وضعيت زندگيِ 

                                                 
.115همان،   1  

2 J.D. LeCron  
.159، همان  3  

4 Ganso Azul oil field 
5 Inter-American Cooperative Health Program 

.151همان،   6  
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]]]]در معادندر معادندر معادندر معادن[[[[پايانِ بكار گماردنِ كودكان پايانِ بكار گماردنِ كودكان پايانِ بكار گماردنِ كودكان پايانِ بكار گماردنِ كودكان     - - - -      
خاتمة بيرون راندن بوميان از اراضي خودخاتمة بيرون راندن بوميان از اراضي خودخاتمة بيرون راندن بوميان از اراضي خودخاتمة بيرون راندن بوميان از اراضي خود    - - - -      
كار اجباري كار اجباري كار اجباري كار اجباري     متوقف كردنِمتوقف كردنِمتوقف كردنِمتوقف كردنِ    - - - -      
گرانفروشيگرانفروشيگرانفروشيگرانفروشيپايانِ پايانِ پايانِ پايانِ     - - - -   

پايانِ اخذ عوارضِ تردد در جاده هاي عموميپايانِ اخذ عوارضِ تردد در جاده هاي عموميپايانِ اخذ عوارضِ تردد در جاده هاي عموميپايانِ اخذ عوارضِ تردد در جاده هاي عمومي    - - - -      
احترام به حقوق مستاجريناحترام به حقوق مستاجريناحترام به حقوق مستاجريناحترام به حقوق مستاجرين    - - - -      
توجه به نياز زنان براي استراحت پس از زايمانتوجه به نياز زنان براي استراحت پس از زايمانتوجه به نياز زنان براي استراحت پس از زايمانتوجه به نياز زنان براي استراحت پس از زايمان    - - - -      
ب براي آبياري مزارع محلي  ب براي آبياري مزارع محلي  ب براي آبياري مزارع محلي  ب براي آبياري مزارع محلي  آآآآ    - - - -      
        1111»»»»))))در روزدر روزدر روزدر روز    سنتسنتسنتسنت    20202020برابر با برابر با برابر با برابر با ((((تحقيقات دولتي پيرامونِ مزد بسيار نازلِ كارگرانِ مزارع صنعتي تحقيقات دولتي پيرامونِ مزد بسيار نازلِ كارگرانِ مزارع صنعتي تحقيقات دولتي پيرامونِ مزد بسيار نازلِ كارگرانِ مزارع صنعتي تحقيقات دولتي پيرامونِ مزد بسيار نازلِ كارگرانِ مزارع صنعتي     - - - - 

 

توسعه بر سرزمين و مردم در كشور بوليوي به حادثه اي منجر شد كه پرده ها را دريد و هر آنچه توسعه بر سرزمين و مردم در كشور بوليوي به حادثه اي منجر شد كه پرده ها را دريد و هر آنچه توسعه بر سرزمين و مردم در كشور بوليوي به حادثه اي منجر شد كه پرده ها را دريد و هر آنچه توسعه بر سرزمين و مردم در كشور بوليوي به حادثه اي منجر شد كه پرده ها را دريد و هر آنچه سوء سوء سوء سوء مورد ديگري از تاثيرِ مورد ديگري از تاثيرِ مورد ديگري از تاثيرِ مورد ديگري از تاثيرِ 
» » » » سياست حسن همجواريسياست حسن همجواريسياست حسن همجواريسياست حسن همجواري««««براي براي براي براي ]  ]  ]  ]  لم،  عكس و نشريات، دارو رساني و بيمارستان سازيلم،  عكس و نشريات، دارو رساني و بيمارستان سازيلم،  عكس و نشريات، دارو رساني و بيمارستان سازيلم،  عكس و نشريات، دارو رساني و بيمارستان سازياز طريق نمايش فياز طريق نمايش فياز طريق نمايش فياز طريق نمايش في[[[[    اعتباراعتباراعتباراعتبار
درصد درصد درصد درصد     67676767، افزايش توليد در  معادنِ قلع اين كشور به حدي رسيد كه ، افزايش توليد در  معادنِ قلع اين كشور به حدي رسيد كه ، افزايش توليد در  معادنِ قلع اين كشور به حدي رسيد كه ، افزايش توليد در  معادنِ قلع اين كشور به حدي رسيد كه 1942194219421942سال سال سال سال تا تا تا تا         2222....باد دادباد دادباد دادباد داد    رررريكسره بيكسره بيكسره بيكسره بشده بود را شده بود را شده بود را شده بود را     جمعجمعجمعجمع

متحده از معدني كه استخراج آن را شركتي به متحده از معدني كه استخراج آن را شركتي به متحده از معدني كه استخراج آن را شركتي به متحده از معدني كه استخراج آن را شركتي به رد نياز جهان را تامين مي كرد؛ تقريبا تمامي قلع مورد استفادة اياالت رد نياز جهان را تامين مي كرد؛ تقريبا تمامي قلع مورد استفادة اياالت رد نياز جهان را تامين مي كرد؛ تقريبا تمامي قلع مورد استفادة اياالت رد نياز جهان را تامين مي كرد؛ تقريبا تمامي قلع مورد استفادة اياالت مومومومو
در بوليوي به در بوليوي به در بوليوي به در بوليوي به     4444»»»»كاتاويكاتاويكاتاويكاتاوي««««در منطقة در منطقة در منطقة در منطقة ] ] ] ] تحت مديريت يكي از مديرانِ شناخته شدة مرتبط با اينتر آمريكنتحت مديريت يكي از مديرانِ شناخته شدة مرتبط با اينتر آمريكنتحت مديريت يكي از مديرانِ شناخته شدة مرتبط با اينتر آمريكنتحت مديريت يكي از مديرانِ شناخته شدة مرتبط با اينتر آمريكن[[[[    3333»»»»پاتانيوپاتانيوپاتانيوپاتانيو««««نام نام نام نام 

بود كه ميانگين سنِ معدنكاران در بود كه ميانگين سنِ معدنكاران در بود كه ميانگين سنِ معدنكاران در بود كه ميانگين سنِ معدنكاران در آور آور آور آور     و زيانو زيانو زيانو زيان    سختسختسختسختشرايط كاري در اين معدن به قدري شرايط كاري در اين معدن به قدري شرايط كاري در اين معدن به قدري شرايط كاري در اين معدن به قدري . . . . داشت استخراج مي شدداشت استخراج مي شدداشت استخراج مي شدداشت استخراج مي شد
سفارت اياالت متحده به سفارت اياالت متحده به سفارت اياالت متحده به سفارت اياالت متحده به . . . . كارگران دست از كار كشيدندكارگران دست از كار كشيدندكارگران دست از كار كشيدندكارگران دست از كار كشيدند    ، به يكباره،، به يكباره،، به يكباره،، به يكباره،در آن سالدر آن سالدر آن سالدر آن سال. . . . ل تجاوز نمي كردل تجاوز نمي كردل تجاوز نمي كردل تجاوز نمي كردساساساسا    40404040فوت از فوت از فوت از فوت از م م م م هنگاهنگاهنگاهنگا

                                                                                                                                                                                                        ....دولت بوليوي به معدن قشون كشي كرددولت بوليوي به معدن قشون كشي كرددولت بوليوي به معدن قشون كشي كرددولت بوليوي به معدن قشون كشي كرد    ،،،،در پي آندر پي آندر پي آندر پي آن    وووو    ،،،،نفع شركت پاتانيو مداخلهنفع شركت پاتانيو مداخلهنفع شركت پاتانيو مداخلهنفع شركت پاتانيو مداخله
 

ا تن از كارگران معدن همراه با خانواده هايشان به خاك و خون كشيده شده ا تن از كارگران معدن همراه با خانواده هايشان به خاك و خون كشيده شده ا تن از كارگران معدن همراه با خانواده هايشان به خاك و خون كشيده شده ا تن از كارگران معدن همراه با خانواده هايشان به خاك و خون كشيده شده پس از فرو نشستنِ آتش و دود، صدهپس از فرو نشستنِ آتش و دود، صدهپس از فرو نشستنِ آتش و دود، صدهپس از فرو نشستنِ آتش و دود، صده««««
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5555»»»»....بودندبودندبودندبودند

___________________________________________     
 
ها جدايي تعميم و تثبيت -» توسعه«جهاني سازيِ   .6666  

                                                 
.153همان،   1 

.همان  2  
3 Patano 
4 Catavi 

.154همان،   5  
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، پي در پي طي جلساتي 1ران و وزراي كابينة ويپس از سخنرانيِ آقاي هري ترومن، تعدادي از مشاوران، دستيا
اما  .ندندرساتصويب كنگرة اياالت متحده ه ب 1950195019501950ل را تدوين و نهايتا در ماه اكتبر سا» ترومن 4444اصل «اليحة متن 

جلسات محرمانة كاخ سفيد در آن زمان، سخن از چه موضوعات و اهدافي مي واقعا در پشت درهاي بستة 
از دارايي مردم منابع كشورها، جدا كردن » حصاركشيِ«در مورد  ترومن، 4444اصل طراحان اين رفت؟ آيا در بين 

رانده شده و روستا به كار گماردنِ جوانانِ از هاي مشترك ايشان، نابود كردنِ خود اتكايي و خودكفايي جوامع و 
تامين در عين حال براي سرمايه داران خارجي و  ثروتدر صنايع بزرگ جهت توليد معادن و يا جوياي كار در 
اسناد مرتبط با اين  تعدادي از بحث و گفتگويي به ميان مي آمد؟ خوشبختانه، ،)صادرات( بازارهاي جهاني

ي ياين اسناد حاوي يادداشت ها 2.ه بندي خارج شده و براي مطالعة عموم مهياستجلسات هم اكنون از طبق
 ي چونمشخص اگر چه در اين اسناد به واژه هايِ .را شامل مي شود پاسخ به اين كنجكاوي هااست كه 

مطرح شده در اين  اشاره نشده است، اما قرابت مباحث و هدف گذاريِ» دارايي هاي مشترك«و » حصاركشي«
به قلم آقاي سازمان ملل  كارشناسيِگروه با جزييات دستورالعملِ و  »اقتصاد توسعه«نظرية  كلياتبا  داشت هاياد

در جهان  »توسعه«ترويج  در مورد ويژگي هايِ همگي آناناجماع نظر آرتور لوييس و همكارانش، حاكي از 
سخنرانيِ آقاي ترومن و كات كليدي نضمن رجوع مكرر به ، وي مشاوران رييس جمهور و اعضاي كابينه. است

اهداف تاكتيكي و  به كشورهاي هدف، انتقال سرمايه) 2222انتقال فناوري و ) 1111 راهبرديِتاكيد بر دو هدف كلي و 
 ، بسيار مشابه با نظرات اقتصاددانان دانشگاه منچستر،سراسر جهان را در 4444از اجراي اصل نتايج مورد انتظار خود 

                                    :اين اسناد را مي آوريم گزيده اي از محتواي ،ا به طور خالصهدر اينج. كردندتبيين 
 

. اساسا برنامه اي اقتصادي است و به دنبال افزايش توليد در كشورهاي كم توسعه يافته است 4444اصل  -   
و ] و كاالهاي صنعتي[فناوري بين كشورهاي داراي ] و تجارت[به دنبال افزايش همكاري بين المللي  4444اصل  - 

. از سوي ديگر است ة صاحبِ منابعز يك سو و كشورهاي كم توسعه يافتسرمايه ا  

                                                 
اين افراد نشانگرِ نفوذ عظيم صنايع بزرگ اياالت متحده در سياست هايروابط سازماني . ين جلسات شركت داشتندبه طور نمونه، اشخاص زير در ا  1  

:در جهان از طريق انتقال فناوري و سرمايه است» توسعه«خارجي، مشخصا ترويج   

 Dean Acheson  وزير امور خارجه و عضو اتاق فكرِ «شوراي روابط خارجي» 

از مديران و صاحبان بزرگ صنايع ، انجمني»ليِ خدمات مديريتگروه بين المل«و رييس  رييس ادارة بودجه و وزير دفاع  Frank Pace, Jr. 
در آمريكا كه در سال 1964 با هدف آموزش مديران صنايع در كشورهاي در حال توسعه تاسيس شد. حامي مالي و مؤسس اين گروه آقاي ديويد 

 راكفلر (2017- 1915) بود.
 Willard Long Thorp مشاور اقتصادي رييس جمهور. مولف چندين كتاب در حوزة اقتصاد، كه بسياري از آنها با حمايت «شوراي روابط خارجي»  

.منتشر شده است  

  Ernest A. Gross مشاور حقوقي رييس جمهور. بسياري از آثار مكتوبِ وي نيز توسط «شوراي روابط خارجي» منتشر شده است. 
2 United States 1949.  
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اقتصاد اياالت متحده را رونق خواهد بخشيد چون با صادرات كاالهاي صنعتي از اياالت متحده به  ،4444اصل  - 
به اياالت متحده از ي كم توسعه يافته كشورهاي كم توسعه يافته از يك سو و واردات مواد خام از كشورها

. چرخ صنعت كشور در حركت نگه داشته مي شود سوي ديگر،  
 - اياالت متحده را به مردم اين كشورها نشان  كمك به رونق اقتصادي در كشورهاي كم توسعه يافته حسن نيت

. بودنِ نيات ما را خواهد زدود» امپرياليستي«خواهد داد و اتهامات   
مصنوعات و تكنولوژي از اروپا،  واردات با. است 4444تعادلِ برتر در تجارت جهاني نيز از اهداف اصل  يربرقرا - 

ارز الزم براي خريداري مواد خام از اين را از  ]جنگزده و در حال بازسازي يِ[ اروپا ،كشورهاي كم توسعه يافته
كشاورزي توسط  وش مواد خام و محصوالتارز به دست آمده از فر ]بر عكس[ و. بهره مند مي سازندكشورها 

مصنوعات و تكنولوژي از اروپا و  توانايي خريد ،]فقيريِ [ اين كشورهابه نيز به اروپا  كشورهاي كم توسعه يافته
                                                                          . را مي دهد] از جمله اياالت متحده[ديگر كشورها 

 

:به صراحت مي افزايددر تاكيد اهميت اين هدف، يكي از شركت كنندگان در اين جلسات   
 

، و فروش بين المللي يصادراتفرصت هاي ] ايجاد[ بين كشورها از طريقِبدينصورت داد و ستد  ]تشويقِ[«
كشورها [يِ كم توسعه يافته] را از سوق يافتن به سوي خود اتكايي و خود كفايي براي حل مسايل خود منصرف 
 مي سازد.»1                                                                                                                        
 

دغدغة اين طراحان در مورد مقاومت احتمالي ملت ها در برابر تاراج دارايي هاي سرزميني شان و احتمال 
نكاتي بود كه در اين جلسات  جملهاياالت متحده نيز از به زور براي تصرف اين منابع از سوي ضرورت توسل 

                                                                                                                 :به آن پرداخته شد
 

 بيشتر، تجارت [با رونق گرفتن اقتصاد تماميِ كشورها] انرژي توده ها، در راستاي فعاليت هايي چون توليد ...»
بيشتر و مصرف بيشتر متمركز مي شود [و نه فعاليت ديگري]. [از سوي ديگر] تنش بين المللي و بودجة دفاعي [ما 

 نظامي اجراي عمليات، به جاي اينكه صرف به دست آمده[كاهش خواهد يافت و منابع ] نيز براي مداخلة نظامي
      2.هزينه خواهد شد] در جامعه مصنوعات بيشترِ مصرف از طريق[در راستاي باال بردنِ استاندارد زندگي ] شود

 

                                                 
c   ،دبن، 778همان 1  

f   ،بندهمان  2  
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 براي دستيابي به بهره وري در توليد مي بايد. مفاهيم كليدي در اين اسناد استاز جمله  1بهره وري و توليد باال
هزينه هاي مرتبط استفاده بيشتر از ماشين آالت، از . دمايه را تقويت كرو هم بازار سر از ماشين آالت بهره برد هم
خريد ماشين  واردات و سرمايه گذاري در الزم براي بسترمي كاهد و تقويت بازار سرمايه،  نيروي انسانيبه 

از طريق يك كشور و نيز  يپس اندازهاي داخل تامين سرمايه بايد از محلِّ. را فراهم مي سازد ]از خارج[ آالت
تمركز اين طراحان بر بازار سرمايه، بازار كاالهاي  به روشني ،اين اشارات .گرددسرمايه گذاري خارجي تامين 

                                                                                           .صنعتي و بازار كار را نشان مي دهد
 

در ارتباط با كدام دارايي هاي بود رمايه گذاري ها و كاربست تكنولوژي قرار س ،4444 از منظر طراحان اصل
به كار گماردنِ در مورد آماده سازي نيروي انسانيِ رها شده از محيط روستايي و آيا ايشان  سرزميني انجام شود؟

براي به خدمت ي ه فعاليت هاي ديگرچ ،طراحاناين ؟ نيز تداركاتي انديشيدنددر معادن و كارخانه ها ايشان 
صنايع بزرگ  كشورها در راستايِ حفظ و پيشبرد منافعِنيروي كار، دارايي هاي سرزميني و نهادهاي مالي گرفتن 
                                                                                                             در نظر گرفتند؟جهان 

 

حوزه هاي زير را براي افزايش استفاده از ماشين آالت، جذبِ سرمايه گذاري خارجي و ، 4444 طراحانِ اصل
                                                             :سياستگذاري جديد جهت تشويقِ توليد انبوه، شناسايي كردند

 

ري، مديريت منابع صيد ماهي و تامين چوب براي زراعت و دامدا] و مرتع[استفاده از زمين : منابع طبيعي) 1111
يِ كشاورزي، كنترل رودخانه ها براي توليد آبيار ]جديد[ هايِنظام  در ، كنترل آب و استفاده از آن)جنگلداري(

                                                                                 .و سوخت ها هامعادن براي انواع كاني برق، 
بهداشت محيط و تغذيه برتر، خدمات و تامين اجتماعي، ترويج سالمت عمومي از طريق : منابع انساني) 2222

آموزش، به ويژه سواد آموزي و حرَف و فنون روستايي، آموزشِ مناسب براي كارگرانِ بخش صنعت و امور 
                                                                                                                               .اداري

فناوري صنعتي، تاسيسات و ماشين آالت، سازماندهي تجاري و مالي، مسكن، حمل و نقل، : منابع سرمايه) 3333
                                                                                                               2.بازاريابي و توزيع

 

كمك  قانونِ«، 3مشورت با صاحبان صنايع بزرگ در ميان خود و سپس باالخره پس از ماه ها بحث و گفتگو
 به موجبِ مصوبات اين قانون. معرفي و تصويب شدآمريكا در كنگره  4»1950195019501950رساني اقتصاديِ خارجيِ سال 

                                                 
1 productivity 

. 780 همان،  2  

. 775 همان،  3  
4 the Foreign Economic Assistance Act of 1950 
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ديپلمات هاي  سفرهاي خارجيِ. مامور اجراي آن در سراسر جهان گرديد 1»ادارة همكاريِ فني«سازماني به نام 
 و صنايع بزرگ ي آمريكاييدانشگاه ها از همكار، مثل بسياري كاركنانِ اين اداره و كليه سازمان هايِآمريكايي و 

ياري از فعاليت ، بس1953195319531953 در سال 2»دوايت آيزنهاور«رييس جمهور  ا تا زمان زمامداريِِام. فورا آغاز شد آن كشور
. شدمي ي كمك رسانيِ توسعه به طور پراكنده و گاه به صورت موازي توسط چند دستگاه مختلف انجام ها

من نتايج ترو 4444اصل  اجراي عالوه بر اين، ماهيت پژوهشي و تبليغاتي بسياري از اين تالش ها موجب شد كه
بود كه پس از انتخابِ  آشكار در آمريكا به حدياين كمرنگي نتايج، براي سياستمداران . مشهودي نداشته باشد

                        3.را كمتر به زبان آورند» 4444اصل « عنوانِ خواسته شد كه مجريانِ طرحرييس جمهور جديد، از 
 

منسجم تر و با نتايجي ملموس تر،  يه صورتبدر جهان » توسعه«براي ادامة ترويج  ،به دستور آقاي آيزنهاور
را  مي شدارائه  كه توسط دستگاه هاي مختلف دولت آمريكا تمامي كمك هاي فني تاي تشكيل شد كميته ا

آقاي نلسون شخصي كه براي رياست اين كميته برگزيده شد كسي نبود جز . تحت سيستمي واحد در آورد
در  4444ل نامة اصكه پس از تصويب آن، اجرايِ بر گرديداليحه اي تنظيم  ،ة مذكورميتو ك ويبا تالش . راكفلر

را در چهار  4444اين اداره، اجراي اصل . ادامه يافت 4»ادارة عمليات خارجي«چارچوب سازمانِ جديدي موسوم به 
 5.وپا، خاور دور و آمريكاي التين، ار)شامل هند و پاكستان(خاور نزديك و آفريقا : منطقة بزرگ سازماندهي كرد

دستيابيِ صنايع بزرگ آمريكا به منابع به طور رسمي، جهت ريكن، اينتر آماز اين طريق، فلسفه و روش مديريتيِ 
در طي  با اين تفاوت كه. قرار گرفت» توسعه«در سراسر جهان، در دستور كارِ مروجين طبيعي و نيروي انساني 

با  در حكمرانيِ كشورهاي آمريكاي التين مديرانِ صنايع و دانشگاهيانِ آمريكايي دخالت جنگ جهاني دوم،
 بر عليه رقيب صنعتيِ پروپاگان ضد كمونيستياين فعاليت ها با اينبار، ولي وپاگانِ ضد آلماني همراه بود، پر

                                                                              . توام بود ،، يعني اتحاد جماهير شوروييديگر
 

از طريق برگزاري مصاحبه هايي با ديپلمات هاي سابق اياالت هي، غني از تاريخ شفا خوشبختانه مجموعه اي
 اين مصاحبه ها به عالقمندان به جزييات اجرايِ اصل. استگردآوري شده  ،متحده مستقر در كشورهاي مختلف

 در جهان »توسعه«ترويج  زواياي مختلف، در مورد آنفرصت مي دهد كه از زبان مجريان ميدانيِ ن تروم 4444
خوانندة ايراني، گزيده هايي از اين تاريخ شفاهي را به نقل ديدگاه در ادامه، به منظور قرابت بيشتر با  6.بياموزند

سياري از اين مصاحبه ها، ب به گواهي. در ايران مستقر بودند مي آوريم 1970197019701970تا  1950195019501950 از ديپلمات هايي كه از سال
                                                 
1 Technical Cooperation Administration / TCA 
2
 Dwight D. Eisenhower, 1953 – 1961 

3 Bingham 1954, xi. 
4 Foreign Operations Adminiatration / FOA 
5 Bingham 1954, 264. 
6 Association for Diplomatic Studies and Training / ADST   
http://adst.org/oral-history/country-reader-series/#.Wl85h3lxnIU 
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آمريكايي و مشاركت گستردة  فرقه هاي مسيحيِ تيِتبليغا، فعاليت هاي صوريعمراني و تكنولوژيكيِ اقدامات 
الگو در كشورهاي آمريكاي التين توسط اينتر آمريكن قبال  كه ،در پژوهش و آموزش آن كشور دانشگاهيانِ

                                                                                       :شد تكرار، در ايران نيز شده بودگذاري 

) كه همان دانشگاه كشاورزي آنجا باشد( 1زاس، رييس سابقِ دانشگاه ايالتي آركان»بِنت«آقاي دكتر  1951195119511951در سال «
در يك تورِ  ش قرار بودو جمعي از مشاوران اوبود كه  1952195219521952تقريبا شب عيد سال . بود »ادارة همكاريِ فني«مدير 

اما پس از بازديد از . تاسيس كنندرا » 4444دفتر اصل «د و در آنها دور دنيا به تمامي پايتخت هاي جهان سري بزنن
هواپيماي آنان دچار سانحه شد و  ،چند كشور، در هنگام فرود در فرودگاه تهران، به واسطه بدي هوا و ليزي باند

                                                                                                                    2».همگي مردند

جايي بود همان  دقيقاچرا كه ما مي دانستيم اين كشور  داشتايران وضعيت ويژه اي  ]در ميان همة كشورها[« 
 ي ازبيشتر تعداد حضورما بايد هر چه زودتر . شده بود آغاز روس هاو عقب نشيني كه جنگ سرد با اشغال 

ريسمن «رييس من . وجود داشت ]هميشه[ ب مي داديم چون خطر بازگشت روس هاترتي] در ايران[را  انآمريكايي
ي برود و چند تا قرارداد با دانشگاه ها 4»يوتا«هر چه زودتر بايد به ] از گروه شما[يك نفر «: به من گفت 3»فراير
                                       . اخير جايز نيستكه ت و بياورد دكه مي تواند بردار نفر چندامضا كند و هر  آنجا

ما با فرستادنِ . آفريقا تهديد مي كرد قارة ملخ از آفتهمان زمان، ايران را حملة  در چون شانس آورديمخيلي ما 
 از آنجاييكه. كرديم تثبيتخودمان را در همان آغاز ] فناورانة[ حضورِ] خودي نشان داديم و[هواپيماهايِ سمپاش 
هيجان انگيز  .كمك شدخيلي ، در تسريع كارها به ما نوعي بحران محسوب مي شدس ها احتمال بازگشت رو

نه . رديف شدهمه كارها  ،5»دنوِر«چند مركز در شهر با يك تماسِ تلفني با . خيلي خوش گذشت] واقعا[ !بود
به . شدراهي ايران اها هواپيمو  زدندرا بار ها  مسفورا آنها . فرمي پر كرديم و نه كاغذ بازي اداري الزم بود

                                                                                 6»...يعني وضعيت اينطوري بود. همين سادگي

شد، يكي ديگر بهداشت و پزشكي را ] ايران[يكي عهده دارِ كشاورزيِ ، ي كه با ما قرارداد بستنداز سه دانشگاه«
ما دست اين دانشگاهيان را در دست آقاي .. .خري هم قرار شد كه به امر آموزش و پرورش بپردازدقبول كرد و آ

                                                 
1 Arkansas 
2 Clark 1998, 65. 
3 Reeseman Fryer 
4 Utah 
5 Denver 

.تشهر دنور مركز ايالت كولورادو در غرب اياالت متحده اس  
.66 همان،  6  
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. گانِ آمريكايي مستقر در ايران بودنخبگذاشتيم كه رييس هيئت  1»فرانكلين هريس«اردشير زاهدي و آقاي دكتر 
رزنده اي اكارهاي تعمرات مكزيك در مس جلوتراو . آقاي هريس خود زماني رييس دو تا از اين دانشگاه ها بود

در آن ماموريت وظيفه او . و زماني را هم براي انجام ماموريت در آسياي صغير سپري كرده بود انجام داده بود
يقينا، كمونيست ... مكاني براي استقرار يهوديان انتخاب كردبه عنوانِ آيا مي شود آنجا را پي ببرد كه اين بود كه 

حضور  تك تك استان ها،در ، سراسر ايرانما در  دانشگاهيانِ] اما. [يران مخالف بودندها با حضور ما در ا
تعدادشان به قدري زياد بود كه چه در تهران و چه در ديگر جاهاي ايران مي توانستند . خودشان را تثبيت كردند

                                                                                2».پر كنندكليسا را به راحتي  سالن بزرگ يك
 

روش راه و سعي مي كردند  اين برنامه ريزان. داشتيم كنفرانس هايي ،ما در تهران با برنامه ريزان اقتصادي«
خاطر دارم كه براي خريداري يك برنامه پنج ساله مبلغ هنگفتي  به خوبي بهمن . را در كشور جا بيندازند يجديد

، كه شرط مطالعات جورواجور از ت و كلفتمجلد َكچندين . با افتخار آن را به ما نشان مي دادند. دندپرداخته بو
 .همينطور است ،همواشنگتن ناگفته نماند، كه همه جا، حتي در . مي بندم الي هيچ كدامشان را باز نكرده بودند

كار  فالندر  ، تا حاالخوب«: پرسيد ها باالدستيمطالعات برنامه ريزان اساسا براي اين است كه اگر كسي از 
را مامور كرده ايم كه مطالعه تراز اول ما گروهي از نخبگان «: جواب بشنوندحداقل  ؟يشرفت داشته ايدچقدر پ

من با خيلي از روساي موسسات پژوهشي كه معموال اين مطالعات را انجام » .اي در اين مورد براي ما انجام دهند
] هيچ فايدة ديگري ندارد غير از اينكه[آنها به صراحت مي گويند كه اين مطالعات . ممي دهند صحبت كرده ا

                            3».او دقيقا چيست كاركه  كه او بفهمد مي دهدصرفا به بوروكرات تازه وارد اينقدر وقت 
 

، مي كندحكايت  ،1111999953535353-1111999955555555اي سفرهاي بسيار گستردة خود در ايران، بين سال هكهنه ديپلمات ديگري كه از 
  : نمايدرا بسيار مثبت ارزيابي مي نسبت به اياالت متحده ايرانيان  بر نگرش ها ييآمريكا بيمارستانِ تبليغاتيِتاثير 

در  شودنمي واقعا . مبستري بود و مدت زيادي تحت مراقبت در بيمارستان مبتال شدمحصبه  به من يك سال«
در با تاسيس بيمارستان ، 4»ها پرسبيترين«آمريكايي، كاتوليك ها و  مبلغينِ مذهبيِكه  خوبي] پروپاگانِ[مورد تاثير 

انجام  ]در اين راستا[ ، كار درجه يكيخاورميانهدر همه جاي اين مبلغين  .اغراق كرد به وجود آوردندايران 
موزش ابتدايي، كار با زنان و تاسيس در آ ثمربخش به خاطر دخالت تالش آنهاتاثير  ،به ويژه ،اما در ايران ،ندداد

                                                 
1 Franklin S. Harris 

.67همان،   2  

.همان  3  
4
 Presbyterians 
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، در ميان برخي از سالمندانِ نتيجة اين تاثير. بيمارستان، وجهة خوبي براي آمريكا در ميان ايرانيان به وجود آورد
                                                                                       1».پابرجاستقرص و امروزِ ايران، هنوز 

ل در مورد ارتباط بين اص، انجاميدطول به  1956195619561956تا  1954195419541954از سال در كشور ما او  كه دوران خدمتديپلمات ديگري 
                                                                                :مي گويد چنينصالحات ارضي در ايران و ا 4444

 از كار اصالحات ارضي را در سطح وسيعي آغاز كرده بودند و حداقل برخيدر آن زمان، شاه و دولت اش «
اما همين . عانه از اين تغييرات حمايت مي كردقاط 4444صل ا. از تقسيم اراضي خشنود بودند ،كشاورزان خُرد

تفاق با توجه به آنچه در دوران مصدق ا. تغييرات به مخالفت شديدي در ميان روحانيون و طبقة زميندار دامن زد
قطعا در كوتاه ] به نظر من]... [اما نداديم[افتاد، ما بايد نسبت به اين مخالف ها حساسيت بيشتري نشان مي داديم 

در ايران به اهداف اصلي خود رسيد، يعني تا اندازه اي ثبات » ادارة همكاري فني«مدت، برنامة تدارك ديدة 
كشاورزي اين كشور را كليد زد، برنامه اي بسيار گسترده  سياسي در اين كشور به وجود آورد، تغييراتي مهم در

در حوزة آموزش و تعليمات فني و حرفه اي را سامان بخشيد، برنامه اي كه شامل اعزام هزاران ايراني براي 
نابودي رژيم اما چه بسا اين تغييرات به قدري سريع و تحميلي بود كه بذر . بودبه اياالت متحده  تحصيالت
                                                                                                            2».نيز كاشت اپهلوي ر

:                                                                                                   يپلمات ديگري مي افزايدد  

، شاه سمبل 1954195419541954در سال  ].مقابله با نفوذ روس ها و حزب توده به آذربايجان و كردستان فرستادندمرا براي [«
برنامه اي را  زمان در ايرانو ما در آن . روس ها هنوز خيلي فعال بودند. اصالحات در ايران محسوب مي شد
من . شدن در جهان محسوب مي كره، بزرگتري كشورِ د زديم كه بعد ازكلي 4444تحت عنوان كمك رسانيِ فنيِ اصل 

اگر چه . در ايران ننوشته است 4444اصل هميشه دريغم مي شود كه چرا تا حاال كسي كتابي در مورد دستاوردهاي 
... خيلي معقول به نظر مي آمد ،انقالب منجر شد، اما در آن زمان] اين تغييرات نهايتا به نارضايي عمومي و[

نظام بهداشت عمومي و پزشكي و ترويج كشاورزي در آن كشور، كارِ  اساسا، از صفر تا صد نظام آموزشي،
تان در شهرس] يعني به مردم[اين تغييرات را به درون جامعه، توانستيم ما موفق شديم چون . است 4444برنامة اصل 

ا به و پيامي كه ما براي مردم آذربايجان و كردستان برديم اين بود كه ما اين مدرنيت و پيشرفت ر. ريمببها، 
                                 .]از آن بهره مند شوندمردم در سراسر كشور  تا[ درون دستگاه هاي دولتي نيز مي بريم

                                                 
1 Laingen 1992, 90. 
2 Brown 1996, 99. 
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ما دستگاه هاي . انجام داديم] تبليغاتي[يلي كار تصويري، خ-با استفاده از امكانات صوتي] در آن دو استان[ما 
فيلم ها را هم رايگان در . مجانياي آذربايجان و كردستان قرار داديم، در تمامي سينماهميلي متري  16161616 پخش فيلم

. بود 2»آژانسِ اطالعات اياالت متحده« ، توليدي1ِاين فيلم ها از نوع مستند كوتاه خبري. اختيار آنها گذاشتيم
 كشور براي صنعتيديگر نقاط [براي نشان دادنِ كوششِ آمريكاييان در ] از همين منبع[پوسترهايِ بزرگي را هم 

              3».مورد استفاده قرار مي داديم ،مدرن كردن ايران، با عكس هايي كه هر هفته به روز مي شد] سازي و

ر دمستقر » آژانسِ اطالعات اياالت متحده«در تشكيالت  1958195819581958تا  1954195419541954از سال ترومن كه  4444اصل  مجريانِيكي از 
ايي كه اين آژانس براي تهيه فيلم هاي تبليغاتي استفاده مي كرد اينچنين ايران خدمت مي كرد، در مورد سوژه ه

                                                                                                                           :مي گويد

ي بود يهزينه كرد اعتبارات براي انجامِ پروژه ها ،نامههدف اين بر. 4»برنامة تاثير«برنامه اي داشتيم موسوم به ما «
چيزهايي كه فيزيكي و قابل رويت بودند بر اذهان ايرانيان ] قطعا[ .اثرگذار باشد] چشم پر كن و از نظر ذهني[كه 

كار خوبي است چون آمريكايي به آنها كمك مي  كه متحد شدن با آمريكا اثر مي گذاشت و به آنها نشان مي داد
بدرد بخور، فقط  خيلي نه چيزهاي] حتي. [مدرسه، ساختن چيزهاي مختلف احداثو اين يعني ساختن سد، . كند

                                                                                                  5».چيزهايي كه به چشم بخورد

بود در مورد نفوذ و تشكيالت  1960196019601960تا  1959195919591959ايران از سال مت او در همكار ديگري از اين تشكيالت كه دورة خد
                                 :در ايران مي گويد» اياالت متحده آژانسِ اطالعات«و  4444اصل  مجريانِمفصل و فراگيرِ 

از [سازماني كامال جدا  به نظر مي آمد كه انگار ما. تشكيالت كمك رسانيِ فني به ايران بسيار بسيار بزرگ بود«
انواع سازه ها و تاسيسات ] و به كشاورزي محدود نمي شد فني كمك رسانيِ. [بوديم] تشكيالت سفارتخانه

انگار كه ما در همه چيز و همه كار دست . در بر مي گرفت] نيز[و غيره را  جاده سازيبزرگ، مثل سدسازي، 
                                                                                                                            ... داشتيم

                                                 
1 newsreel 
2 United States Information Agency / USIA 

تصويري براي پروپاگان در سراسر جهان،  - اد صوتي وظيفة توليد انواع فيلم ها و مو 1999تا  1953اين بخش از دستگاه تبليغاتي اياالت متحده از سال 
بخشي از » صداي آمريكا«. هم اكنون اين سازمان با نامي متفاوت در وزارت امور خارجه ايفاي نقش مي كند. به زبان هاي مختلف، را بر عهده داشت

. توليدات اين سازمان بوده است  
3 Funseth 1994, 106. 
4 Impact Program 
5 Nalle 1990, 111. 
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ساختماني هفت طبقه كه ماالمال از امكانات و تجهيزات بود را به طور كامل ، تشكيالت آژانسِ اطالعات] فقط[
عناوين كثيري از انواعِ نشريات  داشت كه در آن ما ياين ساختمان زير زمين خيلي بزرگ. در اختيار داشت

باالترين طبقة ساختمان به . را به چاپ مي رسانديم] و خبرنامه ها مثل مجله ها، روزنامه ها، فصلنامه ها[ ادواري
استوديوهاي ضبط برنامه هاي تلويزيوني و راديويي اختصاص داشت، طبقه اي پر تكاپو، محل تردد بسياري از 

ن و كارگردانان ايراني كه براي ما دو سريالِ تلويزيوني پر طرفدار كه جلوة بهتري به فيلمنامه نويسان، بازيگرا
واگن قطار هم داشتيم كه به تجهيزات نمايش فيلم،  يازدهما . پروژه هايِ كمك رساني ما مي داد درست كردند
مجهز ] ور از مراكز شهريبراي پيام رساني به مردم در جاهاي د[ارائة نمايشگاه هاي كوچك و كتابخانه اي سيار 

... مستند كوتاه رسميِ دولت ايران را ما ساختيم] حتي[تشكيالت آژانس اطالعات در تهران خيلي وسيع بود؛ . بود
، براي تبليغ انقالب سفيد، چون در آن زمان معلوم نبود كه اين 1»ميراث كوروش«هم ساختيم با عنوان  ياثر ديگر

                                                                                                                   3و 2».ينده اي دارد يا خيرقمارگونه آيا آ كارِ سياسيِ

جديدي به  به سازمانِ» توسعه« ويج، امرِ تر1961196119611961ل در سا 4»ِجان اف كندي«با روي كار آمدن دولت رييس جمهور 
با بهره گيري از . سپرده شد) »يو اس ايد«از اين به بعد (» ت متحده براي توسعه بين الملليآژانس اياال«نام 

دقيقِ گردآوري شده توسط دانشگاهيان آمريكايي در كشورهاي مختلف، يو اس ايد به روش  اطالعات ميدانيِ

                                                 
1 Legacy of Cyrus 

براي . منتشر شد سالة شاهنشاهي ايران 2500هاي به مناسبت برگزاري جشن  »بنري ناميكاوا«كتابي توسط نويسنده و عكاس ژاپني  ،با همين عنوان
سرزمينِ ديگر كشورها نيز كتاب منتشر ناميكاوا نويسنده و عكاسي حرفه اي است كه در مورد تاريخ و  .عنوان كامل بنگريد به كتابشناسي همين نوشته

.كرده است  
2 Pistor 2001, 182.  

توانست به قول اين سخنگو مكاني براي تردد و همفكريِ جمع كثيري از هنرمندان ايراني بود نميقطعا چنين كانوني از فعاالن حوزة رسانه كه    3  

و  از روستا و شرم آور تصويري تحقير آميز كه» صمد آقا«و  »سركار استوار« پرطرفدار، مثل سريال هاي پهلويبر توليدات رسانة مليِ دورانِ تاثيري 
كه پيراهن او از پارچة رو تشكي است و  »صمد«نيمه مجنون مثل  وستانشين از تماشاي رفتار شخصيتيكدام ر. ترسيم مي كرد نداشته باشد روستايي

رقيبِ صمد در (» باقرزاده«يا شخصيتي چون آكند؟ حقارت نمي احساس شرمندگي و  ،در چشم رقباي خود دارد خودانگشت فرو كردن اصرار در 
و  از سكني گزيني مجددد در  مهاجرينِ شهرنشين را از پيشينة روستايي خود سرافكنده و بيزار ،با لباسِ دلقك وار شهري اش) خواستگاري از ليال

  نمي سازد؟ موطن خود نااميد
جوامع محلي و ترغيب ايشان به قبولِ منفعالنة تغيير، امري  صر مرتبط با سازمان جاسوسي سيا براي تضعيف روحيه اهاليِاستفاده از تحقير توسط عنا

، 1395139513951395در فون فورستر و عباسي » براي تحقير، تفرقه و نفوذ سيستمي» پروپاگانِ سياه«و » شيزموِجنيس«تئوري «: نگاه كنيد به(. شناخته شده است
جاسوسي  تجارب آن سازمانِاز و  ارتباط نداشته زمان سيامثل ساآن دولت، ديگر سازمان هاي با  »آژانس اطالعات اياالت متحده«ت غير ممكن اس) 19191919

. تحقير بي اطالع بوده باشدعنصر مرتبط با  با تئوري هاي  
توليد و پخشِ اثرِ بدسليقه و بي محتوايي چون . ه استبعد از انقالب نيز استمرار يافتروستايي در توليدات و پخشِ رسانة مليِ  متاسفانه، استهزاء

حاكي از  تاس كه در آن انگار مجري صرفا جهت مزاح به روستا سري زده» يك روز، يك آبادي«مثل  كو مستندهايِ سب» شب هاي برره«سريالِ 
  .  در كشور ماست» توسعه«شدنِ اين رويكرد استعماري براي پيشبرد اهداف » نهادينه«

4 John F. Kennedy, 1961-1963 
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 ،اين فناوري .ه استمعروف شد» فناوري نهادسازي«جديدي براي پايدار كردنِ نفوذ خود دست يافت كه به 
كارگزارانِ اينتر آمريكن پيشتر به دست كه  ،است »دولت پنهان«يا تشكيلِ » هاسرويسيو«روشي تكامل يافته تر از 
وزرا و  توصيف سرويسيوها آمد، با تعويضِ ، درهمانطور كه در باال. ه بودابداع شد التين در كشورهاي آمريكايِ

پا ، روش هايي كه سرويسيوها در ادارة امور مشخص كرده بودند اي التيندر كشورهاي آمريكيا تغيير كابينه 
اين امتياز را بر  ه اندكردي كه كارگزارانِ يو اس ايد در كشورها طراحي و مستقر يها»نهاد«. باقي مي ماندبرجا 

ن نهادها در با استقرار اي ديگر، بيانبه . كنندحتي با تعويض حكومت ها نيز تغيير نمي سرويسيوها دارد كه 
در  ،ادارة امور اما روشِبه زير كشيده شوند، ممكن است از قدرت  ة آمريكاكشورها، حكومت هاي دست نشاند

                                                                      .باقي مي ماند ،جهان منافعِ صنايع بزرگتامين راستاي 
 

 بيانات 1.دورة خدمت مجزا، پيش و پس از تاسيس يو اس ايد، در ايران مستقر بود در دو» موريس ويليامز«آقاي 
 ابتدا وي. منعكس مي كندرا كارگزارانِ كمك رساني فنيِ آمريكا در اين دو بازة زماني  وي تفاوت بين كارآييِ

                                                              :از دورة نخست خدمت خود در ايران چنين حكايت مي كند
 

يگان . به تهران اعزام شدم 2»يگانِ عمليات اياالت متحده«، با سمت معاونِ ]من اول بار[د كه بو 1958195819581958 در سال«
و  4444ميليون دالر براي اجراي كمك رسانيِ فني از نوع اصل  10101010ي معادل با اتبسيار بزرگي بود كه ساالنه اعتبار

فعال پرسنل آمريكايي، چه استخدامي چه قراردادي،  300300300300ميليون دالر براي حقوق و مزايايِ  40404040با  برابر بودجه اي
كشاورزي، توسعه روستايي، آموزش و پرورش، بهداشت،  چوندر حوزه هاي عملياتيِ گسترده و متنوعي 
                                                                               3.صنايع، مديريت دولتي و رسانه خرج مي كرد

 
 در كنار هر وزيرِ. ما از هر روشي كه مي دانستيم استفاده مي كرديم] در ارتباط با اثرگذاري در سياستگذاري ها[«

استان كشور، مشخصا در مشهد، تبريز، سنندج،  9999در  4444 مرتبط با امور اقتصادي و در هر يك از دفاتر اصل
دولت نفوذي عميق داشت، در  يگان ما در آن زمان در كليه امورِ. يك مشاور آمريكايي نشانديم ،اصفهان و شيراز
                                                                                                                     4.تمامي سطوح

 

حضور  و[ 4444ل ، پروژه ها و فعاليت هاي مرتبط با اصفراوانبارات ما سعي داشتيم كه از طريقِ هزينه كرد اعت«
كشورهايِ  در ها» سرويسيو«از اين رو با الگو برداري از . سريع تر گسترش دهيمرا ] در آن كشور ييانآمريكا

                                                 
1 Maurice Williams, Assistant Director, USOM Tehran (1958-1960), Iranian Affairs, USAID Washington, DC (1960-
1961), Deputy Mission Director, USAID Tehran (1961-1963) 
2 United States Operations Mission / USOM 
3 Williams 1996, 163. 

.همان   4  
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به  به صورت مشتركاعتباراتي كه . به وجود آورديم 1»باالدستيمشترك صندوق «آمريكاي التين، ما چيزي به نام 
ج از توسط يگان عمليات و كميته اي متشكل از مقامات ايراني، كامال خار ،بوداين صندوق اختصاص داده شده 
در هزينه كرد اعتبارات صندوق، آزادي عملِ كامل [ما يعني . مي شدمديريت سيستم حسابرسيِ هر دو دولت، 

                                                                    . مجبور نبوديم به كسي حساب پس بدهيم] داشتيم و لذا

موضوعاتي در  ها تصميم گيريدر  تابه وجود آوريم گانه داد كه دولتي پنهان و جدا مي اين صندوق به ما اجازه
از وزارتخانه هاي مختلف و هر كار ديگري كه ما الزم تشخيص مي داديم،  مالي ، حمايتپرسنل چون استخدام

نزديك به هزار ايراني هم از ] عالوه بر پرسنل آمريكايي. عمليات بسيار گسترده اي بود... [ه باشيميار تام داشتاخت
                                                                                            2».صندوق استخدام شدنداين طريق 

از اهداف آن انتقال  يكي كه[ 4444هاي اصل به ما اجازه مي داد برنامه  كه چراتشكيل اين صندوق الزم بود «
از سوي ديگر، اين صندوق به ما اجازه مي . با هزينه كرد باالي اعتبارات حمايت شود] تكنولوژي به كشورها بود

. پيدا كندايش افز، در وزارتخانه هايي مثل وزارت كشاورزي ،داد كه تعداد پرسنل با تحصيالتي كه مي خواستيم
سازماندهيِ استانداري ها و . ساختيم بنوزارت بهداشت ايران را از ما ] با اعتبارات همين صندوق بود كه[اصال 

               3».عمليات بسيار عظيم و اثرگذاري بود. شد امكانپذيرتقويت اختيارات آنها نيز از طريق اين صندوق 

يكي متشكل بود از : بودجدا از هم  تشكيالت 3333واقع ايران در دولت ، ]ريزي و مديريتي از نظر بودجه[«
 »امنيتي«به اصطالح  كه ييوزارتخانه هايي كه در ادارة امور اقتصاديِ كشور نقش داشتند، ديگري وزارتخانه ها

و . مثل نيروهاي مسلح، سازمان امنيت و وزارت امور خارجه، مستقيما زير نظر شاه اداره مي شدند وبودند 
سازمان برنامه بود كه با فشار اياالت متحده بر ايران براي تخصيص مقداري از درآمدهاي نفتي كشور به  ،سومي

با ايراني ها  4»يوجين بَِلك«ايجاد اين سازمان توسط رييس بانك جهاني، آقاي . وجود آمده بودامور توسعه به 
                                                                                                      5».مذاكره و محقق شده بود

هدف از ايجاد سازمان برنامه برطرف كردن . وزراي سنتي ايران درك و لياقت كافي براي ترويج توسعه نداشتند« 
واحد را اقتصاددانانِ  كاركنانِ اين. سازمان برنامه داراي واحدي مركزي براي برنامه ريزي بود. اين نقيصه بود

                                                 
1 Master Joint Fund 

.164همان،   2  

.همان  3  
4 Eugene Black 

.167همان،   5  
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متشكل  1»گروه مشورتي هاروارد«گروهي موسوم به از سوي كه  ندايرانيِ دانشگاه رفته در آمريكا تشكيل مي داد
ازمان س. به ايران آمده و مستقر شده بودند ،مناعزامِ اين اساتيد همزمان با . ندمي شداز اساتيد آمريكايي، كمك 

مستقيما در تماس بود وزارتخانه ها  با همةارتباط زيادي نداشت، اما يگان عمليات  ي سنتيبا وزارتخانه هابرنامه 
                                                                                                    2».]و در آنها فعاليت مي كرد[

معاونِ «اين بار در سمت  ليساله در واشنگتن مجددا، ود از گذراندنِ دوره اي يك، بع1961196119611961در سال آقاي ويليامز 
                                                                                           . ، به ايران بازگشت»يگانِ يو اس ايد

 

كاركنان ساير از  ،دولتي از نظر تماس با مردم و با دستگاه هاي] كه در دفتر يو اس ايد خدمت مي كرديم[ما «
و  انفلسفة كاريِ يو اس ايد، كاستن حضور فيزيكي آمريكايي. سر بوديمخيلي سفارتخانه و وزارت امور خارجه 

سازمان برنامه بود و لذا ما در اختيار  3در اين مقطع، توسعه سرمايه .سپردن كارها به عامالن تعليم ديدة ايراني بود
 4پسند عامه يياولويت سياسيِ يو اس ايد اين بود كه برنامه ها .ازمان كار مي كرديمنزديك با كاركنان اين ساز 
اين ] مجموعه اي از[توافق شد كه . مطرح و اجرا شود] با نامي ايرانيو [ يدولتدستگاه هاي از درون ] و آنهم[

                                                                     6.]و اجرا كنيم[ بخوانيم 5»انقالبِ سفيد شاه«برنامه ها را 
 

قرار شد كه از طريقِ انقالب سفيد شاه، تقسيم اراضيِ سلطنتي سريع تر جامة عمل به خود بپوشد و با اتخاذ 
به ميان روستاييان،  ]و پرورش[ روش هايي مردم پسندتر در توسعه روستايي، مثل ساختن كلينيك و بردنِ آموزش

از  7.ه هاي يو اس ايد، از درونِ دستگاه هاي اداريِ كشور، در جامعه روستايي عمق بيشتري پيدا كندنفوذ برنام
] 4444ل اص از طريق پروژه هاي مرتبط با[، بهداري ها و بيمارستان هايي دانشكدة كشاورزي، بانك كشاورزيقبل، 

شروع شده ياري از طرح هايي كه پيشتر بسما  ...در اين مقطع نيز به كار خود ادامه دادند كه ندتاسيس شده بود
بود را كامل كرديم و به بسياري از طرح هايي كه اجرايي شده بودند قوامِ نهادي بخشيديم و به تدريج آنها را در 

                       1».اين مسلما پيشرفت كار ما را نشان مي دهد] به نظر من. [درون نهادهاي ايراني تثبيت كرديم

                                                 
1 Harvard Advisory Group 

.همان  2  

  منظور از اين اصطالحِ اقتصادي، تخصيص منابع به فعاليت هاي زيرساختيِ كشور، مثل جاده سازي، احداث و بسط capital development 3  

 از معادن كشور، توسعه بانكداري براي قل ريلي، سدسازي براي توليد برق و كنترل توزيع آب، توسعه امكانات صنعتي و استخراجشبكه هاي حمل و ن
. افزايش سپرده گذاري مردم در بانك هاست  

4 populist 
5 The Shah's White Revolution 

172همان،   
6  

.همان   7  



 

84 

 

 

تجهيز ] انتقال تكنولوژي در حوزه هاي مختلف مثلِ[به عمدتا يو اس ايد، كمك رسانيِ فني تاسيس ز قبل ا«
واقعا به كيفيت ] در جوامع[تغيير  ، اما قوام و دوامِشد، محدود مي فيزيكي مدارس، بهداري ها و ديگر تاسيسات

در اين وادي . بستگي دارد] اوري ها ادامه دهندكه بخواهند به استفاده از اين فن[و تعداد افراد بوميِ تعليم ديده 
مشخصا در حوزة بهداشت، كشاورزي، آموزش و پرورش، و . است كه يو اس ايد، بيشترين تاثير خود را داشت

                                                                                      3و2».]ما به اين هدف دست يافتيم[ ادارة امور توسط نهادهاي دولتي

 
كشاورزيِ در از طريق يو اس ايد » انقالب سفيد« اصالحات ارضي و آيا واقعا فناوري هاي جديدي كه به نام

در كشاورزي  و تحوالتي كه وارد شد، براي ملت ايران منافعي داشت؟ آيا تغييرات فني و ساختاريما  كشاورزيِ
                                     محسوب كرد؟» پيشرفت«را مي توان  مدوجود آو شرايط اجتماعي در روستاها به 

 

گسترده اي در  كه سفرهايِ ،1965196519651965تا  1959195919591959ايران از مستقر در آمريكايي يكي از ديپلمات هاي ، 4»گرين ميلر«آقاي 
، اين دو سوال را اينچنين دپيدا كرده بوز نزديك آشنايي ايراني اعشاير و فرهنگ  ،ايران داشت و با روستاييان

                                                                                                                   : پاسخ مي گويد
 

مردم  ]تاثيري كه قطعا داشت اين بود كه[ اصالحات ارضي واقعا تفاوت چنداني در بازده كشاورزي نداشت، اما«
اصالحات آنچه كشاورزي سنتي ايران نوعي كشاورزيِ فشرده و پربازده بود و . ا از سرزمين خود بيرون راندر

غير «مي گويم . گرديدكارِ روستاها را موجب  انجام داد اين بود كه بيرون شدنِ غير ضروريِ نيرويِارضي 

                                                                                                                                                                      
.174همان،   1  

.همان  2  

در كشورهاي تحتجهت گيري و نوع نهادسازيِ سازمان يو اس ايد نيز طي دهه هاي متوالي،  ايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيبا تغيير در شر  3  

ركز نهادسازيِ اين سازمان بر تخلية تم، »اقتصاد توسعه«همانطور كه در باال توصيف شد، به تبعيت از نظرية ، 1960 هةدر د. نفوذ تغيير كرده است
در ايران، (» انقالب سبز«با استفاده از تغييرات ساختاري و انتقال فناوري هايي كه مجموعا » نيروي كار اضافي«طريق آزاد كردنِ به اصطالح روستاها از 

ي نام گرفت، شاملِ ماشين آالت كشاورزي، بذرهاي اصالح شده، نهاده هاي شيمياييِ كشت و زرع، سد سازي، اعطاي تسهيالت بانك) »انقالب سفيد«
. به كشاورزان، ملي كردن دارايي هاي سرزميني، تحقير زندگي روستايي و تبليغ زندگي شهري از طريق آموزش و پرورشِ و خدمات درماني، بود  

(USAID 2011, 9) 
دغامِ هر چه بيشترِ اقتصاد توليد انبوه و ا) و معدنيِ(ي الزم جهت تقويت بخش صنعتي نهادهاتمركز يو اس ايد بر ، 21 دهة نخست سدةو  1990دهة در    

(USAID 2011, 3)ملي كشورها در اقتصاد جهاني و وابسته ساختن ايشان به سرمايه گذاري خارجي و بازارهاي صادراتي قرار گرفت .  

ماهير شوروي به ج له اش در كشورهاي بلوك شرق پس از فروپاشي اتحادسا 20توسط يو اس ايد در مورد فعاليت هاي  2013ل در گزارشي كه در سا
توليد انبوه و ادغام اين كشورها در تجارت جهاني دانسته، » توسعة«چاپ رسيد، ليست مفصلي از نهادهايي كه اين سازمان الزمة استقرارِ اقتصاد بازار و 

ديرانِ كسب و كارِ مناسب براي ورسِ كاال، سهام و اوراق بهادار، مؤسسات آموزشِ مبانك مركزي، ب: استد زير رشامل موا اين نهادها،. آمده است
(USAID 2013, Appendix 6)تجارت جهاني و شركت هاي بيمه .  

4 William Green Miller, Vice Consul, Isfahan  (1959-1962), Political Officer, Tehran (1962-1965) 
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وضعيت كمي به اگر فقط . بي داشتندچون قبل از اصالحات ارضي، مردم در روستاها زندگيِ نسبتا خو ،»ضروري
مي ] از آنچه االن هست[، روستانشينان ايران وضعيت بسيار بهتري آنها رسيدگي مي شدبهداشت و آموزش 

                                                                                                                          2و1».داشتند
 

ذره  رهبري مي شد كه در مورد كشاورزيانقالبِ سفيد شاه اساسا به دست وزير كشاورزي او، آقاي ارسنجاني، «
شاه او را به . و در رشتة روزنامه نگاري تحصيل كرده بوداو اصال يك شهرنشين بود . نداشت] يا تجربه[علم اي 

كرده بود، در پيدا پرداختة بانك جهاني باور  اين تئوريِ ساخته وبه ارسنجاني . اين سمت منصوب كرده بود
  3».از اساس هيچ سنخيتي با واقعيت هاي سياسي، اجتماعي و كشاورزي ايران نداشت] انقالب سفيد[ صورتي كه

 

از جمله بازاريان، زمينداران،  ،ا اقشار مختلف جامعهمكرر ب هاي نشست و برخاست آقاي گرين ميلر كه طي
 نسبت به بيگانگان، مشخصا اتباع انگليسي و آمريكايي، با نظرات ايرانياناز نزديك  ،گانروشنفكران و تحصيلكرد

به تالش هاي وسيع و با ذكرِ تفاوت فاحش بين وجهة اين بيگانگان نزد ايرانيان، نمره خوبي . آشنا شده بود
                                                          :مي دهد تبليغات و پروپاگانِ آمريكايي خود درگستردة همكاران 

 

به رغم كودتاي . ايده آلي براي ما در ايران بود زمانِ] واقعا[. بوديم مورد قبولدر ميان ايرانيان ] انآمريكايي[ما «
 ايه آدم اناز نگاه ايرانيان، آمريكايي. مي دانستند كشورشانما را دوست ايران و استقالل آنها ، ]1332133213321332[ 1953195319531953سال 

. در صورتي كه انگليسي ها مرموز و اهل دسيسه محسوب مي شدند .بي خطري بودند، حتي تا حدي ساده لوح
روس به . انگليسي ها هميشه مورد ظن و در عين حال، به خاطر قدرتي كه داشتند، مورد احترام ايراني ها بودند

از  آنهااد كرد، بر اساسِ خاطراتي كه نيز با ديدي خصمانه مي نگريستند، كشوري كه نمي شد به آن اعتمها 
، كه از ده هزار كيلومتر دورتر به آنجا انبه ما آمريكايي. به ياد دارندهنوز  19191919رن توسعه طلبي روس ها از اوايل ق

به منابع ما بين دو كشور، امكان ندارد كه وجود اين بعد فاصله آمده بوديم، طوري مي نگريستند كه انگار با 
ه را سرنگون كرد، هامحبوب آنطمع داشته باشيم، اگر چه ما همان آدم هايي بوديم كه مصدق، رهبر  سرزميني آنها

مي گذارند چرا كه ساده لوحي ما حساب را نيز به  ]سرنگون كردن دولت مصدق[=  اما حتي اين فعل ما. بوديم

                                                 
1 Green Miller 2003, 206. 

  2  و عالوه بر اين، .تيِ كشت و زرع به ايران، كشور ما در تامين غذاي خود خودكفا بودز ورود روش هاي شيميايي و صنعقابل ذكر است كه قبل ا 

فقط از كرمان، يعني يكي از استان هاي خشك و كم بارانِ كشور، . بخش مردمي اقتصاد ما، صادر كنندة مازاد توليد خود به خارج از كشور هم بود
(English 1966, 41, 74) .صادر مي شدبه خارج از كشور ، فرش، خشكبار و مغزيجات محصوالت متنوعي چون پشم  

.207، همان 
3  
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تيم و بدون اينكه خودمان آگاه باشيم فريبكار قرار گرف گرفتار دسيسة ديگري از سوي انگليسي هايِ مي پندارند ما
                                                                                          1».زديم ]ينادرست[ دست به چنين كار

 

همكاري شاه در ايران اهرم هاي قدرت را در اختيار داشت و دولتمردان ما در واشنگتن تاكيد داشتند كه ما با او «
، كه سازمان برنامه در راس ]به سوي اقتصاد بازار و تحكيم روابط پولي[بي شك، تحول اقتصاديِ كشور . كنيم

از خود نشان مي داد و زيرساخت هاي كشور،  چشمگيرياقتصاد ايران رشد . آن قرار داشت، امري واقعي بود
نگاه غالب اين بود كه . خود قرار مي گرفتكه از عوايد نفت براي آن هزينه مي شد، نيز به تدريج در جاي 

                                                                         2».به تحول سياسي مي انجامد نهايتاتحول اقتصادي 
 

پس سال  يككه  بود 1974197419741974تا  1969196919691969از  تهراندر در سفارت آمريكا مستقر  3كارشناسِ اقتصاديِ ،»ويليام لفلت«آقاي 
به لحاظ  .شدمنصوب  جنرال الكتريك در منطقهشركت جهانيِ به سمت معاون نمايندگيِ ، از پايان خدمت دولتي

آقاي لفلت  و اقتصاد بين الملل، عرصة سياستدر  آناننفوذ آگاهي وسيع تر از صنايع بزرگ و  نزديكي بيشتر با
با مصاحبه گرِ تاريخِ شفاهيِ ديپلماسي » توسعه«ويج تربازيگران اصليِ اين اطالعات جالب توجهي در مورد 

                                                                                                    :آمريكا در ميان گذاشته است
 

 ،انك هاي آمريكاييب ،1960196019601960دروغش را نمي دانم، كه در نيمة دوم دهة  يامن جايي خواندم، راست : مصاحبه گر
                                                ]اين خبر تا چه حد صحت دارد؟. [در ايران ورود پيدا كردند ،قدرتمندانه

 

در » انك ها سخن مي گوييدبقدرتمندانة ورود پيدا كردنِ «وقتي شما از . صحت داردخبر اين  ،بله: آقاي لفلت
 5»بانك ايرانيانِ«، شريك 4»سيتي بانك«مثال . ا در اقتصاد اين كشور اشاره مي كنيدآنه به حضور قابل توجهواقع 
پاسيفيك «، 10»ولز فارگو«، 9»بانكرز تراست«، 8»بانك چِيس«ِ 7راكفلر ديويد«آقاي . بود 6حسن ابتهاجابوال

بزرگ مالي،  مؤسسات همة اين. ، همه و همه حاضر بودند1»آمريكا آو بانك«، 12»بانك ملون«، 11»سكيوريتي
                                                 

.214همان،   1  

.224همان،   2  
3 William W. Lehfeldt 
4 Citibank  
5 Iranians Bank   

.بود ايران ، مديرعامل سازمان برنامه1337تا  1333آقاي ابوالحسن ابتهاج همچنين از سال    6  

  David Rockefeller 7  كشورهاي آمريكاي التين پيشتر مطالبيدر » توسعه«ترويج در  ويكه در مورد فعاليت هايِ ، استبرادر نلسون راكفلر  

.گفته شد  
8 Chase Bank 
9 Bankers Trust 
10 Wells Fargo 
11 Pacific Security 
12 Mellon Bank 
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نمايندگاني در تهران يا لبنان مستقر كرده بودند و آنهايي هم كه حضور دائم نداشتند مرتب يك پايشان در ايران 
يعني ... ليون دالريمي 40404040ميليون دالري يا  100100100100ي وام] ايران[دليل اين حضور اين بود كه وقتي بانك مركزي . بود

را  آن مي داد، در واقع اين بانك هاي بزرگ آمريكايي بودند كه تامين مالي] خليبه صنايع دا[رقم باال، يك وامِ 
مثال يكي از نزديك ترين مشاورانِ ] همكاري بانك هاي ايراني و آمريكايي خيلي نزديك بود. [انجام مي دادند

            4».بود 3»وورمانيوفكچرز هان«بانك از  2»مينوس زاباناكيس«ركزيِ آن زمان، ، رييس بانك مسميعيمهديِ 
 

دفتر تاسيس مي كردند و اينچنين در اقتصاد ايران نفوذ يافته ] در ايران و لبنان[اين بانك ها كه : مصاحبه گر
سرمايه گذاري باال در كشور  وقتي خيالِآيا بودند، آيا در مورد فعاليت هاي خود با سفارت مشورت مي كردند؟ 

                                                                       در ميان مي گذاشتند؟داشتند، قصد خود را با سفارت 
 

بزرگ تصميماتشان را  انبانكدار... نه براي مشورت... مي آمدند، اما به سفارت آنها). مي خندد: (آقاي لفلت
                                                             5.]كسي ندارند و نياز به اجازه و مشورت[خودشان مي گيرند 

 

از ايران بازديد كرد؟] شخصا[يا ديويد راكفلر آ مادامي كه شما در ايران بوديد،: مصاحبه گر  
 

انجامِ غالبِ كارهاي بانكيِ خانوادة  چه اگر... باالخره هر چه باشد، بانك چيس، بانك شاه بود. بله: آقاي لفلت
، اما بانك چيس، سرآمد كنسرسيوم بانك هاي آمريكايي فعال در بود» بانكرز تراست« بانك عهدة سلطنتي به

. معموال از ديگر بانك ها پيشي مي گرفت ، در معامالت خيلي بزرگ،و لذا اين بانك به حساب مي آمدايران 
سيتي [شراكت  ،1974197419741974 ا سالاما ت. بعدها، همين چند بانك اقدام به تاسيس بانك هاي خصوصي در ايران كردند

                                      6»].و بقيه محرمانه بود[در بانك ايرانيان، تنها موردي بود كه علني شده بود ] بانك
 

وقتي آقاي راكفلر به ايران مي آمد، آيا سري به سفارت مي زد و با مقامات سياسي گفتگو مي كرد، : مصاحبه گر
                                                                     وضوع خيلي پيچيده تر اين حرف هاست؟يا اينكه اين م

 

 اگر چنين بازديدي رخ مي داد، آقاي سفير براي ميهماني و پذيرايي تداركو . بعضي وقت ها، بله: آقاي لفلت
را نيز دعوت مي يويد را بر عهده مي گرفت و آقاي سفير اما غالبا اين شاه بود كه ميزباني از د. مي ديد ]مفصل[

] مثال. مي شدندجامعه صنعتي آمريكا هم با او همراه بزرگ وقتي ديويد به ايران مي آمد، ديگر رهبران . [كرد
                                                                                                                                                                      
1 Bank of America 
2  Minos Zabanakis 
3  Manufacturers Hanover 
4  Lehfeldt 1987, 401. 

.همان   5  

.402همان،   6  
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دونالد «شخصيت هاي ديگري مثل ... هدايت ديويد راكفلر برگزار شد ، با1972197219721972ل وقتي كنفرانس بزرگ مالي در سا
صنايع بزرگ نيز حضور داشتند خالصه خيلي از دانه درشت هاي عالمِ... و 3»باب ابود«، 2»مريل لينچ«از  1»نريگ. 

                                          4».به هر حال، هر زمان كه راكفلر به ايران مي آمد، حتما به ديدنِ شاه مي رفت
 

   رمايه گذاريِ سرمايه هاي آمريكايي در ايران را تسهيل كند؟تا چه حد سفارت سعي مي كرد كه س: مصاحبه گر
 

. بخشي از كار من باشد ،آمريكايي] مستقيمِ سرمايه هاي[قرار بود كه تسهيل سرمايه گذاريِ در اصل : آقاي لفلت
 ]كاالهاي خود[سرمايه داران آمريكايي بيشتر در پي فرصت براي فروش ] پي بردم كه من پس از مدتي[ولي 

خيلي كم كم متوجه شدم كه سرمايه داران ، اما عجيب بود] برايم[خيلي اول . بودند تا سرمايه گذاري مستقيم
وام گرفتن از  از طريقِبزرگ ترجيح مي دادند كه سرمايه گذاري ها به دست سرمايه داران داخلي انجام شود اما 

خود را در معرض ريسك سرمايه گذاريِ مستقيم  مجبور نبودند انآمريكايي به اين ترتيب،. بانك هاي آمريكايي
                                                                    6و5».آنها فقط مي آمدند و سودشان را جمع مي كردند و مي رفتند. قرار دهند

 

انقالب «صاديِ تابعِ گذاري هايِ اقتپاسخ اين كارشناس به سوال بعدي نشانگر تخريبِ عظيمي است كه سياست
                                                  . از خود به جاي گذاشت كشور در مناطق روستاييِ ،»توسعه«و   »سفيد

 

، وضعيت توسعه در ايران را در آن زمان چگونه ]ه شما در ايران مستقر بوديدك 1970197019701970دهة در اوايل [: مصاحبه گر
                                                                                     شدي سالم داشت؟ارزيابي مي كنيد، آيا ر

 

                                                 
مت رييس دفتر و مشاور رييس جمهور رونالد ريگاندر س ،1980دهة در ، آقاي دونالد ريگن مدير عامل شركت مريل لينچ   Donald Regan 1  

ان اقتصاد نئوليبرالي است كه در قسمت اول اين يا هم» اقتصاد ريگاني«اقتصاديِ موسوم به  مكتبِ حاميِ ز چهره هاي سرشناسِوي ا. كردايفاي نقش 
شركت مريل لينچ از بزرگترينِ ) 2004مندر كاوانا و (. توصيف شده استبراي كشورهاي در حال توسعه، » كت بند طاليي«مجموعه مقاالت با صفت 

اري در سياستگذاري هاي داخلي و خارجي آن كشور كارگزارانِ ماليِ مرتبط با تاالرهاي بورس در آمريكاست و اين نشانگر نفوذ عظيم صنعت بانكد
.  است  

2 Merrill Lynch  
بانكداري، داروسازي ت مختلف، از جملهصنع 9 آقاي ابود در، يكي از چهره هاي برجسته و صاحب نفوذ در صنعت و سياست اياالت متحده  Bob Abboud 3  

  .اويل و بانك مركزي شيكاگو اشاره كرد لون استاندارد اويل، آكسيدنتااز اين جمله مي توان به شركت هاي بزرگي چ. و نفت فعال است
.همان  4  

.403همان،   5  

  امتيازي مشابه به در چين، ايران» سيتيك تراست«بي مناسبت نيست كه در اينجا يادآور شويم كه اخيرا طي قراردادي بين چند بانك ايراني و شركت 6  

بيش از هر چيز حاكي از نهادينه شدن روابط اما ه اين كار به عنوان يك پيروزيِ پسابرجام براي كشور اعالم گرديد، اگر چ )1396 ايرنا( .چيني ها داد
خط «به اينگونه وام هاي اسارت بارِ بين المللي . بانكيِ نابرابر با قدرت هاي جهاني در كشور ماست كه به دوران پيش از انقالب اسالمي باز مي گردد

. وضيح داده شدت 60 يكي از داليلي كه چرا وام هاي بين المللي اسارت بار اند، قبال در پانوشت صفحة .نيز مي گويند» فاينانس«يا » اعتباري  
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از كشاورزي [سعي مي كردند كه . كامل حكمفرما بود آشوبِ اما در حوزة كشاورزي. ، سالم بودبله: آقاي لفلت
انجام  سياستگذاري از طريقِكاري كه  كشت و صنعت و كشاورزيِ صنعتي شوند، ،به اصطالح وارد] سنتي
اجازه نمي داد كه قيمت محصوالت ] دولت. [از عرصة توليد بيرون شوندرد ُخ كشاورزانِبه نحوي كه  ،گرفت

براي  چهبراي توليد كننده و  چه ،كنترل قيمت ها سياست... تعيين شود] با عرضه و تقاضا[كشاورزي در محل 
بسيار ] به واسطة اصالحات ارضي[ي شد و چون توليد كشاورزي در كشور اعمال م ]به شدت[ ،مصرف كننده

        2و1».مي شد راه واردات تاميناز  ]ناگزير[ كشور مورد نياز يِهابسياري از غذا به هر حال، كاهش يافته بود،

__________________________________________  

»»»»سفيدسفيدسفيدسفيدانقالب انقالب انقالب انقالب ««««مورد مورد مورد مورد : : : : استعماراستعماراستعماراستعمار    در خدمتدر خدمتدر خدمتدر خدمتطراحي سيستمي طراحي سيستمي طراحي سيستمي طراحي سيستمي  ♦♦♦♦    
سياسي از جانب وي براي مترقي جلوه دادن خود و خلع سالحِ سياسي از جانب وي براي مترقي جلوه دادن خود و خلع سالحِ سياسي از جانب وي براي مترقي جلوه دادن خود و خلع سالحِ سياسي از جانب وي براي مترقي جلوه دادن خود و خلع سالحِ     صرفاصرفاصرفاصرفا    از صاحبنظران، انقالب سفيد شاه را اقدامياز صاحبنظران، انقالب سفيد شاه را اقدامياز صاحبنظران، انقالب سفيد شاه را اقدامياز صاحبنظران، انقالب سفيد شاه را اقدامي    ييييبسياربسياربسياربسيار

اما اين نگرشِ محدود به انقالب سفيد، به مغفول ماندن دو اما اين نگرشِ محدود به انقالب سفيد، به مغفول ماندن دو اما اين نگرشِ محدود به انقالب سفيد، به مغفول ماندن دو اما اين نگرشِ محدود به انقالب سفيد، به مغفول ماندن دو         3333....معرفي كرده اندمعرفي كرده اندمعرفي كرده اندمعرفي كرده اند    ،،،،حزب تودهحزب تودهحزب تودهحزب توده    سياسي، به ويژهسياسي، به ويژهسياسي، به ويژهسياسي، به ويژه    مخالفانمخالفانمخالفانمخالفان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 : : : : نكتة كليدي انجاميده استنكتة كليدي انجاميده استنكتة كليدي انجاميده استنكتة كليدي انجاميده است

، از جمله اصالحات ارضي و ترويج كشاورزيِ ، از جمله اصالحات ارضي و ترويج كشاورزيِ ، از جمله اصالحات ارضي و ترويج كشاورزيِ ، از جمله اصالحات ارضي و ترويج كشاورزيِ در ايران اجرا شددر ايران اجرا شددر ايران اجرا شددر ايران اجرا شد»»»»انقالب سفيدانقالب سفيدانقالب سفيدانقالب سفيد««««مجموعه تغييراتي كه تحت عنوان مجموعه تغييراتي كه تحت عنوان مجموعه تغييراتي كه تحت عنوان مجموعه تغييراتي كه تحت عنوان ) ) ) ) 1111
به دست به دست به دست به دست     متفاوت،متفاوت،متفاوت،متفاوت،ين ين ين ين اواواواوتحت عنتحت عنتحت عنتحت عن    ،،،،ي كشورهاي جهان سومي كشورهاي جهان سومي كشورهاي جهان سومي كشورهاي جهان سوممممما در تماا در تماا در تماا در تماو تقريبو تقريبو تقريبو تقريب    ددددووووكشور ما محدود نمي شكشور ما محدود نمي شكشور ما محدود نمي شكشور ما محدود نمي شتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ ، به ، به ، به ، به شيمياييشيمياييشيمياييشيميايي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                4444....عمال شدعمال شدعمال شدعمال شديو اس ايد ايو اس ايد ايو اس ايد ايو اس ايد ا    وووو    4444ل ل ل ل كارگزارانِ اصكارگزارانِ اصكارگزارانِ اصكارگزارانِ اص
كه به تمامي نيات خود با كه به تمامي نيات خود با كه به تمامي نيات خود با كه به تمامي نيات خود با     ،،،،يد بوديد بوديد بوديد بودس اس اس اس اوسط يو اوسط يو اوسط يو اوسط يو اهوشمندانه، طراحي شده تهوشمندانه، طراحي شده تهوشمندانه، طراحي شده تهوشمندانه، طراحي شده ت    هايهايهايهاي    سيستمسيستمسيستمسيستم    ، مجموعه اي از، مجموعه اي از، مجموعه اي از، مجموعه اي ازانقالب سفيدانقالب سفيدانقالب سفيدانقالب سفيد) ) ) ) 2222

و و و و ((((به واردات و صادرات به واردات و صادرات به واردات و صادرات به واردات و صادرات ايران ايران ايران ايران     اقتصادياقتصادياقتصادياقتصادي    به نفع تجارت جهاني و به قيمت وابستگيِبه نفع تجارت جهاني و به قيمت وابستگيِبه نفع تجارت جهاني و به قيمت وابستگيِبه نفع تجارت جهاني و به قيمت وابستگيِآنها آنها آنها آنها     كارآييكارآييكارآييكارآييو و و و     موفقيت دست يافتموفقيت دست يافتموفقيت دست يافتموفقيت دست يافت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . ادامه داردادامه داردادامه داردادامه داردهنوز هنوز هنوز هنوز ) ) ) ) آسيب پذيري در برابر تحريم هاآسيب پذيري در برابر تحريم هاآسيب پذيري در برابر تحريم هاآسيب پذيري در برابر تحريم ها

 

                                                 
.404همان،   1  

قل يكي ديگر از شيوه هاي بيرون راندنِ كشاورزان خرد، كه در ظاهر برندگانِ انقالب سفيد و اصالحات ارضي معرفي مي شدند، در پژوهشي مست  2  

 ،1970دهة تا اوايل كه نويسندة اين اثر گزارش مي كند . در مورد نقش اياالت متحده و صنايع بزرگ در ويران كردنِ كشاورزيِ كهن جهان آمده است
 نك بزرگو با شركت 10از  وي. باز شد ايرانو بانك هاي آمريكايي براي تامين سرمايه در صنايعِ مستعد  پاي شركت هاي كشت و صنعت خارجي

اين. مشغول شدندكه فقط در استان خوزستان، با بهره گيريِ كالن از آبِ سد دز به كشاورزي ) نام انگليسي آنها در زير(نام مي برد  آمريكايي  
(Moore Lappe 1977, 314)   .سد، مجبور به ترك منطقه شدند اين كشاورز ايراني، محروم از آب 17000حالي بود كه بيش از  در

Hawaiian Agronomics, The Diamond A. Cattle Co., Mitsui, Chase Manhattan Bank, Transworld Agricultural Development 
Corporation, Bank of America, Dow Chemical, John Deere and Company, Shell, Mitchell Cotts 

واحدهايِ كشت و صنعت سد ن شركت هاي بزرگ فراهم شده بود، ميزان بهره وري در اينكه، با تمام امكاناتي كه براي ايو عبرت آموز جالب توجه 
به ادامة كار خود ترغيب مي به رغم سوددهي پايين، اما آنچه اين شركت ها را . متوسط ايراني كمتر بودزراعيِ از ميزان بهره وري در يك واحد  دز

 كرد مشوق هاي ويژه و معافيت هاي مالياتي بود كه حكومت شاه براي جلبِ سرمايه گذاري خارجي در نظر گرفته بود. (همان، 315)
Ansari 2010, Hooglund 1982 براي مثال بنگريد به :  3  

(USAID 1970) : بنگريد به ايران، عراق، تركيه، پاكستان و اندونزي،زارشي از چگونگي اجراي آن در كشورهاي براي نمونه، جهت مطالعة گ 4 
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از از از از » » » » ناقصناقصناقصناقص««««    ؛؛؛؛مغفول ماندن اين دو نكته، به تحليل هاي ناقص و ابتري از اين پديده در تاريخ كشور ما انجاميده استمغفول ماندن اين دو نكته، به تحليل هاي ناقص و ابتري از اين پديده در تاريخ كشور ما انجاميده استمغفول ماندن اين دو نكته، به تحليل هاي ناقص و ابتري از اين پديده در تاريخ كشور ما انجاميده استمغفول ماندن اين دو نكته، به تحليل هاي ناقص و ابتري از اين پديده در تاريخ كشور ما انجاميده است
راهي براي چاره جويي و مقاومت براي راهي براي چاره جويي و مقاومت براي راهي براي چاره جويي و مقاومت براي راهي براي چاره جويي و مقاومت براي آنها آنها آنها آنها از اين نظر كه از اين نظر كه از اين نظر كه از اين نظر كه » » » » ابترابترابترابتر««««    وووو    ندندندندنادرست نيستنادرست نيستنادرست نيستنادرست نيست    كامالكامالكامالكامال    اين تحليل هااين تحليل هااين تحليل هااين تحليل هااين نظر كه اين نظر كه اين نظر كه اين نظر كه 

واسطة نارضايتي عمومي واسطة نارضايتي عمومي واسطة نارضايتي عمومي واسطة نارضايتي عمومي ه ه ه ه بببب    1357135713571357ل ل ل ل چون حكومت شاه در ساچون حكومت شاه در ساچون حكومت شاه در ساچون حكومت شاه در سا. . . . ددددنننننمي گشاينمي گشاينمي گشاينمي گشايكشور كشور كشور كشور ن و ديگر صاحبنظران ن و ديگر صاحبنظران ن و ديگر صاحبنظران ن و ديگر صاحبنظران ااااررررسياستگذاسياستگذاسياستگذاسياستگذا
را ناموفق مي بينند و با رخداد انقالب را ناموفق مي بينند و با رخداد انقالب را ناموفق مي بينند و با رخداد انقالب را ناموفق مي بينند و با رخداد انقالب     ]]]]يعني اجراي انقالب سفيديعني اجراي انقالب سفيديعني اجراي انقالب سفيديعني اجراي انقالب سفيد[[[[    ويويويوي    سرنگون شد، تحليلگران كال اين تالشِسرنگون شد، تحليلگران كال اين تالشِسرنگون شد، تحليلگران كال اين تالشِسرنگون شد، تحليلگران كال اين تالشِ

نقالب نقالب نقالب نقالب مجموعه قوانينِ امجموعه قوانينِ امجموعه قوانينِ امجموعه قوانينِ اصورتي است كه صورتي است كه صورتي است كه صورتي است كه     اين دراين دراين دراين در. . . . كشور، آن را مختومه مي پندارندكشور، آن را مختومه مي پندارندكشور، آن را مختومه مي پندارندكشور، آن را مختومه مي پندارند    يييياز عرصة سياساز عرصة سياساز عرصة سياساز عرصة سياس    شاهشاهشاهشاه    اسالمي و خروجاسالمي و خروجاسالمي و خروجاسالمي و خروج
پابرجايند و چون طراحان پابرجايند و چون طراحان پابرجايند و چون طراحان پابرجايند و چون طراحان كه هنوز كه هنوز كه هنوز كه هنوز     سفيد سيستم هاي جديدي در كشور ما براي سياستگذاري و ادارة امور مستقر ساختسفيد سيستم هاي جديدي در كشور ما براي سياستگذاري و ادارة امور مستقر ساختسفيد سيستم هاي جديدي در كشور ما براي سياستگذاري و ادارة امور مستقر ساختسفيد سيستم هاي جديدي در كشور ما براي سياستگذاري و ادارة امور مستقر ساخت

مي انديشيدند، ادامة مي انديشيدند، ادامة مي انديشيدند، ادامة مي انديشيدند، ادامة     و تجارت جهانيو تجارت جهانيو تجارت جهانيو تجارت جهاني    اين سيستم ها منافع مردم كشورها را در نظر نداشتند و فقط به منافع صنايع بزرگاين سيستم ها منافع مردم كشورها را در نظر نداشتند و فقط به منافع صنايع بزرگاين سيستم ها منافع مردم كشورها را در نظر نداشتند و فقط به منافع صنايع بزرگاين سيستم ها منافع مردم كشورها را در نظر نداشتند و فقط به منافع صنايع بزرگ
                                                                                                                                    ....رين و زيانبار استرين و زيانبار استرين و زيانبار استرين و زيانبار استففففآآآآ    شكلشكلشكلشكلمممم    هاهاهاهاكشوركشوركشوركشورسيستم ها هنوز براي اين صنايع سود آور و براي سيستم ها هنوز براي اين صنايع سود آور و براي سيستم ها هنوز براي اين صنايع سود آور و براي سيستم ها هنوز براي اين صنايع سود آور و براي كار اين كار اين كار اين كار اين 

                                                

باشد باشد باشد باشد     الزم و كافيالزم و كافيالزم و كافيالزم و كافيبحث مفصلي است كه در اينجا فرصت شرح آن به صورتي كه بحث مفصلي است كه در اينجا فرصت شرح آن به صورتي كه بحث مفصلي است كه در اينجا فرصت شرح آن به صورتي كه بحث مفصلي است كه در اينجا فرصت شرح آن به صورتي كه علم سيستم ها و طراحي سيستمي علم سيستم ها و طراحي سيستمي علم سيستم ها و طراحي سيستمي علم سيستم ها و طراحي سيستمي 
چرايي و چرايي و چرايي و چرايي و     ))))1111: : : : بسنده مي كندبسنده مي كندبسنده مي كندبسنده مي كندادامة بحث جاري، ادامة بحث جاري، ادامة بحث جاري، ادامة بحث جاري، براي براي براي براي دو نكته در مورد سيستم ها دو نكته در مورد سيستم ها دو نكته در مورد سيستم ها دو نكته در مورد سيستم ها     اشارة مختصر بهاشارة مختصر بهاشارة مختصر بهاشارة مختصر بهدر اينجا، در اينجا، در اينجا، در اينجا، اما اما اما اما         1111....نيستنيستنيستنيست

                                                                                    چگونگيِ شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگيِ شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگيِ شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگيِ شناسايي سيستم هاي استعماري    ))))2222و و و و     براي تحقق اهداف استعماربراي تحقق اهداف استعماربراي تحقق اهداف استعماربراي تحقق اهداف استعمار    چگونگيِ طراحي سيستم هاچگونگيِ طراحي سيستم هاچگونگيِ طراحي سيستم هاچگونگيِ طراحي سيستم ها
                                                                            

چرايي و چگونگي طراحي سيستم ها براي تحقق اهداف استعمارچرايي و چگونگي طراحي سيستم ها براي تحقق اهداف استعمارچرايي و چگونگي طراحي سيستم ها براي تحقق اهداف استعمارچرايي و چگونگي طراحي سيستم ها براي تحقق اهداف استعمار) ) ) ) 1111     
و لذا سيستم ها الزاما همگي زيانبار و لذا سيستم ها الزاما همگي زيانبار و لذا سيستم ها الزاما همگي زيانبار و لذا سيستم ها الزاما همگي زيانبار     هر چيزي كه در طبيعت و يا جامعه ديده مي شود، جزيي از سيستمي بزرگتر استهر چيزي كه در طبيعت و يا جامعه ديده مي شود، جزيي از سيستمي بزرگتر استهر چيزي كه در طبيعت و يا جامعه ديده مي شود، جزيي از سيستمي بزرگتر استهر چيزي كه در طبيعت و يا جامعه ديده مي شود، جزيي از سيستمي بزرگتر است

نيستندنيستندنيستندنيستند. . . . سيستمسيستمسيستمسيستم، اساسا، اساسا، اساسا، اساسا،،،،    بهبهبهبه    ساختاريساختاريساختاريساختاري    گفته مي شودگفته مي شودگفته مي شودگفته مي شود    كه كه كه كه اجزاي متشكلهاجزاي متشكلهاجزاي متشكلهاجزاي متشكله    آنآنآنآن    براي براي براي براي مقصودمقصودمقصودمقصود////عملكردعملكردعملكردعملكرد    خاصي خاصي خاصي خاصي در در در در كنار همكنار همكنار همكنار هم    قرار قرار قرار قرار 
گرفته و گرفته و گرفته و گرفته و با هم با هم با هم با هم مرتبطمرتبطمرتبطمرتبط    شده اندشده اندشده اندشده اند....    كيفيتكيفيتكيفيتكيفيت    ارتباطارتباطارتباطارتباط    بين اجزاي يك سيستم است كه بين اجزاي يك سيستم است كه بين اجزاي يك سيستم است كه بين اجزاي يك سيستم است كه انگيزهانگيزهانگيزهانگيزه    هاهاهاها    و و و و گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي گزينه هاي رفتاررفتاررفتاررفتاريييي    اجزااجزااجزااجزاي آني آني آني آن    
را مشخص مي كندرا مشخص مي كندرا مشخص مي كندرا مشخص مي كند. . . . به بيان ديگر، اگر چيدمانبه بيان ديگر، اگر چيدمانبه بيان ديگر، اگر چيدمانبه بيان ديگر، اگر چيدمان    و و و و ارتباط بين اجزاارتباط بين اجزاارتباط بين اجزاارتباط بين اجزاي يك سيستمي يك سيستمي يك سيستمي يك سيستم    تغيير تغيير تغيير تغيير يابديابديابديابد، رفتار اجزا، رفتار اجزا، رفتار اجزا، رفتار اجزاي آني آني آني آن    نيز نيز نيز نيز ناگزير ناگزير ناگزير ناگزير 
ددددگرگون مي شودگرگون مي شودگرگون مي شودگرگون مي شود. . . . آن دسته از آن دسته از آن دسته از آن دسته از دانشمندانِدانشمندانِدانشمندانِدانشمندانِ    علم سيستم هاعلم سيستم هاعلم سيستم هاعلم سيستم ها    كه در راستاي خدمت به استعمار مي كوشندكه در راستاي خدمت به استعمار مي كوشندكه در راستاي خدمت به استعمار مي كوشندكه در راستاي خدمت به استعمار مي كوشند    آموخته اند كه آموخته اند كه آموخته اند كه آموخته اند كه 

آحاد مردم در آحاد مردم در آحاد مردم در آحاد مردم در طراحيِ سيستم هاي جديد، مي توان بر اذهان و رفتارِ طراحيِ سيستم هاي جديد، مي توان بر اذهان و رفتارِ طراحيِ سيستم هاي جديد، مي توان بر اذهان و رفتارِ طراحيِ سيستم هاي جديد، مي توان بر اذهان و رفتارِ     يايايايا    در جوامع كهن ودر جوامع كهن ودر جوامع كهن ودر جوامع كهن و    بوميبوميبوميبوميبا دستكاري سيستم هاي با دستكاري سيستم هاي با دستكاري سيستم هاي با دستكاري سيستم هاي 
                                                                ....مي گويندمي گويندمي گويندمي گويند    2222»»»»مهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعي««««رفتار توده ها را رفتار توده ها را رفتار توده ها را رفتار توده ها را     كنترلِكنترلِكنترلِكنترلِاين روشِ هدفمندانة تغيير و اين روشِ هدفمندانة تغيير و اين روشِ هدفمندانة تغيير و اين روشِ هدفمندانة تغيير و . . . . اين جوامع اثر گذاشتاين جوامع اثر گذاشتاين جوامع اثر گذاشتاين جوامع اثر گذاشت

 

كارگزارانِ يو اس ايد، توجه ويژه اي به شناختكارگزارانِ يو اس ايد، توجه ويژه اي به شناختكارگزارانِ يو اس ايد، توجه ويژه اي به شناختهاي جديد براي مهندسيِ اجتماعي هاي جديد براي مهندسيِ اجتماعي هاي جديد براي مهندسيِ اجتماعي هاي جديد براي مهندسيِ اجتماعي     سيستمي جوامع و طراحي سيستمسيستمي جوامع و طراحي سيستمسيستمي جوامع و طراحي سيستمسيستمي جوامع و طراحي سيستم    كارگزارانِ يو اس ايد، توجه ويژه اي به شناخت
جوامع در جوامع در جوامع در جوامع در اين اين اين اين ذ يو اس ايد در ذ يو اس ايد در ذ يو اس ايد در ذ يو اس ايد در با اشاره به رويكرد نفوبا اشاره به رويكرد نفوبا اشاره به رويكرد نفوبا اشاره به رويكرد نفو    ،،،،اين سازماناين سازماناين سازماناين سازمان    تاريختاريختاريختاريخدو تن از پژوهشگرانِ دو تن از پژوهشگرانِ دو تن از پژوهشگرانِ دو تن از پژوهشگرانِ . . . . ندندندندجوامع كهن داشته اجوامع كهن داشته اجوامع كهن داشته اجوامع كهن داشته ا    دردردردر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ::::نويسندنويسندنويسندنويسند    ميميميمي    1960196019601960ة ة ة ة اوايل دهاوايل دهاوايل دهاوايل ده

                                                 
  1  :و آشنايي با منابع تخصصيِ مفصل تر، به متون زير رجوع نمايند، جهت مطالعة بيشتر قمندخوانندگان عال 
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»»»»در اين دوره، تمركز يو اس ادر اين دوره، تمركز يو اس ادر اين دوره، تمركز يو اس ايد يد يد يد در اين دوره، تمركز يو اس ابر دركبر دركبر دركها، نهادها، گروه هاي اجتماعي، ها، نهادها، گروه هاي اجتماعي، ها، نهادها، گروه هاي اجتماعي، ها، نهادها، گروه هاي اجتماعي،     بهتر رابطه ها و تماس ها بين فرآيندها، پديدهبهتر رابطه ها و تماس ها بين فرآيندها، پديدهبهتر رابطه ها و تماس ها بين فرآيندها، پديدهبهتر رابطه ها و تماس ها بين فرآيندها، پديده    بر درك
- - - - رسيدن به نتايج مورد نظر در توسعة اجتماعيرسيدن به نتايج مورد نظر در توسعة اجتماعيرسيدن به نتايج مورد نظر در توسعة اجتماعيرسيدن به نتايج مورد نظر در توسعة اجتماعي] ] ] ] وووو    از بيروناز بيروناز بيروناز بيرون    تغييرتغييرتغييرتغيير    عمالعمالعمالعمالاز اطالعات براي ااز اطالعات براي ااز اطالعات براي ااز اطالعات براي ا[[[[منابع و مردم بود تا آنچه منابع و مردم بود تا آنچه منابع و مردم بود تا آنچه منابع و مردم بود تا آنچه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1111»»»»....كندكندكندكندمي ديد شناسايي مي ديد شناسايي مي ديد شناسايي مي ديد شناسايي الزم الزم الزم الزم ] ] ] ] اين جوامعاين جوامعاين جوامعاين جوامع[[[[اقتصادي اقتصادي اقتصادي اقتصادي 

يچيده است و تمامي روابط يچيده است و تمامي روابط يچيده است و تمامي روابط يچيده است و تمامي روابط در جمعيت هاي ميليوني امري پدر جمعيت هاي ميليوني امري پدر جمعيت هاي ميليوني امري پدر جمعيت هاي ميليوني امري پ    ييييرفتاررفتاررفتاررفتارمحدود كردنِ گزينه هاي محدود كردنِ گزينه هاي محدود كردنِ گزينه هاي محدود كردنِ گزينه هاي قطعا تغيير انگيزه ها و قطعا تغيير انگيزه ها و قطعا تغيير انگيزه ها و قطعا تغيير انگيزه ها و اما اما اما اما 
دستيابي به مهندسي دستيابي به مهندسي دستيابي به مهندسي دستيابي به مهندسي لذا براي لذا براي لذا براي لذا براي . . . . با يكديگر و با فرهنگ بومي را در بر مي گيردبا يكديگر و با فرهنگ بومي را در بر مي گيردبا يكديگر و با فرهنگ بومي را در بر مي گيردبا يكديگر و با فرهنگ بومي را در بر مي گيرد    روابط افرادروابط افرادروابط افرادروابط افراد    وووو    فرد با محيط پيرامونيفرد با محيط پيرامونيفرد با محيط پيرامونيفرد با محيط پيراموني    فيزيكيِفيزيكيِفيزيكيِفيزيكيِ

ا و به طور ا و به طور ا و به طور ا و به طور در جميع اين حوزه هدر جميع اين حوزه هدر جميع اين حوزه هدر جميع اين حوزه ه    ،،،،روابط جديدروابط جديدروابط جديدروابط جديدروابط قديم و ايجاد روابط قديم و ايجاد روابط قديم و ايجاد روابط قديم و ايجاد     قطعِقطعِقطعِقطعِ، ، ، ، مي بايستيمي بايستيمي بايستيمي بايستيبا نتايج دلخواه، با نتايج دلخواه، با نتايج دلخواه، با نتايج دلخواه،     اجتماعي در يك جامعهاجتماعي در يك جامعهاجتماعي در يك جامعهاجتماعي در يك جامعه
                                                                                3333وووو    2222....تجلي يابدتجلي يابدتجلي يابدتجلي يابد    عملعملعملعملطراحان در طراحان در طراحان در طراحان در     تا انگيزه ها و رفتارهاي مطلوبِتا انگيزه ها و رفتارهاي مطلوبِتا انگيزه ها و رفتارهاي مطلوبِتا انگيزه ها و رفتارهاي مطلوبِ    آزموده شودآزموده شودآزموده شودآزموده شودبه دقت انديشيده و به دقت انديشيده و به دقت انديشيده و به دقت انديشيده و     ،،،،همزمانهمزمانهمزمانهمزمان

 

چگونگي شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگي شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگي شناسايي سيستم هاي استعماريچگونگي شناسايي سيستم هاي استعماري) ) ) ) 2222     
، ، ، ، سيستم هاسيستم هاسيستم هاسيستم هاواقعي واقعي واقعي واقعي شناسايي شناسايي شناسايي شناسايي به طور كلي، به طور كلي، به طور كلي، به طور كلي، . . . . ستستستستآنهاآنهاآنهاآنهاچگونگي شناخت چگونگي شناخت چگونگي شناخت چگونگي شناخت پيرامون سيستم هاي استعماري، پيرامون سيستم هاي استعماري، پيرامون سيستم هاي استعماري، پيرامون سيستم هاي استعماري،     ديگرديگرديگرديگر    مهممهممهممهمنكتة نكتة نكتة نكتة 

نه از روي نه از روي نه از روي نه از روي اهداف اعالم شدة اهداف اعالم شدة اهداف اعالم شدة اهداف اعالم شدة طراحان و مبلغين طراحان و مبلغين طراحان و مبلغين طراحان و مبلغين آنها، بلكه با مطالعة آنها، بلكه با مطالعة آنها، بلكه با مطالعة آنها، بلكه با مطالعة خروجي هايخروجي هايخروجي هايخروجي هاي    آنها ميسر مي گرددآنها ميسر مي گرددآنها ميسر مي گرددآنها ميسر مي گردد. . . . به عبارت ديگر، به عبارت ديگر، به عبارت ديگر، به عبارت ديگر، 
5555    يك سيستم يك سيستم يك سيستم يك سيستم هميشههميشههميشههميشه    با با با با هدفهدفهدفهدف6666    اعالم شدةاعالم شدةاعالم شدةاعالم شدة    طراحانطراحانطراحانطراحان    يا حاميانِ آن منطبق نيستيا حاميانِ آن منطبق نيستيا حاميانِ آن منطبق نيستيا حاميانِ آن منطبق نيست،،،،    امااماامااما    نتايجنتايجنتايجنتايج    يا يا يا يا ««««خروجي خروجي خروجي خروجي  يا عملكرديا عملكرديا عملكردمقصودمقصودمقصودمقصود4444    يا عملكرد
    هايهايهايهاي»»»»7777    يك سيستم يك سيستم يك سيستم يك سيستم همواره همواره همواره همواره عين عين عين عين مقصودمقصودمقصودمقصود    و و و و عملكرد عملكرد عملكرد عملكرد آن استآن استآن استآن است....1111                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                 
1 Brinkerhoff and Jacobstein 2015, 1. 

براي نمونه. انجام مي شود» چارچوب منطقي«انديشه ورزي، طراحي و تست قطع روابط قديمي و ايجاد روابط جديد از طريق روشي موسوم به  2  

Norad n.d., PCI 1979, Pradhan n.d. هايي از متون توصيفي، نگاه كنيد به :  

منقطع مي شود،) سنت هاي ديني، آييني، فرهنگي و اجتماعي(يي هاي سرزميني و اقتدار سنن جامعه اي كه در آن ارتباط مردم با دارادر بي اغراق،   3  

اين مازها به گونه . گي دارندآزمايشگاهي سرگرداني هستند كه براي قرار گرفتن در يك ماز آماد مردم به سانِ موش هايِ ،»مهندسين اجتماعي«از منظر 
ستن و بيرون جبراي . ي از پيش طراحي شده هدايت مي كند و راه به بيرون نداردير مسيرها و جهت هارا فقط د انسان هاكه  مي شوداي طراحي 

مصونيت يافتن از محدوديت هاي فكري و رفتاريِ سيستم هايِ مهندسي شدة «توسعه» به صورت فردي، مي طلبد كه تعالي يابيم، يعني بتوانيم از باال 
(= با عقل، بدور از زياده خواهي و ديگر صفات بازدارندة فكرِ راهگشا) در مورد انگيزه ها و رفتارهايِ شخصِ خود، در هر مقام و جايگاه اجتماعي 

به منظور كاستن از   .است» نگرش سيستمي«نام اين توانايي، اصطالحا . بينديشيم -  شهروند عادي، نخبة علمي، سياستگذار يا مسئول -  كه هستيم
آسيب هاي سيستم هاي «توسعه» به صورت جمعي، گروه هاي شهروندي، با مشاركت و حمايت مسئولين، قادر اند سيستم هاي مردمي و مكملِ نافع 

براي خود طراحي كنند. در جوامعي كه نگرش سيستمي به مسايل نادر و توانايي براي طراحي سيستم هاي مردمي نازل است، معموال پديده هايِ 
، جرائم و جريمه ها، و نزاع پرخاشگري، ، تنش هاي اجتماعيهمانتقاد مسئولين از  مردم از مسئولين، بي تاثير ادانتق :زير رؤيت مي شود تشديد شوندة

هايي از سيستم هاي مردمي كه نمونه . اتكاي افراطي به قوانين براي دستيابي به نظم در جامعه، زندان و زندانيان، نابساماني هاي خانوادگي و طالق
سيستم هاي مردمي غالبا حاصل فرآيندي . بيابيد مين نوشتهه 7 در بخشايت مسئولين در ديگر كشورها با موفقيت مستقر شده را توسط مردم و با حم

آن،  نگرش سيستمي و مراتب تحليليبراي مطالعه و شناساييِ منابع بيشتر در مورد . تسهيلگري شده از تفكر، مشورت و تعاون توسط يك گروه است
براي آگاهي بيشتر در مورد فنون تسهيلگري، صفحه اينترنتي زير، نقطة  .5-8، صص 1395فون فورستر و عباسي : اجعه نماييدبه نوشتة زير مر

www.eabbassi.ir/localdevelopmenteducationworkshopentrep.htm »تسهيلگري براي حل مسايل محلي « :شروع سودمندي است   
4 purpose 
5 function 
6 goal 
7 output 
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براي براي براي براي در ادامه، در ادامه، در ادامه، در ادامه، . . . . سيدسيدسيدسيدخواهيم رخواهيم رخواهيم رخواهيم ر    آنآنآنآن، به شناختي كامل تر و ثمربخش تر از ، به شناختي كامل تر و ثمربخش تر از ، به شناختي كامل تر و ثمربخش تر از ، به شناختي كامل تر و ثمربخش تر از به انقالب سفيدبه انقالب سفيدبه انقالب سفيدبه انقالب سفيد    سيستميسيستميسيستميسيستمينگرش نگرش نگرش نگرش بي ترديد با بي ترديد با بي ترديد با بي ترديد با 
مي مي مي مي پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ جهت تحليل سيستمي آنها جهت تحليل سيستمي آنها جهت تحليل سيستمي آنها جهت تحليل سيستمي آنها سواالت زير سواالت زير سواالت زير سواالت زير به به به به گيريم و گيريم و گيريم و گيريم و مي مي مي مي نظر نظر نظر نظر الب سفيد را در الب سفيد را در الب سفيد را در الب سفيد را در انقانقانقانق    گانهگانهگانهگانه    19191919    للللچندي از اصوچندي از اصوچندي از اصوچندي از اصو    ،،،،مثالمثالمثالمثال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ....مي دهيممي دهيممي دهيممي دهيم
 

و كدام رابطه را تقويت مي كند؟و كدام رابطه را تقويت مي كند؟و كدام رابطه را تقويت مي كند؟و كدام رابطه را تقويت مي كند؟) ) ) ) يا قطعيا قطعيا قطعيا قطع((((اين اصل كدام رابطه را تضعيف اين اصل كدام رابطه را تضعيف اين اصل كدام رابطه را تضعيف اين اصل كدام رابطه را تضعيف ) ) ) ) 1111     
؟؟؟؟دگرگون شده استدگرگون شده استدگرگون شده استدگرگون شده استچگونه چگونه چگونه چگونه     ،،،،ارتباطيارتباطيارتباطيارتباطي    با اين تغييرِبا اين تغييرِبا اين تغييرِبا اين تغييرِ    بوميانبوميانبوميانبوميان    رفتاررفتاررفتاررفتار) ) ) ) 2222     
از گنجاندن اين اصل در مجموعه اصول انقالب سفيد چه بود؟از گنجاندن اين اصل در مجموعه اصول انقالب سفيد چه بود؟از گنجاندن اين اصل در مجموعه اصول انقالب سفيد چه بود؟از گنجاندن اين اصل در مجموعه اصول انقالب سفيد چه بود؟    مقصودمقصودمقصودمقصود) ) ) ) 3333     
معقول معقول معقول معقول     تا انگيزه ها و رفتارهايِتا انگيزه ها و رفتارهايِتا انگيزه ها و رفتارهايِتا انگيزه ها و رفتارهايِ    قالب سفيد را معكوس و خنثي ساختقالب سفيد را معكوس و خنثي ساختقالب سفيد را معكوس و خنثي ساختقالب سفيد را معكوس و خنثي ساختاز اناز اناز اناز ان    اصلاصلاصلاصلچگونه مي توان آسيب هاي  اين چگونه مي توان آسيب هاي  اين چگونه مي توان آسيب هاي  اين چگونه مي توان آسيب هاي  اين ) ) ) ) 4444

؟ ؟ ؟ ؟ گرددگرددگرددگردد    ماماماما    كنونيكنونيكنونيكنونيجايگزين رفتارهاي جايگزين رفتارهاي جايگزين رفتارهاي جايگزين رفتارهاي     تريتريتريتري     
 

قابل قابل قابل قابل     ييييبي ترديد، پاسخ هاي بيشتربي ترديد، پاسخ هاي بيشتربي ترديد، پاسخ هاي بيشتربي ترديد، پاسخ هاي بيشتر. . . . اين نيست كه به هر يك از سواالت، به طور جامع پاسخ داده شوداين نيست كه به هر يك از سواالت، به طور جامع پاسخ داده شوداين نيست كه به هر يك از سواالت، به طور جامع پاسخ داده شوداين نيست كه به هر يك از سواالت، به طور جامع پاسخ داده شودهدف هدف هدف هدف     در اينجادر اينجادر اينجادر اينجا
    بررسيِ سيستميِبررسيِ سيستميِبررسيِ سيستميِبررسيِ سيستميِگيِ شناسايي سيستم هاي زيانبار و گيِ شناسايي سيستم هاي زيانبار و گيِ شناسايي سيستم هاي زيانبار و گيِ شناسايي سيستم هاي زيانبار و اما پاسخگويي به اين سواالت در همين حد، چگوناما پاسخگويي به اين سواالت در همين حد، چگوناما پاسخگويي به اين سواالت در همين حد، چگوناما پاسخگويي به اين سواالت در همين حد، چگون. . . . عرضه استعرضه استعرضه استعرضه است

قدرت تحليل سيستمي در اين است كه قدرت تحليل سيستمي در اين است كه قدرت تحليل سيستمي در اين است كه قدرت تحليل سيستمي در اين است كه . . . . اثرگذاري آنها بر انگيزه ها و گزينه هاي رفتاري شهروندان را تبيين مي كنداثرگذاري آنها بر انگيزه ها و گزينه هاي رفتاري شهروندان را تبيين مي كنداثرگذاري آنها بر انگيزه ها و گزينه هاي رفتاري شهروندان را تبيين مي كنداثرگذاري آنها بر انگيزه ها و گزينه هاي رفتاري شهروندان را تبيين مي كند
كند و كند و كند و كند و     مسايل بي نياز ميمسايل بي نياز ميمسايل بي نياز ميمسايل بي نياز ميبه وجود آمدن به وجود آمدن به وجود آمدن به وجود آمدن     مقصرِمقصرِمقصرِمقصرِ    يافتنِيافتنِيافتنِيافتنِتالش براي تالش براي تالش براي تالش براي از از از از     د،د،د،د،كه قرار دارنكه قرار دارنكه قرار دارنكه قرار دارنجايگاه اجتماعي جايگاه اجتماعي جايگاه اجتماعي جايگاه اجتماعي صاحبنظران را، در هر صاحبنظران را، در هر صاحبنظران را، در هر صاحبنظران را، در هر 

با با با با يا يا يا يا فرصت مي دهد كه فرداً يا جمعاً، با آگاهي، رفتارهاي تحميلي و زيانبار را شناسايي و از آنها بپرهيزند و فرصت مي دهد كه فرداً يا جمعاً، با آگاهي، رفتارهاي تحميلي و زيانبار را شناسايي و از آنها بپرهيزند و فرصت مي دهد كه فرداً يا جمعاً، با آگاهي، رفتارهاي تحميلي و زيانبار را شناسايي و از آنها بپرهيزند و فرصت مي دهد كه فرداً يا جمعاً، با آگاهي، رفتارهاي تحميلي و زيانبار را شناسايي و از آنها بپرهيزند و به ايشان به ايشان به ايشان به ايشان 
انتخابِ چيدمان هاي جديدي از روابط در محيط خود، سيستم هاي كارآمدي طراحي كنند كه بر گزينه هاي رفتاري انتخابِ چيدمان هاي جديدي از روابط در محيط خود، سيستم هاي كارآمدي طراحي كنند كه بر گزينه هاي رفتاري انتخابِ چيدمان هاي جديدي از روابط در محيط خود، سيستم هاي كارآمدي طراحي كنند كه بر گزينه هاي رفتاري انتخابِ چيدمان هاي جديدي از روابط در محيط خود، سيستم هاي كارآمدي طراحي كنند كه بر گزينه هاي رفتاري 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        :   :   :   :   مي افزايدمي افزايدمي افزايدمي افزايد    همگانهمگانهمگانهمگان    سودمند و عقالنيِسودمند و عقالنيِسودمند و عقالنيِسودمند و عقالنيِ
 

    - - - -     اصل اصل اصل اصل 1111، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده: : : :     اصالحات ارضي و الغاي رژيم ارباب و رعيتياصالحات ارضي و الغاي رژيم ارباب و رعيتياصالحات ارضي و الغاي رژيم ارباب و رعيتياصالحات ارضي و الغاي رژيم ارباب و رعيتي        
: : : : 1111سوالسوالسوالسوالبه به به به پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ + + + +      

                                                                                                                                                                      
  1تحليلگران سيستمي كه مقصود يك سيستم را عين نتايج (خروجي هاي) آن مي بينند، توان بيشتري در شناسايي راه حل قطعي مسايل داشته اند. 

ند كه ي كه مسئلة ترافيك سنگين وسايل نقليه موتوري و آلودگي هوا در كالن شهرها را با نگرشي سيستمي مطالعه كرده اند دريافته اپژوهشگرانمثال 
. يكي از داليل عمدة بروز اين مسايل، تعريض معابر و احداث بزرگراه ها در كالن شهرهاست(STPP 1999)اين در صورتي است كه هدف اعالم  

شهردارانِ . شده از سوي طراحان و مسئولين شهري براي تعريض معابر و احداث بزرگراه ها، روان سازي ترافيك موتوري و كاهش آلودگي هواست
ترافيك  يشرو دنيا، يافته هاي تحليگرانِ سيستميِ مسايل كالن شهرها را به حقيقت نزديك تر يافته اند و به ابتكارات بسيار مؤثري در حل مسئلهپ

موتوري در شهر خود دست زده اند و يكي از اين راه حل ها باريك كردنِ معابر در سطح شهر، افزايش بن بست ها و تغيير كاربري بزرگراه ها بوده 
  :به نظر مي رسد، سايت زير را مطالعه نماييد عجيب، ناشدني و بي ثمر ،اين راه حل اگر. است

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_edu_freewaysgone.htm » وقتي بزرگراه ها مي روند«  
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. . . . شدشدشدشدبذر، شخم، آب و نيروي كار بذر، شخم، آب و نيروي كار بذر، شخم، آب و نيروي كار بذر، شخم، آب و نيروي كار ، از جمله ، از جمله ، از جمله ، از جمله توليدتوليدتوليدتوليد    با زمين و ديگر عواملبا زمين و ديگر عواملبا زمين و ديگر عواملبا زمين و ديگر عوامل    مردممردممردممردمرابطة رابطة رابطة رابطة     تضعيفتضعيفتضعيفتضعيفاين اصل موجب اين اصل موجب اين اصل موجب اين اصل موجب                                                     
» » » » دارايي مشتركدارايي مشتركدارايي مشتركدارايي مشترك««««توليد توليد توليد توليد     ، هر يك از اين عواملِ، هر يك از اين عواملِ، هر يك از اين عواملِ، هر يك از اين عواملِ    1111»»»»بنهبنهبنهبنه««««سنت هاي ياريگريِ زراعي، مثل سنت هاي ياريگريِ زراعي، مثل سنت هاي ياريگريِ زراعي، مثل سنت هاي ياريگريِ زراعي، مثل     قبل از اين، در چارچوبِ قبل از اين، در چارچوبِ قبل از اين، در چارچوبِ قبل از اين، در چارچوبِ 

                                                                                                                                                                                ....ميسر بودميسر بودميسر بودميسر بودبدون نياز به پول، بدون نياز به پول، بدون نياز به پول، بدون نياز به پول، عموما عموما عموما عموما محسوب مي شد و دسترسيِ زارع به هر يك از آنها، محسوب مي شد و دسترسيِ زارع به هر يك از آنها، محسوب مي شد و دسترسيِ زارع به هر يك از آنها، محسوب مي شد و دسترسيِ زارع به هر يك از آنها، 
                  

:  :  :  :  2222ل ل ل ل پاسخ به سواپاسخ به سواپاسخ به سواپاسخ به سوا+ + + +      
در بهره برداري از در بهره برداري از در بهره برداري از در بهره برداري از ياريگريِ بومي ياريگريِ بومي ياريگريِ بومي ياريگريِ بومي رابطة كشاورزان با داراي هاي مشترك زراعي و رسومات رابطة كشاورزان با داراي هاي مشترك زراعي و رسومات رابطة كشاورزان با داراي هاي مشترك زراعي و رسومات رابطة كشاورزان با داراي هاي مشترك زراعي و رسومات     شدنِشدنِشدنِشدنِ    پس از قطعپس از قطعپس از قطعپس از قطع                                                    

ياز به پول ياز به پول ياز به پول ياز به پول ، به علت ن، به علت ن، به علت ن، به علت نو مابقيو مابقيو مابقيو مابقي    كردندكردندكردندكردندمهاجرت مهاجرت مهاجرت مهاجرت و به شهرها و به شهرها و به شهرها و به شهرها     ندندندندشدشدشدشد    مجبور به فروش زمين خودمجبور به فروش زمين خودمجبور به فروش زمين خودمجبور به فروش زمين خودكشاورزان كشاورزان كشاورزان كشاورزان ، بسياري از ، بسياري از ، بسياري از ، بسياري از آنهاآنهاآنهاآنها
                                                                                                                                                                                                                    . . . . گرديدندگرديدندگرديدندگرديدنديا ديگر منابع اعتبار يا ديگر منابع اعتبار يا ديگر منابع اعتبار يا ديگر منابع اعتبار بانك كشاورزي بانك كشاورزي بانك كشاورزي بانك كشاورزي     وامدارِوامدارِوامدارِوامدارِبراي خريداري عوامل توليد، براي خريداري عوامل توليد، براي خريداري عوامل توليد، براي خريداري عوامل توليد، 

 

: : : : 3333    پاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوال+ + + +      
فعاليت هاي كشاورزي، فعاليت هاي كشاورزي، فعاليت هاي كشاورزي، فعاليت هاي كشاورزي، روستا و روستا و روستا و روستا و تقويت جايگاه بازار پول در تقويت جايگاه بازار پول در تقويت جايگاه بازار پول در تقويت جايگاه بازار پول در                                                          
جمعيت از جوامع خودكفا، خوداتكا و مولد روستاييِ ايران به مراكز جمعيت از جوامع خودكفا، خوداتكا و مولد روستاييِ ايران به مراكز جمعيت از جوامع خودكفا، خوداتكا و مولد روستاييِ ايران به مراكز جمعيت از جوامع خودكفا، خوداتكا و مولد روستاييِ ايران به مراكز بيرون راندنِ بيرون راندنِ بيرون راندنِ بيرون راندنِ                                                          

                                                    شهري براي تامين نيروي كار در واحدهاي صنعتي و معدني،  شهري براي تامين نيروي كار در واحدهاي صنعتي و معدني،  شهري براي تامين نيروي كار در واحدهاي صنعتي و معدني،  شهري براي تامين نيروي كار در واحدهاي صنعتي و معدني،                                                                                      
براي   براي   براي   براي       ))))واحدهاي كشت و صنعتواحدهاي كشت و صنعتواحدهاي كشت و صنعتواحدهاي كشت و صنعت((((تشويق كشاورزيِ صنعتيِ مقياس وسيع تشويق كشاورزيِ صنعتيِ مقياس وسيع تشويق كشاورزيِ صنعتيِ مقياس وسيع تشويق كشاورزيِ صنعتيِ مقياس وسيع                                                          

                                                                                    كشت كشت كشت كشت محصوالتمحصوالتمحصوالتمحصوالت    صادراتيصادراتيصادراتيصادراتي    به جاي واحدهاي كشاورزيِ ُخبه جاي واحدهاي كشاورزيِ ُخبه جاي واحدهاي كشاورزيِ ُخبه جاي واحدهاي كشاورزيِ ُخرد كه براي رد كه براي رد كه براي رد كه براي 
                                                                                    توليد و توليد و توليد و توليد و مصرف محلي و منطقه ايمصرف محلي و منطقه ايمصرف محلي و منطقه ايمصرف محلي و منطقه اي    مناسب تر اندمناسب تر اندمناسب تر اندمناسب تر اند    و و و و                                                                         

        ....ي اصالح شدهي اصالح شدهي اصالح شدهي اصالح شدهو نژادهاو نژادهاو نژادهاو نژادها    بذرهابذرهابذرهابذرها، ، ، ، ماشين آالت كشاورزي، نهاده هاي شيمياييماشين آالت كشاورزي، نهاده هاي شيمياييماشين آالت كشاورزي، نهاده هاي شيمياييماشين آالت كشاورزي، نهاده هاي شيمياييترويج ترويج ترويج ترويج                                                     
::::4444    پاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوال+ + + +      

        ،،،،))))استاناستاناستاناستان((((    و منطقه ايو منطقه ايو منطقه ايو منطقه اي    ))))شهرستانشهرستانشهرستانشهرستان((((    رد با بازارهاي محليرد با بازارهاي محليرد با بازارهاي محليرد با بازارهاي محليُخخُُخُخ    تباط كشاورزانِتباط كشاورزانِتباط كشاورزانِتباط كشاورزانِاحياي اراحياي اراحياي اراحياي ار                                                        
،،،،دامداريدامداريدامداريدامداري    و روش هاي سنتي كشت و كار وو روش هاي سنتي كشت و كار وو روش هاي سنتي كشت و كار وو روش هاي سنتي كشت و كار و    دام و طيوردام و طيوردام و طيوردام و طيور    احياي بذرها و نژادهاي بوميِاحياي بذرها و نژادهاي بوميِاحياي بذرها و نژادهاي بوميِاحياي بذرها و نژادهاي بوميِ                                                             
،،،،احياي گروه هاي ياريگري در روستاهااحياي گروه هاي ياريگري در روستاهااحياي گروه هاي ياريگري در روستاهااحياي گروه هاي ياريگري در روستاها                                                             
        ،،،،جاد روستاهاي نوظهورجاد روستاهاي نوظهورجاد روستاهاي نوظهورجاد روستاهاي نوظهوراحيايِ سبك زندگي در جوامع كوچك با اياحيايِ سبك زندگي در جوامع كوچك با اياحيايِ سبك زندگي در جوامع كوچك با اياحيايِ سبك زندگي در جوامع كوچك با اي                                                        
....باالباالباالباالتغييرات تغييرات تغييرات تغييرات     تحققتحققتحققتحققاتخاذ سياست هاي مساعد براي حمايت از اتخاذ سياست هاي مساعد براي حمايت از اتخاذ سياست هاي مساعد براي حمايت از اتخاذ سياست هاي مساعد براي حمايت از                                                              

 

    - - - -     اصل اصل اصل اصل 2222: : : : هدف اعالم شدههدف اعالم شدههدف اعالم شدههدف اعالم شده: : : : ملي كردنِ جنگل ها و مراتعملي كردنِ جنگل ها و مراتعملي كردنِ جنگل ها و مراتعملي كردنِ جنگل ها و مراتع        
: : : : 1111سوالسوالسوالسوالپاسخ به پاسخ به پاسخ به پاسخ به + + + +      

. . . . اين اصل موجب محدود شدنِ رابطة روستانشينان و عشاير با اين دارايي هاي مشترك شداين اصل موجب محدود شدنِ رابطة روستانشينان و عشاير با اين دارايي هاي مشترك شداين اصل موجب محدود شدنِ رابطة روستانشينان و عشاير با اين دارايي هاي مشترك شداين اصل موجب محدود شدنِ رابطة روستانشينان و عشاير با اين دارايي هاي مشترك شد                                                             
: : : : 2222سوالسوالسوالسوالپاسخ به پاسخ به پاسخ به پاسخ به     ++++     

                                                 
.1373137313731373، فرهادي 1353135313531353صفي نژاد   1 



 

94 

 

حدود شدنِ دسترس به اين عرصه نه تنها بسياري از دامداران را از اين دارايي هاي مشترك بيرون راند، حدود شدنِ دسترس به اين عرصه نه تنها بسياري از دامداران را از اين دارايي هاي مشترك بيرون راند، حدود شدنِ دسترس به اين عرصه نه تنها بسياري از دامداران را از اين دارايي هاي مشترك بيرون راند، حدود شدنِ دسترس به اين عرصه نه تنها بسياري از دامداران را از اين دارايي هاي مشترك بيرون راند، مممم                                                        
، ، ، ، تعداد بيشتري از روستاييانتعداد بيشتري از روستاييانتعداد بيشتري از روستاييانتعداد بيشتري از روستاييانبه اين دليل، به اين دليل، به اين دليل، به اين دليل، . . . . گرديدگرديدگرديدگرديد» » » » كتيرا زنيكتيرا زنيكتيرا زنيكتيرا زني««««بلكه موجب نابوديِ حرفه هاي با ارزش ديگري چون بلكه موجب نابوديِ حرفه هاي با ارزش ديگري چون بلكه موجب نابوديِ حرفه هاي با ارزش ديگري چون بلكه موجب نابوديِ حرفه هاي با ارزش ديگري چون 

                                                                                                                ....شهرها شدندشهرها شدندشهرها شدندشهرها شدندراهي راهي راهي راهي     يافتن شغل و كسب درآمد،يافتن شغل و كسب درآمد،يافتن شغل و كسب درآمد،يافتن شغل و كسب درآمد،سرزميني خود، براي سرزميني خود، براي سرزميني خود، براي سرزميني خود، براي     مشتركمشتركمشتركمشترك    محروم از دارايي هايِمحروم از دارايي هايِمحروم از دارايي هايِمحروم از دارايي هايِ
: : : : 3333    پاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوال+ + + +      

،،،،براي صنعت و تجارتبراي صنعت و تجارتبراي صنعت و تجارتبراي صنعت و تجارت    جنگل ها و مراتعجنگل ها و مراتعجنگل ها و مراتعجنگل ها و مراتعمنابع سطحي و زير سطحي منابع سطحي و زير سطحي منابع سطحي و زير سطحي منابع سطحي و زير سطحي به انحصار در آوردنِ به انحصار در آوردنِ به انحصار در آوردنِ به انحصار در آوردنِ                                                              
        وووو    هاي ذيربط جهت تخصيص منابعهاي ذيربط جهت تخصيص منابعهاي ذيربط جهت تخصيص منابعهاي ذيربط جهت تخصيص منابع    ايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاهايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاهايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاهايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاه                                                        
....فرسايش و نابودي اين دارايي هاي مشتركفرسايش و نابودي اين دارايي هاي مشتركفرسايش و نابودي اين دارايي هاي مشتركفرسايش و نابودي اين دارايي هاي مشتركايجاد رقابت بين بهره برداران محلي و غير محلي و نتيجتا ايجاد رقابت بين بهره برداران محلي و غير محلي و نتيجتا ايجاد رقابت بين بهره برداران محلي و غير محلي و نتيجتا ايجاد رقابت بين بهره برداران محلي و غير محلي و نتيجتا                                                              

::::4444    پاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوال+ + + +      
،،،،مشتركمشتركمشتركمشتركدارايي هاي دارايي هاي دارايي هاي دارايي هاي احياي آداب و رسوم بهره برداري و پاسداري محلي از اين احياي آداب و رسوم بهره برداري و پاسداري محلي از اين احياي آداب و رسوم بهره برداري و پاسداري محلي از اين احياي آداب و رسوم بهره برداري و پاسداري محلي از اين                                                              
،،،،محليمحليمحليمحلي    از دارايي هاي مشترك توسط گروه هايِ ياريگرِاز دارايي هاي مشترك توسط گروه هايِ ياريگرِاز دارايي هاي مشترك توسط گروه هايِ ياريگرِاز دارايي هاي مشترك توسط گروه هايِ ياريگرِ) ) ) ) غير تجاريغير تجاريغير تجاريغير تجاري((((ق بهره برداري معيشتي ق بهره برداري معيشتي ق بهره برداري معيشتي ق بهره برداري معيشتي تشويتشويتشويتشوي                                                             
                                            ايرايرايرايرذخذخذخذخدستيابي به دستيابي به دستيابي به دستيابي به مثل استحصال آب و مثل استحصال آب و مثل استحصال آب و مثل استحصال آب و ((((احياي دانش بومي در مورد ديگر ارزش هايِ جنگل و مرتع احياي دانش بومي در مورد ديگر ارزش هايِ جنگل و مرتع احياي دانش بومي در مورد ديگر ارزش هايِ جنگل و مرتع احياي دانش بومي در مورد ديگر ارزش هايِ جنگل و مرتع                                                         

وووو    ))))داروييداروييداروييدارويي                                                                                             
....تغييرات باالتغييرات باالتغييرات باالتغييرات باال    تحققِتحققِتحققِتحققِحمايت از حمايت از حمايت از حمايت از اعد براي اعد براي اعد براي اعد براي اتخاذ سياست هاي مساتخاذ سياست هاي مساتخاذ سياست هاي مساتخاذ سياست هاي مس                                                             

 
- - - -     اصلاصلاصلاصل    6666، ، ، ، 7777، ، ، ، 8888    و و و و 15151515، اهداف اعالم شده، اهداف اعالم شده، اهداف اعالم شده، اهداف اعالم شده: : : : ايجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج و آبادانيايجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج و آبادانيايجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج و آبادانيايجاد سپاه دانش، سپاه بهداشت و سپاه ترويج و آباداني، تحصيالت رايگان و ، تحصيالت رايگان و ، تحصيالت رايگان و ، تحصيالت رايگان و 

    اجبارياجبارياجبارياجباري        
: : : : 1111سوال سوال سوال سوال پاسخ به پاسخ به پاسخ به پاسخ به + + + +      

        ....قطع رابطة مردم با روش هاي بوميِ انجام كارهاقطع رابطة مردم با روش هاي بوميِ انجام كارهاقطع رابطة مردم با روش هاي بوميِ انجام كارهاقطع رابطة مردم با روش هاي بوميِ انجام كارها                                                    
: : : : 2222پاسخ به سوال پاسخ به سوال پاسخ به سوال پاسخ به سوال + + + +      
1111....و توانايي هاي آنو توانايي هاي آنو توانايي هاي آنو توانايي هاي آن    احساسِ حقارت و رو برگرداندن از فرهنگ بومياحساسِ حقارت و رو برگرداندن از فرهنگ بومياحساسِ حقارت و رو برگرداندن از فرهنگ بومياحساسِ حقارت و رو برگرداندن از فرهنگ بومي                                                         
::::3333پاسخ به سوال پاسخ به سوال پاسخ به سوال پاسخ به سوال + + + +      

            كه ريشة كه ريشة كه ريشة كه ريشة     ،،،،و استقرارِ سيستم جهاني آموزشو استقرارِ سيستم جهاني آموزشو استقرارِ سيستم جهاني آموزشو استقرارِ سيستم جهاني آموزشمثل مكتبخانه مثل مكتبخانه مثل مكتبخانه مثل مكتبخانه حقير شمردنِ روش هاي سنتيِ تعليم و تربيت حقير شمردنِ روش هاي سنتيِ تعليم و تربيت حقير شمردنِ روش هاي سنتيِ تعليم و تربيت حقير شمردنِ روش هاي سنتيِ تعليم و تربيت                                                     
                                                 

در مورد سپاه دانش، سپاه بهداشت و »1960 - 1980 زمين و انقالب در ايران،«، مولف كتابِ »اريك هوگالند«قاي انقالب سفيد، آپژوهشگرانِ يكي از   1 

: سپاه ترويج و آباداني مي نويسد  
ر و مايل به قاد نآناچون روستا براي ايشان بيگانه بود، ... د و با تجربة روستانشيني نا آشناغالبا از ميان جوانانِ طبقة متوسط شهري بودن انسپاهي«

به  آنها. در نتيجه، غالبا در تعامل با روستاييان آمرانه رفتار مي كردند و ايشان را تحقير مي كردند. با جامعه روستايي نبودند سازگار كردنِ رفتار خود
از ... توان تامين نيازهاي خود را ندارد كه ستنااليق و بي عرضه اروستايي، به واسطة روستايي بودن، فردي روستاييان طوري مي نگريستند كه انگار 

. با كشاورزان مشورت نمي شد، بسياري از روستاييان در مرحلة اجرا مشاركت نمي كردند ،]توسط سپاهيان[آنجاييكه در مرحلة تصميم گيريِ طرح ها 
   گذاشتند و بيش از پيش با ايشان با تكبر و تحقيرسپاهيان به حسابِ جهالت كشاورزان مي ] در واكنش به طرح هاي توسعه را[بي تفاوتي روستاييان 

(Hooglund 1982, 135) رفتار مي كردند.«  
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                1111....به جاي آنبه جاي آنبه جاي آنبه جاي آن    ،،،،استاستاستاستامروز امروز امروز امروز     مسئلة بيكاريِمسئلة بيكاريِمسئلة بيكاريِمسئلة بيكاريِ                                                                                            
با نتيجة وابسته با نتيجة وابسته با نتيجة وابسته با نتيجة وابسته     ،،،،طب سنتي و دانش بومي تغذيهطب سنتي و دانش بومي تغذيهطب سنتي و دانش بومي تغذيهطب سنتي و دانش بومي تغذيه    محليِمحليِمحليِمحليِ    بي ارزش شمردن و به فراموشي سپردنِ خبرگانِبي ارزش شمردن و به فراموشي سپردنِ خبرگانِبي ارزش شمردن و به فراموشي سپردنِ خبرگانِبي ارزش شمردن و به فراموشي سپردنِ خبرگانِ                                                         

        ،،،،سازي مردم به داروهاي صنعتيسازي مردم به داروهاي صنعتيسازي مردم به داروهاي صنعتيسازي مردم به داروهاي صنعتي                                                                                            
                                            اده اده اده اده به نهبه نهبه نهبه نهوامع وامع وامع وامع و وابسته سازيِ جو وابسته سازيِ جو وابسته سازيِ جو وابسته سازيِ ج    كشاورزي و ساخت و سازكشاورزي و ساخت و سازكشاورزي و ساخت و سازكشاورزي و ساخت و ساز    روش هاي بوميِروش هاي بوميِروش هاي بوميِروش هاي بوميِمعرفي كردنِ معرفي كردنِ معرفي كردنِ معرفي كردنِ     ماندهماندهماندهماندهعقب عقب عقب عقب                                                     
،،،،شيميايي و مصالح صنعتيشيميايي و مصالح صنعتيشيميايي و مصالح صنعتيشيميايي و مصالح صنعتي    هايهايهايهاي                                                                                                 
                                                                مهاجرت به شهر به اميد دستيابي به خدمات بهتر و بيشتر در حوزة آموزش مهاجرت به شهر به اميد دستيابي به خدمات بهتر و بيشتر در حوزة آموزش مهاجرت به شهر به اميد دستيابي به خدمات بهتر و بيشتر در حوزة آموزش مهاجرت به شهر به اميد دستيابي به خدمات بهتر و بيشتر در حوزة آموزش     خانواده ها جهتخانواده ها جهتخانواده ها جهتخانواده ها جهت    اغوايِاغوايِاغوايِاغوايِ                                                    

....و بهداشتو بهداشتو بهداشتو بهداشت                                                                                                 
: : : : 4444    پاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوالپاسخ به سوال+ + + +      

                    ،،،،نش بوميِ طبنش بوميِ طبنش بوميِ طبنش بوميِ طباحياي دااحياي دااحياي دااحياي دا                                                    
        ،،،،آموزگارانآموزگارانآموزگارانآموزگاران    و دانش عموميو دانش عموميو دانش عموميو دانش عمومي    افزايش توانمنديافزايش توانمنديافزايش توانمنديافزايش توانمندي، ، ، ، احياي روش هاي تعليم و تربيت بومياحياي روش هاي تعليم و تربيت بومياحياي روش هاي تعليم و تربيت بومياحياي روش هاي تعليم و تربيت بومي                                                    
            ،،،،و سنت هاي ياريگري در كشاورزيو سنت هاي ياريگري در كشاورزيو سنت هاي ياريگري در كشاورزيو سنت هاي ياريگري در كشاورزي    احياي روش هاي كشاورزيِ بومياحياي روش هاي كشاورزيِ بومياحياي روش هاي كشاورزيِ بومياحياي روش هاي كشاورزيِ بومي                                                    
،،،،امروزامروزامروزامروز    ساليقساليقساليقساليقبا با با با     سازي آنهاسازي آنهاسازي آنهاسازي آنهاسازگارسازگارسازگارسازگارو و و و     هاي ساخت و ساز با مصالح بوميهاي ساخت و ساز با مصالح بوميهاي ساخت و ساز با مصالح بوميهاي ساخت و ساز با مصالح بومي    احياي سنتاحياي سنتاحياي سنتاحياي سنت                                                         

                                                        احياي فرهنگ تغذيه سنتي احياي فرهنگ تغذيه سنتي احياي فرهنگ تغذيه سنتي احياي فرهنگ تغذيه سنتي براي پرورشِ جمعيتي سالم و براي پرورشِ جمعيتي سالم و براي پرورشِ جمعيتي سالم و براي پرورشِ جمعيتي سالم و پيشگيريپيشگيريپيشگيريپيشگيري    از بيماري هااز بيماري هااز بيماري هااز بيماري ها،،،،            
....باالباالباالباالتغييرات تغييرات تغييرات تغييرات     تحققتحققتحققتحققحمايت از حمايت از حمايت از حمايت از اتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي                                                          

 

    - - - -     اصل اصل اصل اصل 10101010، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده، هدف اعالم شده::::    ملي كردن آب هاي كشورملي كردن آب هاي كشورملي كردن آب هاي كشورملي كردن آب هاي كشور    
::::1111سوالسوالسوالسوالپاسخ به پاسخ به پاسخ به پاسخ به + + + +      

ج شدنِ مديريت آب از دست مديرانِ محلي و سپردنِ تصميم گيري به دستگاه هاي ج شدنِ مديريت آب از دست مديرانِ محلي و سپردنِ تصميم گيري به دستگاه هاي ج شدنِ مديريت آب از دست مديرانِ محلي و سپردنِ تصميم گيري به دستگاه هاي ج شدنِ مديريت آب از دست مديرانِ محلي و سپردنِ تصميم گيري به دستگاه هاي خارخارخارخاراين اصل موجب اين اصل موجب اين اصل موجب اين اصل موجب                                                 
مديريت مركزيِ منابع آب، مهيا بودن اين ماية حياتي در روستاها را در هاله اي از ابهام و مديريت مركزيِ منابع آب، مهيا بودن اين ماية حياتي در روستاها را در هاله اي از ابهام و مديريت مركزيِ منابع آب، مهيا بودن اين ماية حياتي در روستاها را در هاله اي از ابهام و مديريت مركزيِ منابع آب، مهيا بودن اين ماية حياتي در روستاها را در هاله اي از ابهام و . . . . گرديدگرديدگرديدگرديد    پايتختپايتختپايتختپايتختدر در در در     دولتيدولتيدولتيدولتي

                                ....مراكز صنعتي قطعيت بخشيدمراكز صنعتي قطعيت بخشيدمراكز صنعتي قطعيت بخشيدمراكز صنعتي قطعيت بخشيد    به مهيا بودنِ آن در شهرها، به ويژه كالن شهرها وبه مهيا بودنِ آن در شهرها، به ويژه كالن شهرها وبه مهيا بودنِ آن در شهرها، به ويژه كالن شهرها وبه مهيا بودنِ آن در شهرها، به ويژه كالن شهرها و    ولي برعكس،ولي برعكس،ولي برعكس،ولي برعكس،عدم قطعيت فرو برد، عدم قطعيت فرو برد، عدم قطعيت فرو برد، عدم قطعيت فرو برد، 
: : : : 2222    سوالسوالسوالسوالپاسخ به پاسخ به پاسخ به پاسخ به + + + +      

،،،،ايجاد رقابت بين بهره برداران براي دستيابي به آب هاي زيرزميني با حفر چاه هاي عميق غير مجازايجاد رقابت بين بهره برداران براي دستيابي به آب هاي زيرزميني با حفر چاه هاي عميق غير مجازايجاد رقابت بين بهره برداران براي دستيابي به آب هاي زيرزميني با حفر چاه هاي عميق غير مجازايجاد رقابت بين بهره برداران براي دستيابي به آب هاي زيرزميني با حفر چاه هاي عميق غير مجاز                                                         
                                وووو    اليروبي آنهااليروبي آنهااليروبي آنهااليروبي آنها    امرِ ضروريِ نگهداري وامرِ ضروريِ نگهداري وامرِ ضروريِ نگهداري وامرِ ضروريِ نگهداري ورها كردنِ قنوات و رها كردنِ قنوات و رها كردنِ قنوات و رها كردنِ قنوات و                                                     
....و در نتيجه مهاجرت بيشتر روستانشينان به شهرهاو در نتيجه مهاجرت بيشتر روستانشينان به شهرهاو در نتيجه مهاجرت بيشتر روستانشينان به شهرهاو در نتيجه مهاجرت بيشتر روستانشينان به شهرها    عيت در مورد مهيا بودن آب كشاورزيعيت در مورد مهيا بودن آب كشاورزيعيت در مورد مهيا بودن آب كشاورزيعيت در مورد مهيا بودن آب كشاورزيعدم قطعدم قطعدم قطعدم قطتشديد تشديد تشديد تشديد                                                          

: : : : 3333ل ل ل ل پاسخ به سواپاسخ به سواپاسخ به سواپاسخ به سوا+ + + +      

                                                 
شده توسط طراحانِ براي سال ها، سياه نماييِ روش هاي بوميِ تعليم و تربيت موجب شد كه مردم در جوامع كهن به آموزش اجباريِ طراحي  1  

بر مال شده  همگاني و نقش آن در تضعيف خالقيت در ميان نسل جوان آموزشِ ه هاي استعماريِاما در چند دهة اخير كه ريش. آمريكايي رو آورند
   فرزندان خود بوده  براي پرورش توانمندي هاي فكري و اخالقيِ كارآمدترياست، والدين در كشورهاي صنعتي و جوامع كهن به دنبال روش هاي 

Gupta 2014, Smith and Sobel 2010, 1396عباسي . اند  
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و توجيه قانونيِ و توجيه قانونيِ و توجيه قانونيِ و توجيه قانونيِ     سدسازيسدسازيسدسازيسدسازي    توسطتوسطتوسطتوسط    هاهاهاهاو شهرو شهرو شهرو شهر    كشاورزيِ صنعتي، صنايع، معادنكشاورزيِ صنعتي، صنايع، معادنكشاورزيِ صنعتي، صنايع، معادنكشاورزيِ صنعتي، صنايع، معادنبراي براي براي براي آب آب آب آب منابع منابع منابع منابع     حصاركشيِحصاركشيِحصاركشيِحصاركشيِ                                                         
همين مصارف،همين مصارف،همين مصارف،همين مصارف،تصاحب ديگر منابع آبي روستاها براي تصاحب ديگر منابع آبي روستاها براي تصاحب ديگر منابع آبي روستاها براي تصاحب ديگر منابع آبي روستاها براي                                                                                              

،،،،آبآبآبآب    منابعمنابعمنابعمنابع    متمركزمتمركزمتمركزمتمركز    ايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاه هاي ذيربط جهت تخصيصِايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاه هاي ذيربط جهت تخصيصِايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاه هاي ذيربط جهت تخصيصِايجاد انحصار براي سازمان برنامه و ديگر دستگاه هاي ذيربط جهت تخصيصِ                                                         
            خشك شدنِ قنوات، خشك شدنِ قنوات، خشك شدنِ قنوات، خشك شدنِ قنوات، نتيجتا نتيجتا نتيجتا نتيجتا و و و و     ،،،،غذيه سفره هاي زيرزمينيغذيه سفره هاي زيرزمينيغذيه سفره هاي زيرزمينيغذيه سفره هاي زيرزمينيدر بستر خود و تدر بستر خود و تدر بستر خود و تدر بستر خود و ترودخانه ها رودخانه ها رودخانه ها رودخانه ها     يافتنِيافتنِيافتنِيافتنِ    جلوگيري از جريانجلوگيري از جريانجلوگيري از جريانجلوگيري از جريان                                                    

و تاالب ها،و تاالب ها،و تاالب ها،و تاالب ها،    اه هااه هااه هااه هاچچچچ، ، ، ، چشمه هاچشمه هاچشمه هاچشمه ها                                                                                             
،،،،از موطن خوداز موطن خوداز موطن خوداز موطن خود    كاهش دسترس روستاييان به منابع آب و بيرون رانده شدنِ تعداد بيشتري از اهاليكاهش دسترس روستاييان به منابع آب و بيرون رانده شدنِ تعداد بيشتري از اهاليكاهش دسترس روستاييان به منابع آب و بيرون رانده شدنِ تعداد بيشتري از اهاليكاهش دسترس روستاييان به منابع آب و بيرون رانده شدنِ تعداد بيشتري از اهالي                                                          

            آب،آب،آب،آب،    جايگزين شدنِ چاه هاي عميق به جاي قنوات و در نتيجه خشك شدن سفره هاي زير زمينيجايگزين شدنِ چاه هاي عميق به جاي قنوات و در نتيجه خشك شدن سفره هاي زير زمينيجايگزين شدنِ چاه هاي عميق به جاي قنوات و در نتيجه خشك شدن سفره هاي زير زمينيجايگزين شدنِ چاه هاي عميق به جاي قنوات و در نتيجه خشك شدن سفره هاي زير زميني                                                        
،،،،و اماكنو اماكنو اماكنو اماكن    فرونشست زمين و تخريب اراضيفرونشست زمين و تخريب اراضيفرونشست زمين و تخريب اراضيفرونشست زمين و تخريب اراضي                                                             
        ،،،،بسياري از روستاهاي مولد و اراضي حاصلخيز آنها در درياچه هاي پشت سدبسياري از روستاهاي مولد و اراضي حاصلخيز آنها در درياچه هاي پشت سدبسياري از روستاهاي مولد و اراضي حاصلخيز آنها در درياچه هاي پشت سدبسياري از روستاهاي مولد و اراضي حاصلخيز آنها در درياچه هاي پشت سد    زير آب فرو رفتنزير آب فرو رفتنزير آب فرو رفتنزير آب فرو رفتن                                                        
،،،،كاني هاكاني هاكاني هاكاني ها    و فرآوريِو فرآوريِو فرآوريِو فرآوريِ    استخراجاستخراجاستخراجاستخراجو و و و     صنايع بزرگصنايع بزرگصنايع بزرگصنايع بزرگ    ناپذيرناپذيرناپذيرناپذير    پايانپايانپايانپايانتقاضايِ تقاضايِ تقاضايِ تقاضايِ توليد برق براي توليد برق براي توليد برق براي توليد برق براي                                                              
                به قيمت هزينه هاي جبران ناپذير به به قيمت هزينه هاي جبران ناپذير به به قيمت هزينه هاي جبران ناپذير به به قيمت هزينه هاي جبران ناپذير به     پيشرفت و قدرتپيشرفت و قدرتپيشرفت و قدرتپيشرفت و قدرتخودنماييِ صنعتيِ سدسازان به عنوانِ نمادي از خودنماييِ صنعتيِ سدسازان به عنوانِ نمادي از خودنماييِ صنعتيِ سدسازان به عنوانِ نمادي از خودنماييِ صنعتيِ سدسازان به عنوانِ نمادي از                                                         

                ،،،،كشوركشوركشوركشور    عرصه هاي طبيعي و اجتماعيِعرصه هاي طبيعي و اجتماعيِعرصه هاي طبيعي و اجتماعيِعرصه هاي طبيعي و اجتماعيِ                                                                                        
،،،،ظهور و تشديد پديدة گرد و غبار و شيوع بيماري هاي مرتبطظهور و تشديد پديدة گرد و غبار و شيوع بيماري هاي مرتبطظهور و تشديد پديدة گرد و غبار و شيوع بيماري هاي مرتبطظهور و تشديد پديدة گرد و غبار و شيوع بيماري هاي مرتبط                                                             
،،،،سدسدسدسد    پشتپشتپشتپشت    درياچه هايدرياچه هايدرياچه هايدرياچه هاي    حيِحيِحيِحيِتبخير سطتبخير سطتبخير سطتبخير سط    صورتصورتصورتصورتكشور به كشور به كشور به كشور به آب آب آب آب خاير خاير خاير خاير متر مكعب از ذمتر مكعب از ذمتر مكعب از ذمتر مكعب از ذ    اردهااردهااردهااردهاميليميليميليميليهدر رفتنِ هدر رفتنِ هدر رفتنِ هدر رفتنِ                                                              
حت فشارِ حت فشارِ حت فشارِ حت فشارِ موسوم به تموسوم به تموسوم به تموسوم به ت    آبياريِآبياريِآبياريِآبياريِتجاريِ تجاريِ تجاريِ تجاريِ در آن سيستم هاي در آن سيستم هاي در آن سيستم هاي در آن سيستم هاي كشت و صنعت كه كشت و صنعت كه كشت و صنعت كه كشت و صنعت كه     واحدهايِواحدهايِواحدهايِواحدهايِدر در در در كشور كشور كشور كشور اسراف آب اسراف آب اسراف آب اسراف آب                                                              

ي كند،ي كند،ي كند،ي كند،را تبخير مرا تبخير مرا تبخير مرا تبخير م    كشوركشوركشوركشوراين سرماية ارزشمند را به لحاظ اقليم گرم و خشك اين سرماية ارزشمند را به لحاظ اقليم گرم و خشك اين سرماية ارزشمند را به لحاظ اقليم گرم و خشك اين سرماية ارزشمند را به لحاظ اقليم گرم و خشك از از از از قادير عظيمي قادير عظيمي قادير عظيمي قادير عظيمي باراني مباراني مباراني مباراني م                                                                                                 
        1111....اسراف آب كشور در توالت هاي فرنگي و شبكه هاي فاضالب شهرياسراف آب كشور در توالت هاي فرنگي و شبكه هاي فاضالب شهرياسراف آب كشور در توالت هاي فرنگي و شبكه هاي فاضالب شهرياسراف آب كشور در توالت هاي فرنگي و شبكه هاي فاضالب شهري                                                        

::::4444ال ال ال ال پاسخ به سوپاسخ به سوپاسخ به سوپاسخ به سو+ + + +      
        ،،،،آبآبآبآب    محليِمحليِمحليِمحليِو مصرف و مصرف و مصرف و مصرف مديريت مديريت مديريت مديريت     و روش هاي تعاونيِو روش هاي تعاونيِو روش هاي تعاونيِو روش هاي تعاونيِ    احياي كشاورزيِ بومياحياي كشاورزيِ بومياحياي كشاورزيِ بومياحياي كشاورزيِ بومي                                                        
،،،،تتتتو احياي قنواو احياي قنواو احياي قنواو احياي قنوا    آبآبآبآب    در بستر رودخانه ها براي تغذيه سفره هاي زيرزمينيدر بستر رودخانه ها براي تغذيه سفره هاي زيرزمينيدر بستر رودخانه ها براي تغذيه سفره هاي زيرزمينيدر بستر رودخانه ها براي تغذيه سفره هاي زيرزميني    سدهاسدهاسدهاسدهاآزادسازي آب هاي پشت آزادسازي آب هاي پشت آزادسازي آب هاي پشت آزادسازي آب هاي پشت                                                          
                                                        مديريتمديريتمديريتدر شهر و روستادر شهر و روستادر شهر و روستادر شهر و روستابيشتر بيشتر بيشتر بيشتر جهت تامين آب جهت تامين آب جهت تامين آب جهت تامين آب     بارش هاي فصليبارش هاي فصليبارش هاي فصليبارش هاي فصلي    استحصال آبِاستحصال آبِاستحصال آبِاستحصال آبِ    مديريت،،،،        
،،،،و دستيابي به توزيع متوازن آب بين جميع صنايعو دستيابي به توزيع متوازن آب بين جميع صنايعو دستيابي به توزيع متوازن آب بين جميع صنايعو دستيابي به توزيع متوازن آب بين جميع صنايعتشويق بنگاه هاي صنعتيِ خرد و متوسط محلي تشويق بنگاه هاي صنعتيِ خرد و متوسط محلي تشويق بنگاه هاي صنعتيِ خرد و متوسط محلي تشويق بنگاه هاي صنعتيِ خرد و متوسط محلي                                                              
        ،،،،نهرها و رودخانه هانهرها و رودخانه هانهرها و رودخانه هانهرها و رودخانه ها    آب درآب درآب درآب در    يدي، باد و جريانِيدي، باد و جريانِيدي، باد و جريانِيدي، باد و جريانِبهره گيري از فناوري هاي نوين در توليد برق از انرژي خورشبهره گيري از فناوري هاي نوين در توليد برق از انرژي خورشبهره گيري از فناوري هاي نوين در توليد برق از انرژي خورشبهره گيري از فناوري هاي نوين در توليد برق از انرژي خورش                                                        
،،،،و شهريو شهريو شهريو شهري    احياي جنگل ها و مراتع براي استحصال آب كشاورزياحياي جنگل ها و مراتع براي استحصال آب كشاورزياحياي جنگل ها و مراتع براي استحصال آب كشاورزياحياي جنگل ها و مراتع براي استحصال آب كشاورزي                                                             
،،،،در روي زميندر روي زميندر روي زميندر روي زمين    احياي فرهنگ درختكاري در شهر و روستا براي ايجاد شرايط مناسبِ بارندگياحياي فرهنگ درختكاري در شهر و روستا براي ايجاد شرايط مناسبِ بارندگياحياي فرهنگ درختكاري در شهر و روستا براي ايجاد شرايط مناسبِ بارندگياحياي فرهنگ درختكاري در شهر و روستا براي ايجاد شرايط مناسبِ بارندگي                                                             

                                                 
  1 اين موضوع. كه با مقدار آب بسيار كمتري عمل مي كند براي اقليم گرم و خشك و كم آب ما مناسب تر است» مستراح خشك«مستراح سنتي يا  

:و موضوع شبكه هاي فاضالب كه از جمله داليل اسراف آب در كشورهاست در جاي ديگر مفصال مورد بحث قرار گرفته است  
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_water.htm   » آب -فناوري مناسب«  
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....باالباالباالباالتغييرات تغييرات تغييرات تغييرات     تحققتحققتحققتحققاز از از از     حمايتحمايتحمايتحمايتاتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي اتخاذ سياست هاي مساعد براي                                                              
 
 اقتصاد اقتصاد اقتصاد 1111    تا تا تا تا 3333    آشكار مي شود كه آشكار مي شود كه آشكار مي شود كه آشكار مي شود كه قسمت عمده اي ازقسمت عمده اي ازقسمت عمده اي ازقسمت عمده اي از    بخش مردميِبخش مردميِبخش مردميِبخش مردميِ    اقتصاد    پاسخ به سواالتپاسخ به سواالتپاسخ به سواالتويژه به پاسخ به سواالت ويژه به و بدينصورت، با عنايت ويژه به و بدينصورت، با عنايت ويژه به و بدينصورت، با عنايت و بدينصورت، با عنايت

شد و خيل عظيمي از انسان هايي كه تا شد و خيل عظيمي از انسان هايي كه تا شد و خيل عظيمي از انسان هايي كه تا شد و خيل عظيمي از انسان هايي كه تا     از ميان برداشتهاز ميان برداشتهاز ميان برداشتهاز ميان برداشته    توسط قوانين و سيستم هاي مرتبط با انقالب سفيدتوسط قوانين و سيستم هاي مرتبط با انقالب سفيدتوسط قوانين و سيستم هاي مرتبط با انقالب سفيدتوسط قوانين و سيستم هاي مرتبط با انقالب سفيد    كشور ماكشور ماكشور ماكشور ما
مي كردند و به مي كردند و به مي كردند و به مي كردند و به     اين مرز و بوم، كسب معاشاين مرز و بوم، كسب معاشاين مرز و بوم، كسب معاشاين مرز و بوم، كسب معاش    من پاسداري از دارايي هاي سرزمينيِمن پاسداري از دارايي هاي سرزمينيِمن پاسداري از دارايي هاي سرزمينيِمن پاسداري از دارايي هاي سرزمينيِدر جوامع كوچك، ضدر جوامع كوچك، ضدر جوامع كوچك، ضدر جوامع كوچك، ض    آن زمانآن زمانآن زمانآن زمان

به شهرها و مراكز صنعتي گسيل داده به شهرها و مراكز صنعتي گسيل داده به شهرها و مراكز صنعتي گسيل داده به شهرها و مراكز صنعتي گسيل داده     ،،،،مشغول بودندمشغول بودندمشغول بودندمشغول بودندو همچنين تضمين اقتدار غذايي كشور و همچنين تضمين اقتدار غذايي كشور و همچنين تضمين اقتدار غذايي كشور و همچنين تضمين اقتدار غذايي كشور علم علم علم علم توليد هنر، فرهنگ، توليد هنر، فرهنگ، توليد هنر، فرهنگ، توليد هنر، فرهنگ، 
از از از از . . . . به كار گمارده شوندبه كار گمارده شوندبه كار گمارده شوندبه كار گمارده شوند    ،،،،نينينينيتوليد مصنوعات و ثروت براي تجارت جهاتوليد مصنوعات و ثروت براي تجارت جهاتوليد مصنوعات و ثروت براي تجارت جهاتوليد مصنوعات و ثروت براي تجارت جهابه استخراج منابع يا به استخراج منابع يا به استخراج منابع يا به استخراج منابع يا     ،،،،شدند تا در خدمت صنايع بزرگشدند تا در خدمت صنايع بزرگشدند تا در خدمت صنايع بزرگشدند تا در خدمت صنايع بزرگ

سوي ديگرسوي ديگرسوي ديگرسوي ديگر،،،،    بخش خصوصيِبخش خصوصيِبخش خصوصيِبخش خصوصيِ    كشور كشور كشور كشور كه كه كه كه به سرمايه داران بزرگ محدود به سرمايه داران بزرگ محدود به سرمايه داران بزرگ محدود به سرمايه داران بزرگ محدود شدشدشدشد    نيزنيزنيزنيز    عمال عمال عمال عمال به امربربه امربربه امربربه امربرانِانِانِانِ    سرمايه داران بزرگ دنيا، سرمايه داران بزرگ دنيا، سرمايه داران بزرگ دنيا، سرمايه داران بزرگ دنيا، 
، سودي سرشار و بادآورده تقديم ، سودي سرشار و بادآورده تقديم ، سودي سرشار و بادآورده تقديم ، سودي سرشار و بادآورده تقديم خارجيخارجيخارجيخارجي    سرمايه دارانِسرمايه دارانِسرمايه دارانِسرمايه دارانِتا با تن دادن به ريسك اخذ وام از تا با تن دادن به ريسك اخذ وام از تا با تن دادن به ريسك اخذ وام از تا با تن دادن به ريسك اخذ وام از     ندندندندبدل شدبدل شدبدل شدبدل شدمثل خانوادة راكفلر، مثل خانوادة راكفلر، مثل خانوادة راكفلر، مثل خانوادة راكفلر، 

آنها كندآنها كندآنها كندآنها كند. . . . در در در در عين حال، عين حال، عين حال، عين حال، بخش دولتيبخش دولتيبخش دولتيبخش دولتي    نيز به كار حفظ نظامِ جديد گمارده شد كه مبادا مردمنيز به كار حفظ نظامِ جديد گمارده شد كه مبادا مردمنيز به كار حفظ نظامِ جديد گمارده شد كه مبادا مردمنيز به كار حفظ نظامِ جديد گمارده شد كه مبادا مردم،،،،    اجازة بازگشت به سرزمين و اجازة بازگشت به سرزمين و اجازة بازگشت به سرزمين و اجازة بازگشت به سرزمين و 
توليد مواد خام و ثروت توليد مواد خام و ثروت توليد مواد خام و ثروت توليد مواد خام و ثروت خود را از فرودستيِ خود را از فرودستيِ خود را از فرودستيِ خود را از فرودستيِ و و و و     بيابندبيابندبيابندبيابندو احياي آداب و رسومِ ياريگريِ پيشين خود و احياي آداب و رسومِ ياريگريِ پيشين خود و احياي آداب و رسومِ ياريگريِ پيشين خود و احياي آداب و رسومِ ياريگريِ پيشين خود دارايي هاي مشترك دارايي هاي مشترك دارايي هاي مشترك دارايي هاي مشترك 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . رها سازندرها سازندرها سازندرها سازندبراي تجارت جهاني براي تجارت جهاني براي تجارت جهاني براي تجارت جهاني 
 

تخلية روستاها، بيكاريِ مزمن، تخلية روستاها، بيكاريِ مزمن، تخلية روستاها، بيكاريِ مزمن، تخلية روستاها، بيكاريِ مزمن،     از جملهاز جملهاز جملهاز جملهتحليلِ سيستمي انقالب سفيد به ما مي آموزد كه مسايل بغرنج امروز كشور ما، تحليلِ سيستمي انقالب سفيد به ما مي آموزد كه مسايل بغرنج امروز كشور ما، تحليلِ سيستمي انقالب سفيد به ما مي آموزد كه مسايل بغرنج امروز كشور ما، تحليلِ سيستمي انقالب سفيد به ما مي آموزد كه مسايل بغرنج امروز كشور ما، 
خانماني، اعتياد، خانماني، اعتياد، خانماني، اعتياد، خانماني، اعتياد،     ، بي، بي، بي، بيهاي سخت درمانهاي سخت درمانهاي سخت درمانهاي سخت درمان    بيماريبيماريبيماريبيمارييوع يوع يوع يوع شششششهرها، شهرها، شهرها، شهرها،     كالنكالنكالنكالن    دردردردر    ، ازدحام و آلودگيِ شديد هوا، ازدحام و آلودگيِ شديد هوا، ازدحام و آلودگيِ شديد هوا، ازدحام و آلودگيِ شديد هواحاشيه نشينيحاشيه نشينيحاشيه نشينيحاشيه نشيني

زياده زياده زياده زياده فريبكارانه، فريبكارانه، فريبكارانه، فريبكارانه،     نامعقول،نامعقول،نامعقول،نامعقول،    سيستم هاييسيستم هاييسيستم هاييسيستم هايي    ماندگاريِماندگاريِماندگاريِماندگاريِخشكسالي، وابستگيِ اقتصادي و تحريم پذيري سياسي، ناشي از خشكسالي، وابستگيِ اقتصادي و تحريم پذيري سياسي، ناشي از خشكسالي، وابستگيِ اقتصادي و تحريم پذيري سياسي، ناشي از خشكسالي، وابستگيِ اقتصادي و تحريم پذيري سياسي، ناشي از 
    تماميِتماميِتماميِتماميِ    دردردردر    جهانجهانجهانجهان    تامين منافع صنايع بزرگتامين منافع صنايع بزرگتامين منافع صنايع بزرگتامين منافع صنايع بزرگ    فقط به منظورِفقط به منظورِفقط به منظورِفقط به منظورِ    وووو    استعمارياستعمارياستعمارياستعماري    از طريقِ طراحياز طريقِ طراحياز طريقِ طراحياز طريقِ طراحياست كه است كه است كه است كه     خواهانه و انحصارطلبانهخواهانه و انحصارطلبانهخواهانه و انحصارطلبانهخواهانه و انحصارطلبانه

كه انگيزه ها و كه انگيزه ها و كه انگيزه ها و كه انگيزه ها و     اسارت بار،اسارت بار،اسارت بار،اسارت بار،    يِيِيِيِراه نجات از اين مجموعه از سيستم هاراه نجات از اين مجموعه از سيستم هاراه نجات از اين مجموعه از سيستم هاراه نجات از اين مجموعه از سيستم ها. . . . سلطه يافته استسلطه يافته استسلطه يافته استسلطه يافته استرسوخ و رسوخ و رسوخ و رسوخ و     ، از جمله كشور ما،، از جمله كشور ما،، از جمله كشور ما،، از جمله كشور ما،كشورهاكشورهاكشورهاكشورها
رفتارهارفتارهارفتارهارفتارهاي آحاد مردم ي آحاد مردم ي آحاد مردم ي آحاد مردم در جميع اقشار جامعه در جميع اقشار جامعه در جميع اقشار جامعه در جميع اقشار جامعه و مسئولين و مسئولين و مسئولين و مسئولين را با اهدافرا با اهدافرا با اهدافرا با اهداف    استعمار همسو كرداستعمار همسو كرداستعمار همسو كرداستعمار همسو كردهههه    است، است، است، است، ««««طراحيِطراحيِطراحيِطراحيِ    عقالنيعقالنيعقالنيعقالني»»»»    است تا است تا است تا است تا 

    هايهايهايهايو رفتارو رفتارو رفتارو رفتار    هاهاهاها    و انگيزهو انگيزهو انگيزهو انگيزه    اصالح گردداصالح گردداصالح گردداصالح گرددپيراموني، و بين افراد و فرهنگ بومي، پيراموني، و بين افراد و فرهنگ بومي، پيراموني، و بين افراد و فرهنگ بومي، پيراموني، و بين افراد و فرهنگ بومي،     حيطحيطحيطحيطممممروابط بين افراد با هم، بين افراد و روابط بين افراد با هم، بين افراد و روابط بين افراد با هم، بين افراد و روابط بين افراد با هم، بين افراد و 
و عالمانه است و عالمانه است و عالمانه است و عالمانه است     عقالنيعقالنيعقالنيعقالنيبا ايجاد رابطه هاي با ايجاد رابطه هاي با ايجاد رابطه هاي با ايجاد رابطه هاي . . . . يابديابديابديابدسمت و سو سمت و سو سمت و سو سمت و سو جامعه، طبيعت و فرهنگ بومي جامعه، طبيعت و فرهنگ بومي جامعه، طبيعت و فرهنگ بومي جامعه، طبيعت و فرهنگ بومي     شهروندان در راستاي غنايِشهروندان در راستاي غنايِشهروندان در راستاي غنايِشهروندان در راستاي غنايِ

كه طراحيِكه طراحيِكه طراحيِكه طراحيِ    سيستم هاي مردمي و مكملسيستم هاي مردمي و مكملسيستم هاي مردمي و مكملسيستم هاي مردمي و مكمل    امكانپذير مي گردد و امكانپذير مي گردد و امكانپذير مي گردد و امكانپذير مي گردد و مردمي سازيِمردمي سازيِمردمي سازيِمردمي سازيِ    اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد برابرابرابراي تحقق ي تحقق ي تحقق ي تحقق اقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتياقتصاد مقاومتي    در در در در 
                                                                                                . . . . جامة عمل به خود مي پوشدجامة عمل به خود مي پوشدجامة عمل به خود مي پوشدجامة عمل به خود مي پوشد    ،،،،روستا، و در سطح كالنِ مليروستا، و در سطح كالنِ مليروستا، و در سطح كالنِ مليروستا، و در سطح كالنِ ملي    ،،،،سطوح مختلف جامعه، يعني در خانواده، محلهسطوح مختلف جامعه، يعني در خانواده، محلهسطوح مختلف جامعه، يعني در خانواده، محلهسطوح مختلف جامعه، يعني در خانواده، محله

___________________________________________  
 

___________________________________________  
    ♦♦♦♦    سياستگذاريسياستگذاريسياستگذاريسياستگذاري    ددددو تحديو تحديو تحديو تحدي    استعمارياستعمارياستعمارياستعماري    نهادسازيِنهادسازيِنهادسازيِنهادسازيِ

بودند، تحقيقات بودند، تحقيقات بودند، تحقيقات بودند، تحقيقات » » » » اقتصاد توسعهاقتصاد توسعهاقتصاد توسعهاقتصاد توسعه««««ور ساماندهي به فعاليت هاي اجرايي ترويجِ ور ساماندهي به فعاليت هاي اجرايي ترويجِ ور ساماندهي به فعاليت هاي اجرايي ترويجِ ور ساماندهي به فعاليت هاي اجرايي ترويجِ ممممديپلمات هاي آمريكايي ماديپلمات هاي آمريكايي ماديپلمات هاي آمريكايي ماديپلمات هاي آمريكايي ما    مادامي كهمادامي كهمادامي كهمادامي كه
در كشورهاي در كشورهاي در كشورهاي در كشورهاي     سراسر جهانسراسر جهانسراسر جهانسراسر جهانبراي شناخت سيستميِ جوامع، به دست تعداد كثيري از دانشگاهيان آن كشور كه در براي شناخت سيستميِ جوامع، به دست تعداد كثيري از دانشگاهيان آن كشور كه در براي شناخت سيستميِ جوامع، به دست تعداد كثيري از دانشگاهيان آن كشور كه در براي شناخت سيستميِ جوامع، به دست تعداد كثيري از دانشگاهيان آن كشور كه در 



 

98 

 

چون جامعه شناسي و چون جامعه شناسي و چون جامعه شناسي و چون جامعه شناسي و     هاييهاييهاييهايي    رشتهرشتهرشتهرشته    ، شاملِ اساتيد و پژوهشگراني از، شاملِ اساتيد و پژوهشگراني از، شاملِ اساتيد و پژوهشگراني از، شاملِ اساتيد و پژوهشگراني ازننننمتخصصيمتخصصيمتخصصيمتخصصياين اين اين اين . . . . گرفتگرفتگرفتگرفت، انجام ، انجام ، انجام ، انجام شدندشدندشدندشدندمختلف مستقر مختلف مستقر مختلف مستقر مختلف مستقر 
مردم شناسي بودند كه از نزديك با جوامع بومي كشورها و نهادهاي كهن ايشان آشنا مي شدند و براي جايگزين كردنِ مردم شناسي بودند كه از نزديك با جوامع بومي كشورها و نهادهاي كهن ايشان آشنا مي شدند و براي جايگزين كردنِ مردم شناسي بودند كه از نزديك با جوامع بومي كشورها و نهادهاي كهن ايشان آشنا مي شدند و براي جايگزين كردنِ مردم شناسي بودند كه از نزديك با جوامع بومي كشورها و نهادهاي كهن ايشان آشنا مي شدند و براي جايگزين كردنِ 

اين اين اين اين . . . . مي كردندمي كردندمي كردندمي كردند    آنها با سيستم هايِ جديد كه با منافع صنايع بزرگ دنيا و تجارت جهاني سازگار باشد، انديشه پردازيآنها با سيستم هايِ جديد كه با منافع صنايع بزرگ دنيا و تجارت جهاني سازگار باشد، انديشه پردازيآنها با سيستم هايِ جديد كه با منافع صنايع بزرگ دنيا و تجارت جهاني سازگار باشد، انديشه پردازيآنها با سيستم هايِ جديد كه با منافع صنايع بزرگ دنيا و تجارت جهاني سازگار باشد، انديشه پردازي
چگونه چگونه چگونه چگونه ) ) ) ) 1111: : : : براي انجام موفقيت آميز ماموريت خود با دو سوال بزرگ روبرو بودندبراي انجام موفقيت آميز ماموريت خود با دو سوال بزرگ روبرو بودندبراي انجام موفقيت آميز ماموريت خود با دو سوال بزرگ روبرو بودندبراي انجام موفقيت آميز ماموريت خود با دو سوال بزرگ روبرو بودندصنايع بزرگ صنايع بزرگ صنايع بزرگ صنايع بزرگ     خدمتگذارخدمتگذارخدمتگذارخدمتگذاردانشمندانِ دانشمندانِ دانشمندانِ دانشمندانِ 

تغييرات ساختاريِتغييرات ساختاريِتغييرات ساختاريِتغييرات ساختاريِ    مطلوب نظرِمطلوب نظرِمطلوب نظرِمطلوب نظرِ    صنايع صنايع صنايع صنايع بزرگ را بزرگ را بزرگ را بزرگ را بهبهبهبه    جوامع بومي جوامع بومي جوامع بومي جوامع بومي واردواردواردوارد    كنند،كنند،كنند،كنند،1111    و و و و 2222) ) ) ) چگونه اين تغييراتچگونه اين تغييراتچگونه اين تغييراتچگونه اين تغييرات    را براي را براي را براي را براي درازمدت درازمدت درازمدت درازمدت 
 تثبيتتثبيتتثبيتتثبيت    كنندكنندكنندكنند....2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

كردنِ تغييرات كردنِ تغييرات كردنِ تغييرات كردنِ تغييرات     واردواردواردواردنكاتي در مورد چگونگيِ نكاتي در مورد چگونگيِ نكاتي در مورد چگونگيِ نكاتي در مورد چگونگيِ ، ، ، ، ))))»»»»مورد انقالب سفيدمورد انقالب سفيدمورد انقالب سفيدمورد انقالب سفيد: : : : استعماراستعماراستعماراستعمار    در خدمتدر خدمتدر خدمتدر خدمتطراحي سيستمي طراحي سيستمي طراحي سيستمي طراحي سيستمي ««««((((قبل قبل قبل قبل در حاشية در حاشية در حاشية در حاشية 
ساختاري از طريق طراحي سيستمي ساختاري از طريق طراحي سيستمي ساختاري از طريق طراحي سيستمي ساختاري از طريق طراحي سيستمي بيان شدبيان شدبيان شدبيان شد....    اما اما اما اما وارد كردنِوارد كردنِوارد كردنِوارد كردنِ    تغييراتتغييراتتغييراتتغييرات    از بيروناز بيروناز بيروناز بيرون، به تنهايي ، به تنهايي ، به تنهايي ، به تنهايي كافي نبود چرا كه دير يا زود، كافي نبود چرا كه دير يا زود، كافي نبود چرا كه دير يا زود، كافي نبود چرا كه دير يا زود، 

مسئولين را متوجه اشتباه فاحش خود مي كرد و مردم راه مسئولين را متوجه اشتباه فاحش خود مي كرد و مردم راه مسئولين را متوجه اشتباه فاحش خود مي كرد و مردم راه مسئولين را متوجه اشتباه فاحش خود مي كرد و مردم راه     تخريب زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مردم وتخريب زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مردم وتخريب زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مردم وتخريب زيست محيطي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مردم و
بازگشت به جوامع محلي و روش هاي بومي و آشناي خود را بازگشت به جوامع محلي و روش هاي بومي و آشناي خود را بازگشت به جوامع محلي و روش هاي بومي و آشناي خود را بازگشت به جوامع محلي و روش هاي بومي و آشناي خود را در در در در پيش مي گرفتندپيش مي گرفتندپيش مي گرفتندپيش مي گرفتند. . . . از اين منظر بود كه از اين منظر بود كه از اين منظر بود كه از اين منظر بود كه تثبيت تغييراتتثبيت تغييراتتثبيت تغييراتتثبيت تغييرات، ، ، ، 

ار ار ار ار قرقرقرقرپيشِ روي دانشگاهيان آمريكايي پيشِ روي دانشگاهيان آمريكايي پيشِ روي دانشگاهيان آمريكايي پيشِ روي دانشگاهيان آمريكايي     تحميلي، بعد دوم چالشِتحميلي، بعد دوم چالشِتحميلي، بعد دوم چالشِتحميلي، بعد دوم چالشِ    سيستم هايسيستم هايسيستم هايسيستم هايبه منظور ماندگاري و برگشت ناپذيريِ به منظور ماندگاري و برگشت ناپذيريِ به منظور ماندگاري و برگشت ناپذيريِ به منظور ماندگاري و برگشت ناپذيريِ 
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در در در در     3333»»»»زبرگزبرگزبرگزبرگپيتپيتپيتپيت««««در دانشگاه در دانشگاه در دانشگاه در دانشگاه     1962196219621962در سال در سال در سال در سال     آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا، جمعي از دانشگاهيانِ ، جمعي از دانشگاهيانِ ، جمعي از دانشگاهيانِ ، جمعي از دانشگاهيانِ بزرگبزرگبزرگبزرگ    براي هم انديشي در مورد اين چالشِبراي هم انديشي در مورد اين چالشِبراي هم انديشي در مورد اين چالشِبراي هم انديشي در مورد اين چالشِ
. . . . را پايه گذاري كردندرا پايه گذاري كردندرا پايه گذاري كردندرا پايه گذاري كردند    4444»»»»برنامة تحقيقاتيِ بين دانشگاهي در نهادسازيبرنامة تحقيقاتيِ بين دانشگاهي در نهادسازيبرنامة تحقيقاتيِ بين دانشگاهي در نهادسازيبرنامة تحقيقاتيِ بين دانشگاهي در نهادسازي««««ايالت پنسيلوانيا در اياالت متحده گرد هم آمدند و ايالت پنسيلوانيا در اياالت متحده گرد هم آمدند و ايالت پنسيلوانيا در اياالت متحده گرد هم آمدند و ايالت پنسيلوانيا در اياالت متحده گرد هم آمدند و 

                                                                                                                                6666....يد تامين شديد تامين شديد تامين شديد تامين شدو يو اس او يو اس او يو اس او يو اس ا    5555»»»»بنياد صنعتي فوردبنياد صنعتي فوردبنياد صنعتي فوردبنياد صنعتي فورد««««از سوي از سوي از سوي از سوي     دانشگاهي،دانشگاهي،دانشگاهي،دانشگاهي،حمايت مالي از اين برنامة حمايت مالي از اين برنامة حمايت مالي از اين برنامة حمايت مالي از اين برنامة 
 

: : : : تعريف كردندتعريف كردندتعريف كردندتعريف كردنداينچنين اينچنين اينچنين اينچنين را براي خود را براي خود را براي خود را براي خود » » » » نهادنهادنهادنهاد««««هيان، هيان، هيان، هيان، از دانشگااز دانشگااز دانشگااز دانشگا    اين گروهاين گروهاين گروهاين گروه     
 

محافظت از تغييرات در برابر محافظت از تغييرات در برابر محافظت از تغييرات در برابر محافظت از تغييرات در برابر است كه است كه است كه است كه     ]]]]در كشورهاي جهان سومدر كشورهاي جهان سومدر كشورهاي جهان سومدر كشورهاي جهان سوم[[[[ايجاد تغييرات از بيرون ايجاد تغييرات از بيرون ايجاد تغييرات از بيرون ايجاد تغييرات از بيرون نهاد سازماني رسمي براي نهاد سازماني رسمي براي نهاد سازماني رسمي براي نهاد سازماني رسمي براي ««««
7777»»»»....يز بر عهده دارديز بر عهده دارديز بر عهده دارديز بر عهده دارديه را نيه را نيه را نيه را نبازگشت به وضعيت اولبازگشت به وضعيت اولبازگشت به وضعيت اولبازگشت به وضعيت اول     

 

                                                 
.مي شود )يا در واقع، تحميل(» معرفي«يعني تغييري كه از بيرون به جوامع  .مي گويند  "induced change"  اصطالحا به اين تغييرات 1  

.مي گويند   "change protection"  تحميليِ توسعه اصطالحا به اين چالش در ماندگار ساختنِ تغييرات 2  
3 Pittsburgh, Pennsylvania 
4 Inter-University Research Program in Institution Building 

اين بنياد صنعتي، كه از سوي شركت خودروسازي فورد حمايت مالي مي شود يكي از صاحب نفوذ ترينِ بنيادهاي صنعتي    Ford Foundation 5  

اين بنياد صنعتي، به ويژه، نقشي بنيادين در شكل دهي به سازمان برنامه . وذي جهاني در سياستگذاري ها داشته استنف ،بدو تاسيس كه ازآمريكاست 
موسوم به قابل توجه، نقش اين بنياد صنعتي در تدوين برنامه هاي توسعه سازمان ملل متحد، از جمله برنامة توسعه  نكاتاز ديگر . در ايران داشت    

Ford Foundation, n.d. و  333-353، 1389ابتهاج،  :جهت مطالعة بيشتر در اين دو مورد، نگاه كنيد به .ستا 2030   
6 Esman 1967, 2. 

همان، چكيده،  7  



 

99 

 

                                                                                                                ::::كشورهاي تحت سلطه مي نويسدكشورهاي تحت سلطه مي نويسدكشورهاي تحت سلطه مي نويسدكشورهاي تحت سلطه مي نويسداستعمار در استعمار در استعمار در استعمار در     يكي از رهبران اين حركت دانشگاهي براي استمرارِيكي از رهبران اين حركت دانشگاهي براي استمرارِيكي از رهبران اين حركت دانشگاهي براي استمرارِيكي از رهبران اين حركت دانشگاهي براي استمرارِ
 

    فعاالنِ اين عرصة علمي معتقدفعاالنِ اين عرصة علمي معتقدفعاالنِ اين عرصة علمي معتقدفعاالنِ اين عرصة علمي معتقد. . . . استاستاستاست» » » » مهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعيمهندسيِ اجتماعي««««يكي از جنبه هاي برجستة رويكرد نهادسازي تاكيد آن بر يكي از جنبه هاي برجستة رويكرد نهادسازي تاكيد آن بر يكي از جنبه هاي برجستة رويكرد نهادسازي تاكيد آن بر يكي از جنبه هاي برجستة رويكرد نهادسازي تاكيد آن بر ««««
طراحي شده و طراحي شده و طراحي شده و طراحي شده و     ند كه بخش عظيمي از تغييراتي كه در روزگار ما بايد رخ دهد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از پيشند كه بخش عظيمي از تغييراتي كه در روزگار ما بايد رخ دهد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از پيشند كه بخش عظيمي از تغييراتي كه در روزگار ما بايد رخ دهد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از پيشند كه بخش عظيمي از تغييراتي كه در روزگار ما بايد رخ دهد، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، از پيشاااا

هدايت شده است و با تغييراتي كه از طريق رشد و تكاملِ جوامع به واسطة رخداد انقالب هاي سياسي و اجتماعي هدايت شده است و با تغييراتي كه از طريق رشد و تكاملِ جوامع به واسطة رخداد انقالب هاي سياسي و اجتماعي هدايت شده است و با تغييراتي كه از طريق رشد و تكاملِ جوامع به واسطة رخداد انقالب هاي سياسي و اجتماعي هدايت شده است و با تغييراتي كه از طريق رشد و تكاملِ جوامع به واسطة رخداد انقالب هاي سياسي و اجتماعي 
جنبة برجستة ديگري از اين رويكرد به تغيير اين است كه اين نوع تغيير توسط يك سازمان جنبة برجستة ديگري از اين رويكرد به تغيير اين است كه اين نوع تغيير توسط يك سازمان جنبة برجستة ديگري از اين رويكرد به تغيير اين است كه اين نوع تغيير توسط يك سازمان جنبة برجستة ديگري از اين رويكرد به تغيير اين است كه اين نوع تغيير توسط يك سازمان . . . . متصور است فرق مي كندمتصور است فرق مي كندمتصور است فرق مي كندمتصور است فرق مي كند

رسمي صورت مي گيرد كه ضمن رسمي صورت مي گيرد كه ضمن رسمي صورت مي گيرد كه ضمن رسمي صورت مي گيرد كه ضمن تشويقتشويقتشويقتشويق    و و و و محافظتمحافظتمحافظتمحافظت    ازازازاز    تغيير مورد نظر، در برگيرندة نوآوري ها و رابطه هاي قابل قبول و تغيير مورد نظر، در برگيرندة نوآوري ها و رابطه هاي قابل قبول و تغيير مورد نظر، در برگيرندة نوآوري ها و رابطه هاي قابل قبول و تغيير مورد نظر، در برگيرندة نوآوري ها و رابطه هاي قابل قبول و 
شود و شود و شود و شود و » » » » نهادينهنهادينهنهادينهنهادينه««««و اين رابطه ها و استانداردهاي رفتاري است كه مي بايد در جامعه و اين رابطه ها و استانداردهاي رفتاري است كه مي بايد در جامعه و اين رابطه ها و استانداردهاي رفتاري است كه مي بايد در جامعه و اين رابطه ها و استانداردهاي رفتاري است كه مي بايد در جامعه . . . . استاستاستاست    استانداردهاي رفتاري جديداستانداردهاي رفتاري جديداستانداردهاي رفتاري جديداستانداردهاي رفتاري جديد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         1111»»»»....مردم براي آنها ارزش قايل شوندمردم براي آنها ارزش قايل شوندمردم براي آنها ارزش قايل شوندمردم براي آنها ارزش قايل شوند

نوعي از سيستم هاست كه در قالب يك روش يا سازمان، براي تحميلِ نوعي از سيستم هاست كه در قالب يك روش يا سازمان، براي تحميلِ نوعي از سيستم هاست كه در قالب يك روش يا سازمان، براي تحميلِ نوعي از سيستم هاست كه در قالب يك روش يا سازمان، براي تحميلِ     هاي استعماريهاي استعماريهاي استعماريهاي استعماريبه عبارت ساده تر، نهادبه عبارت ساده تر، نهادبه عبارت ساده تر، نهادبه عبارت ساده تر، نهاد
وجه تمايز اين سيستم با ديگر سيستم ها اين است كه وجه تمايز اين سيستم با ديگر سيستم ها اين است كه وجه تمايز اين سيستم با ديگر سيستم ها اين است كه وجه تمايز اين سيستم با ديگر سيستم ها اين است كه . . . . گرددگرددگرددگرددطراحي و مستقر مي طراحي و مستقر مي طراحي و مستقر مي طراحي و مستقر مي     ،،،،هدفهدفهدفهدف    ةةةةدر جامعدر جامعدر جامعدر جامعتغييري از بيرون تغييري از بيرون تغييري از بيرون تغييري از بيرون 

استقرار آن در جوامع با استقرار آن در جوامع با استقرار آن در جوامع با استقرار آن در جوامع با القايِالقايِالقايِالقايِ    ارزش هاارزش هاارزش هاارزش ها    و و و و باورهاباورهاباورهاباورهاييييي ي ي ي در افكار عمومي در افكار عمومي در افكار عمومي در افكار عمومي مبتني بر خوب يا ضروري بودنِ مبتني بر خوب يا ضروري بودنِ مبتني بر خوب يا ضروري بودنِ مبتني بر خوب يا ضروري بودنِ تغييرِتغييرِتغييرِتغييرِ    مورد نظر مورد نظر مورد نظر مورد نظر 
استاستاستاست. . . . همچنين، وجودهمچنين، وجودهمچنين، وجودهمچنين، وجود، عملكرد و تداومِ، عملكرد و تداومِ، عملكرد و تداومِ، عملكرد و تداومِ    نهادها را با نهادها را با نهادها را با نهادها را با اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ سياست هاسياست هاسياست هاسياست ها    يا يا يا يا وضعِوضعِوضعِوضعِ    قوانينقوانينقوانينقوانين،،،،    ررررسميتسميتسميتسميت    مي بخشندمي بخشندمي بخشندمي بخشند. . . . از اين طريق نه از اين طريق نه از اين طريق نه از اين طريق نه 

قانوني و فشار افكار قانوني و فشار افكار قانوني و فشار افكار قانوني و فشار افكار     ، بلكه به واسطة قيد، بلكه به واسطة قيد، بلكه به واسطة قيد، بلكه به واسطة قيده درون جامعة هدف راه مي يابده درون جامعة هدف راه مي يابده درون جامعة هدف راه مي يابده درون جامعة هدف راه مي يابدبببببا كمترين مقاومت با كمترين مقاومت با كمترين مقاومت با كمترين مقاومت ، ، ، ، بيرونيبيرونيبيرونيبيروني    تنها تغييرِتنها تغييرِتنها تغييرِتنها تغييرِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . مي شودمي شودمي شودمي شودعمومي، ماندگار عمومي، ماندگار عمومي، ماندگار عمومي، ماندگار 

در آغازِ بكار گيري فناوري نهاد سازي در تردر آغازِ بكار گيري فناوري نهاد سازي در تردر آغازِ بكار گيري فناوري نهاد سازي در تردر آغازِ بكار گيري فناوري نهاد سازي در ترويج ويج ويج ويج ««««توسعهتوسعهتوسعهتوسعه»»»»، ، ، ، سياست ها و قوانينِسياست ها و قوانينِسياست ها و قوانينِسياست ها و قوانينِ    حاميِ نهادهاي استعماري، حاميِ نهادهاي استعماري، حاميِ نهادهاي استعماري، حاميِ نهادهاي استعماري، تنها تنها تنها تنها از طريق از طريق از طريق از طريق 
امروزه اينكار از طريق شبكه هاي دانش بنيان جهاني امروزه اينكار از طريق شبكه هاي دانش بنيان جهاني امروزه اينكار از طريق شبكه هاي دانش بنيان جهاني امروزه اينكار از طريق شبكه هاي دانش بنيان جهاني . . . . ها وارد نظام اداري كشورها مي شدها وارد نظام اداري كشورها مي شدها وارد نظام اداري كشورها مي شدها وارد نظام اداري كشورها مي شد» » » » سرويسيوسرويسيوسرويسيوسرويسيو««««راهكارهايي چون راهكارهايي چون راهكارهايي چون راهكارهايي چون 

و كنفرانس ها و ديگر گردهمايي هاي بين الملليِ سازمان يافته توسط اين شبكه ها صورت مو كنفرانس ها و ديگر گردهمايي هاي بين الملليِ سازمان يافته توسط اين شبكه ها صورت مو كنفرانس ها و ديگر گردهمايي هاي بين الملليِ سازمان يافته توسط اين شبكه ها صورت مو كنفرانس ها و ديگر گردهمايي هاي بين الملليِ سازمان يافته توسط اين شبكه ها صورت مي گيردي گيردي گيردي گيرد....2222        ارزش هاارزش هاارزش هاارزش ها    و و و و 
باورهاباورهاباورهاباورها    نيز از طريقنيز از طريقنيز از طريقنيز از طريق    رسانه ها، از جمله فيلم هاي مستند، خبري و داستاني، كتاب، مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و رسانه ها، از جمله فيلم هاي مستند، خبري و داستاني، كتاب، مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و رسانه ها، از جمله فيلم هاي مستند، خبري و داستاني، كتاب، مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و رسانه ها، از جمله فيلم هاي مستند، خبري و داستاني، كتاب، مقاالت منتشر شده در مجالت علمي و 
عمومي، مصاحبه با نخبگانِ دانشگاهي در راديو و تلويزيون، دروس دانشگاهي و همايش هاي حرفه اي اشاعه مي عمومي، مصاحبه با نخبگانِ دانشگاهي در راديو و تلويزيون، دروس دانشگاهي و همايش هاي حرفه اي اشاعه مي عمومي، مصاحبه با نخبگانِ دانشگاهي در راديو و تلويزيون، دروس دانشگاهي و همايش هاي حرفه اي اشاعه مي عمومي، مصاحبه با نخبگانِ دانشگاهي در راديو و تلويزيون، دروس دانشگاهي و همايش هاي حرفه اي اشاعه مي 
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.1همان،   1  

: به ، نگاه كنيدبيشتر در مورد چگونگيِ اثرگذاري اين شبكه ها و مصاديقي موفق از نفوذ آنها در سياستگذاري كشورها منابعبراي اطالع و   2  

Parmar 2012, Stone 2005 ، 53-60، 1396در عباسي » شبكه هاي دانش بنيان و خصوصي سازيِ سياستگذاري«  
امروزه عالوه بر ترويج سياست هاي توسعه از طريق نهادهاي  .پيچيدگي هاي بيشتري دست يافته است به» نهاد سازي«اين سو،  به 1960ه از ده  3  

در واقع از دهة . صورت مي گيردنيز ) سمن ها(از طريق سازمان هاي مردم نهاد  ،»ظرفيت سازي«ر جوامع، تحت عنوان د سازي نهادرسمي دولت ها، 
اهداف  ، تمركز خود را بر ايجاد ارتباط با سازمان هاي مردم نهاد و استفاده از آنها براي دستيابي به »توسعه«به اين سو، سازمان هاي بيگانة مروج  1980

)122، صفحة 1در پانوشت دست اين مثالي از (  (Moore 1995, 17)خود قرار داده اند.  
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    نهادهانهادهانهادهانهادهايييي    تحميليتحميليتحميليتحميلي: : : : چند نمونهچند نمونهچند نمونهچند نمونه
آموزش و پرورشآموزش و پرورشآموزش و پرورشآموزش و پرورش     ••••    

از طريق اشاعة از طريق اشاعة از طريق اشاعة از طريق اشاعة ، ، ، ، ييييشدنِ سيستم هاي تحميلشدنِ سيستم هاي تحميلشدنِ سيستم هاي تحميلشدنِ سيستم هاي تحميل) ) ) ) نهادينهنهادينهنهادينهنهادينه(=(=(=(=چگونگي ماندگار چگونگي ماندگار چگونگي ماندگار چگونگي ماندگار و و و و     »»»»سازيسازيسازيسازي    نهادنهادنهادنهاد««««و و و و » » » » نهادنهادنهادنهاد««««    موضوعموضوعموضوعموضوع    تبيينِتبيينِتبيينِتبيينِبراي براي براي براي 
ارزش ها و باورهاارزش ها و باورهاارزش ها و باورهاارزش ها و باورها، سياست ها و قوانين، سياست ها و قوانين، سياست ها و قوانين، سياست ها و قوانين، نظامِ ، نظامِ ، نظامِ ، نظامِ آموزش و پرورش را در نظر بگيريمآموزش و پرورش را در نظر بگيريمآموزش و پرورش را در نظر بگيريمآموزش و پرورش را در نظر بگيريم::::    مقصود مقصود مقصود مقصود از اين سيستم جهاني كه از اين سيستم جهاني كه از اين سيستم جهاني كه از اين سيستم جهاني كه در در در در 
تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان عموميت يافتهعموميت يافتهعموميت يافتهعموميت يافته، با در نظر گرفتن ، با در نظر گرفتن ، با در نظر گرفتن ، با در نظر گرفتن خروجي هايخروجي هايخروجي هايخروجي هاي    آن، تربيت جوانان كشورهاآن، تربيت جوانان كشورهاآن، تربيت جوانان كشورهاآن، تربيت جوانان كشورهاستستستست    به گونه اي كه به گونه اي كه به گونه اي كه به گونه اي كه 

مجبور به جستجو براي كار در مجبور به جستجو براي كار در مجبور به جستجو براي كار در مجبور به جستجو براي كار در پس از اخذ ديپلم پس از اخذ ديپلم پس از اخذ ديپلم پس از اخذ ديپلم جهت ايجاد شغل براي خود باشند تا جهت ايجاد شغل براي خود باشند تا جهت ايجاد شغل براي خود باشند تا جهت ايجاد شغل براي خود باشند تا     ، فاقد تواناييِ الزم، فاقد تواناييِ الزم، فاقد تواناييِ الزم، فاقد تواناييِ الزمدانش آموختگاندانش آموختگاندانش آموختگاندانش آموختگان
، مسايلي بسيار جدي ، مسايلي بسيار جدي ، مسايلي بسيار جدي ، مسايلي بسيار جدي نظر به اينكه بيكارينظر به اينكه بيكارينظر به اينكه بيكارينظر به اينكه بيكاري        1111....شوندشوندشوندشوند    هاهاهاها    واحدهاي صنعتي و ادارات و يا ناگزير به ادامه تحصيل در دانشگاهواحدهاي صنعتي و ادارات و يا ناگزير به ادامه تحصيل در دانشگاهواحدهاي صنعتي و ادارات و يا ناگزير به ادامه تحصيل در دانشگاهواحدهاي صنعتي و ادارات و يا ناگزير به ادامه تحصيل در دانشگاه

ود خانواده ها مي بايد در كنار اين نظام ود خانواده ها مي بايد در كنار اين نظام ود خانواده ها مي بايد در كنار اين نظام ود خانواده ها مي بايد در كنار اين نظام براي خانواده ها و جوامع به وجود مي آورد، سيستم هاي مردمي و مكمل توسط خبراي خانواده ها و جوامع به وجود مي آورد، سيستم هاي مردمي و مكمل توسط خبراي خانواده ها و جوامع به وجود مي آورد، سيستم هاي مردمي و مكمل توسط خبراي خانواده ها و جوامع به وجود مي آورد، سيستم هاي مردمي و مكمل توسط خ
ناكارآمدناكارآمدناكارآمداين دقيقا اين دقيقا اين دقيقا اين دقيقا و و و و . . . . به جمعيت مولد و كارآفرين جامعه اضافه گرددبه جمعيت مولد و كارآفرين جامعه اضافه گرددبه جمعيت مولد و كارآفرين جامعه اضافه گرددبه جمعيت مولد و كارآفرين جامعه اضافه گرددو كاردان و كاردان و كاردان و كاردان     خالقخالقخالقخالق، ، ، ، دانادانادانادانابه وجود آيد تا جواناني به وجود آيد تا جواناني به وجود آيد تا جواناني به وجود آيد تا جواناني     آموزشيآموزشيآموزشيآموزشي    ناكارآمد

والدين، به والدين، به والدين، به والدين، به     غالبغالبغالبغالباما در همان جوامع و در جامعه ما، اما در همان جوامع و در جامعه ما، اما در همان جوامع و در جامعه ما، اما در همان جوامع و در جامعه ما،     ....اتفاقي است كه در بسياري از كشورهاي جهان رخ داده استاتفاقي است كه در بسياري از كشورهاي جهان رخ داده استاتفاقي است كه در بسياري از كشورهاي جهان رخ داده استاتفاقي است كه در بسياري از كشورهاي جهان رخ داده است
دليلِ دليلِ دليلِ دليلِ ارزشارزشارزشارزش    هاهاهاهايي كه يي كه يي كه يي كه به نظامِ آموزش به نظامِ آموزش به نظامِ آموزش به نظامِ آموزش و پرورش و پرورش و پرورش و پرورش نسبت مي دهند و نسبت مي دهند و نسبت مي دهند و نسبت مي دهند و باورهاباورهاباورهاباورهايي كه نسبت به آن يي كه نسبت به آن يي كه نسبت به آن يي كه نسبت به آن دارند، از آن حمايت دارند، از آن حمايت دارند، از آن حمايت دارند، از آن حمايت 

والدينِ والدينِ والدينِ والدينِ     اين است كهاين است كهاين است كهاين است كه    ارزش هاارزش هاارزش هاارزش ها    ايناينايناينيكي از يكي از يكي از يكي از مثال مثال مثال مثال . . . . كنند و فرزندانِ طالبِ رشد و دانش خود را به آن مي سپارندكنند و فرزندانِ طالبِ رشد و دانش خود را به آن مي سپارندكنند و فرزندانِ طالبِ رشد و دانش خود را به آن مي سپارندكنند و فرزندانِ طالبِ رشد و دانش خود را به آن مي سپارند    ميميميمي
در خارج از منزل براي مدت در خارج از منزل براي مدت در خارج از منزل براي مدت در خارج از منزل براي مدت     ،،،،با نظارت بزرگساالنبا نظارت بزرگساالنبا نظارت بزرگساالنبا نظارت بزرگساالن    ،،،،خودخودخودخود    نگهداري از فرزنداننگهداري از فرزنداننگهداري از فرزنداننگهداري از فرزندانبراي براي براي براي نسبتا امن نسبتا امن نسبتا امن نسبتا امن     مكانيمكانيمكانيمكاني    ه راه راه راه رامدرسمدرسمدرسمدرس    ،،،،شاغلشاغلشاغلشاغل

اجازه مي دهد كه فارغ از دغدغه هاي مرتبط با تنها گذاشتن فرزندان اجازه مي دهد كه فارغ از دغدغه هاي مرتبط با تنها گذاشتن فرزندان اجازه مي دهد كه فارغ از دغدغه هاي مرتبط با تنها گذاشتن فرزندان اجازه مي دهد كه فارغ از دغدغه هاي مرتبط با تنها گذاشتن فرزندان ايشان ايشان ايشان ايشان     اين نهاد بهاين نهاد بهاين نهاد بهاين نهاد به. . . . داننددانندداننددانندمي مي مي مي قابل توجهي از روز قابل توجهي از روز قابل توجهي از روز قابل توجهي از روز 
ه مدارس مي ه مدارس مي ه مدارس مي ه مدارس مي ي بي اساسي كه والدين را راغب به سپردنِ كودك خود بي بي اساسي كه والدين را راغب به سپردنِ كودك خود بي بي اساسي كه والدين را راغب به سپردنِ كودك خود بي بي اساسي كه والدين را راغب به سپردنِ كودك خود بباورهاباورهاباورهاباورها    جملهجملهجملهجمله    ازازازاز    ....بروندبروندبروندبروندكار خود كار خود كار خود كار خود محل محل محل محل به به به به     ،،،،منزلمنزلمنزلمنزلدر در در در 

                                                                                                                                                                                                                                        . . . . كند اين است كه آموزگاران، در مقايسه با والدين، معلمين برتري هستندكند اين است كه آموزگاران، در مقايسه با والدين، معلمين برتري هستندكند اين است كه آموزگاران، در مقايسه با والدين، معلمين برتري هستندكند اين است كه آموزگاران، در مقايسه با والدين، معلمين برتري هستند
 

ظهور اين ارزش ها و باورها در افكار عموميِ جوامع در ارتباط با نهادهاي تحميليِ بيگانه امري اتفاقي نيست، بلكه نتيجة ظهور اين ارزش ها و باورها در افكار عموميِ جوامع در ارتباط با نهادهاي تحميليِ بيگانه امري اتفاقي نيست، بلكه نتيجة ظهور اين ارزش ها و باورها در افكار عموميِ جوامع در ارتباط با نهادهاي تحميليِ بيگانه امري اتفاقي نيست، بلكه نتيجة ظهور اين ارزش ها و باورها در افكار عموميِ جوامع در ارتباط با نهادهاي تحميليِ بيگانه امري اتفاقي نيست، بلكه نتيجة 
شده، كه شده، كه شده، كه شده، كه     به اين تالش هاي حساببه اين تالش هاي حساببه اين تالش هاي حساببه اين تالش هاي حساب    ،،،،اهل فناهل فناهل فناهل فن. . . . آنهاستآنهاستآنهاستآنهاست    تثبيتتثبيتتثبيتتثبيتايي هدفمند از سوي طراحانِ اين نهادها براي ايي هدفمند از سوي طراحانِ اين نهادها براي ايي هدفمند از سوي طراحانِ اين نهادها براي ايي هدفمند از سوي طراحانِ اين نهادها براي تالش هتالش هتالش هتالش ه

القاي القاي القاي القاي عالوه بر عالوه بر عالوه بر عالوه بر     4444....مي گويندمي گويندمي گويندمي گوينددر نهاد سازي در نهاد سازي در نهاد سازي در نهاد سازي     3333»»»»حمايتحمايتحمايتحمايت««««و و و و         2222»»»»مكمليتمكمليتمكمليتمكمليت««««به جوامع تلقين مي شود، به جوامع تلقين مي شود، به جوامع تلقين مي شود، به جوامع تلقين مي شود، معموال از طريق رسانه ها معموال از طريق رسانه ها معموال از طريق رسانه ها معموال از طريق رسانه ها 
رايگان و رايگان و رايگان و رايگان و در  اين مورد، سياست در  اين مورد، سياست در  اين مورد، سياست در  اين مورد، سياست . . . . ادسازي قرار داردادسازي قرار داردادسازي قرار داردادسازي قرار داردنهنهنهنهدر خدمت در خدمت در خدمت در خدمت     نيزنيزنيزنيز    سياستگذاريسياستگذاريسياستگذاريسياستگذاري    ،،،،ي مكمل و حاميي مكمل و حاميي مكمل و حاميي مكمل و حاميارزش ها و باورهاارزش ها و باورهاارزش ها و باورهاارزش ها و باورها

اگر اگر اگر اگر     حتيحتيحتيحتي    كرده است به صورتي كهكرده است به صورتي كهكرده است به صورتي كهكرده است به صورتي كه» » » » نهادينهنهادينهنهادينهنهادينه««««    در جوامعدر جوامعدر جوامعدر جوامع    ، فرستادن فرزندان به مدارس را، فرستادن فرزندان به مدارس را، فرستادن فرزندان به مدارس را، فرستادن فرزندان به مدارس رايييينننناجباري بودنِ آموزش همگااجباري بودنِ آموزش همگااجباري بودنِ آموزش همگااجباري بودنِ آموزش همگا

                                                                                                                                                                      
برشمرد كه فقط به صورت پراكنده و در ميان اهل فن تكثير و توزيع مي شود و در » متون خاكستري«را مي توان از  نهاد سازي متون مرتبط با فناوريِ

نقطة ، منابع زير در مورد اين شيوة نفوذ صنايع بزرگ در كشورها مطالعه بيشترمتون و شناسايي اين براي . هر كتابفروشي و كتابخانه يافت نمي شود  

Blase 1986, Esman 1967, Moore 1995, Fowler 1992a, 1992b, Roelofs 2006, 2003 :  شروع خوبي است  
www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm   »نهادشناسي و نهادسازي«
www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm »  نهاد فرامليتي كشاورزي«  

.1396 عباسي  1  
2 complimentarity 
3 support 
4 Esman 1967, 1. 
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دولت ها بر حذف اين نهاد زماني، سياستدولت ها بر حذف اين نهاد زماني، سياستدولت ها بر حذف اين نهاد زماني، سياستدولت ها بر حذف اين نهاد د د د د نهانهانهانها    پسپسپسپس. . . . خواهد گرفتخواهد گرفتخواهد گرفتخواهد گرفتقرار گيرد، قطعا مورد اعتراض والدين قرار قرار گيرد، قطعا مورد اعتراض والدين قرار قرار گيرد، قطعا مورد اعتراض والدين قرار قرار گيرد، قطعا مورد اعتراض والدين قرار     جهانيجهانيجهانيجهاني    زماني، سياست
مردم را كنترل مي كند، بلكه گزينه هاي سياستگذاري را نيز براي دولتمردانِ مردم را كنترل مي كند، بلكه گزينه هاي سياستگذاري را نيز براي دولتمردانِ مردم را كنترل مي كند، بلكه گزينه هاي سياستگذاري را نيز براي دولتمردانِ مردم را كنترل مي كند، بلكه گزينه هاي سياستگذاري را نيز براي دولتمردانِ     سازي نه تنها گزينه ها و رفتارِ عمومِسازي نه تنها گزينه ها و رفتارِ عمومِسازي نه تنها گزينه ها و رفتارِ عمومِسازي نه تنها گزينه ها و رفتارِ عمومِ

                                                       ....مي سازدمي سازدمي سازدمي سازد    و محدودو محدودو محدودو محدود    كشورهاي تحت سلطه، در چارچوبي مشخص مقيدكشورهاي تحت سلطه، در چارچوبي مشخص مقيدكشورهاي تحت سلطه، در چارچوبي مشخص مقيدكشورهاي تحت سلطه، در چارچوبي مشخص مقيد

مايت و وضع قوانين و سياستگذاري هاي مايت و وضع قوانين و سياستگذاري هاي مايت و وضع قوانين و سياستگذاري هاي مايت و وضع قوانين و سياستگذاري هاي كمليت و حكمليت و حكمليت و حكمليت و حممممطريق ايجاد طريق ايجاد طريق ايجاد طريق ايجاد     آموزش و پرورش تنها سيستمي نيست كه ازآموزش و پرورش تنها سيستمي نيست كه ازآموزش و پرورش تنها سيستمي نيست كه ازآموزش و پرورش تنها سيستمي نيست كه از
، به رغم ، به رغم ، به رغم ، به رغم بي اساس همچنينبي اساس همچنينبي اساس همچنينبي اساس همچنين    ارزش ها و باورهايي مجعول وارزش ها و باورهايي مجعول وارزش ها و باورهايي مجعول وارزش ها و باورهايي مجعول و. . . . ه شده استه شده استه شده استه شده استپشتيبان، در جوامعِ در حال توسعه نهادينپشتيبان، در جوامعِ در حال توسعه نهادينپشتيبان، در جوامعِ در حال توسعه نهادينپشتيبان، در جوامعِ در حال توسعه نهادين

در در در در را را را را     نظام پزشكينظام پزشكينظام پزشكينظام پزشكي    وووو    كشاورزيِ شيميايي، نظام مهندسيكشاورزيِ شيميايي، نظام مهندسيكشاورزيِ شيميايي، نظام مهندسيكشاورزيِ شيميايي، نظام مهندسي    نظامِنظامِنظامِنظامِمسايلِ بسيار گسترده و بغرنجي كه به وجود آورده اند، مسايلِ بسيار گسترده و بغرنجي كه به وجود آورده اند، مسايلِ بسيار گسترده و بغرنجي كه به وجود آورده اند، مسايلِ بسيار گسترده و بغرنجي كه به وجود آورده اند، 
رفتارهاي نامعقولي كه در رفتارهاي نامعقولي كه در رفتارهاي نامعقولي كه در رفتارهاي نامعقولي كه در به ارزش ها، باورها و به ارزش ها، باورها و به ارزش ها، باورها و به ارزش ها، باورها و ، به ترتيب، ، به ترتيب، ، به ترتيب، ، به ترتيب، در زيردر زيردر زيردر زير    ....استاستاستاست    كردهكردهكردهكردهمستقر و ماندگار مستقر و ماندگار مستقر و ماندگار مستقر و ماندگار تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان تمامي كشورهاي جهان 

                                                                                                                                                                                    : : : : كنيمكنيمكنيمكنيممي مي مي مي ميان مردم و مسئولين، ماندگاري اين نهادها را تضمين كرده است اشاره ميان مردم و مسئولين، ماندگاري اين نهادها را تضمين كرده است اشاره ميان مردم و مسئولين، ماندگاري اين نهادها را تضمين كرده است اشاره ميان مردم و مسئولين، ماندگاري اين نهادها را تضمين كرده است اشاره 

نظام كشاورزيِ شميايينظام كشاورزيِ شميايينظام كشاورزيِ شميايينظام كشاورزيِ شميايي     ••••    
بر كيفيت محصول، خاك زراعي، آب، سالمت خانوادة خود بر كيفيت محصول، خاك زراعي، آب، سالمت خانوادة خود بر كيفيت محصول، خاك زراعي، آب، سالمت خانوادة خود بر كيفيت محصول، خاك زراعي، آب، سالمت خانوادة خود     استفاده از نهاده هاي شيميايياستفاده از نهاده هاي شيميايياستفاده از نهاده هاي شيميايياستفاده از نهاده هاي شيميايينامطلوب نامطلوب نامطلوب نامطلوب كشاورزان از عوارض كشاورزان از عوارض كشاورزان از عوارض كشاورزان از عوارض 

ادامه مي دهند چون ادامه مي دهند چون ادامه مي دهند چون ادامه مي دهند چون استفاده از اين نهاده هاي پر هزينه استفاده از اين نهاده هاي پر هزينه استفاده از اين نهاده هاي پر هزينه استفاده از اين نهاده هاي پر هزينه به به به به اما اما اما اما . . . . كامال آگاه اندكامال آگاه اندكامال آگاه اندكامال آگاه اندو سالمت هموطنانِ مصرف كننده و سالمت هموطنانِ مصرف كننده و سالمت هموطنانِ مصرف كننده و سالمت هموطنانِ مصرف كننده 
. . . . را يك ارزش تلقي مي كنندرا يك ارزش تلقي مي كنندرا يك ارزش تلقي مي كنندرا يك ارزش تلقي مي كنند    قابل كنترل استقابل كنترل استقابل كنترل استقابل كنترل استيميايي در كشتزار يميايي در كشتزار يميايي در كشتزار يميايي در كشتزار كود شكود شكود شكود ش    مصرفمصرفمصرفمصرف    باال بردنِباال بردنِباال بردنِباال بردنِكه با كه با كه با كه با     محصولمحصولمحصولمحصول    افزايش بازدهافزايش بازدهافزايش بازدهافزايش بازده

موجب افزايشِ استفاده از موجب افزايشِ استفاده از موجب افزايشِ استفاده از موجب افزايشِ استفاده از كود و سموم شيميايي كود و سموم شيميايي كود و سموم شيميايي كود و سموم شيميايي مسئولين كشاورزي كشورها هم به خوبي آگاه اند كه پرداختن يارانه به مسئولين كشاورزي كشورها هم به خوبي آگاه اند كه پرداختن يارانه به مسئولين كشاورزي كشورها هم به خوبي آگاه اند كه پرداختن يارانه به مسئولين كشاورزي كشورها هم به خوبي آگاه اند كه پرداختن يارانه به 
د كشاورزي و د كشاورزي و د كشاورزي و د كشاورزي و افزايش آمار توليافزايش آمار توليافزايش آمار توليافزايش آمار تولياما ايشان اما ايشان اما ايشان اما ايشان . . . . سخت درمان در جامعه مي شودسخت درمان در جامعه مي شودسخت درمان در جامعه مي شودسخت درمان در جامعه مي شود    آنها و در نتيجه افزايش نرخ بيماري هايِآنها و در نتيجه افزايش نرخ بيماري هايِآنها و در نتيجه افزايش نرخ بيماري هايِآنها و در نتيجه افزايش نرخ بيماري هايِ

                                                                        . . . . و بر همين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر همين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر همين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر همين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنند    صادرات اين محصوالت را يك ارزش مي دانندصادرات اين محصوالت را يك ارزش مي دانندصادرات اين محصوالت را يك ارزش مي دانندصادرات اين محصوالت را يك ارزش مي دانند
 

ام مهندسيام مهندسيام مهندسيام مهندسينظنظنظنظ     ••••    
سازه ها با ديوارهاي نازك، پنجره هاي بزرگ سازه ها با ديوارهاي نازك، پنجره هاي بزرگ سازه ها با ديوارهاي نازك، پنجره هاي بزرگ سازه ها با ديوارهاي نازك، پنجره هاي بزرگ     ساختساختساختساختبا پشت كردن به دانش بوميِ ساخت و ساز، با پشت كردن به دانش بوميِ ساخت و ساز، با پشت كردن به دانش بوميِ ساخت و ساز، با پشت كردن به دانش بوميِ ساخت و ساز،     ،،،،مدرنمدرنمدرنمدرننظام مهندسي نظام مهندسي نظام مهندسي نظام مهندسي     

به خوبي مي به خوبي مي به خوبي مي به خوبي مي     حرفهحرفهحرفهحرفه    ايناينايناينفعاالنِ فعاالنِ فعاالنِ فعاالنِ     در صورتي كهدر صورتي كهدر صورتي كهدر صورتي كهرا جايز مي داند را جايز مي داند را جايز مي داند را جايز مي داند ، ، ، ، يمان و آهن آالت ساختمانييمان و آهن آالت ساختمانييمان و آهن آالت ساختمانييمان و آهن آالت ساختمانيمثل سمثل سمثل سمثل س    ،،،،و مصالح صنعتيو مصالح صنعتيو مصالح صنعتيو مصالح صنعتي
    به شدتبه شدتبه شدتبه شدت    از نظر مصرف انرژي، چه در ساخت و چه در نگهداري، مسرفانه و در برابر زلزلهاز نظر مصرف انرژي، چه در ساخت و چه در نگهداري، مسرفانه و در برابر زلزلهاز نظر مصرف انرژي، چه در ساخت و چه در نگهداري، مسرفانه و در برابر زلزلهاز نظر مصرف انرژي، چه در ساخت و چه در نگهداري، مسرفانه و در برابر زلزلهساختمان سازيِ صنعتي ساختمان سازيِ صنعتي ساختمان سازيِ صنعتي ساختمان سازيِ صنعتي دانند كه دانند كه دانند كه دانند كه 

كاهش نياز به نيروي انساني در كاهش نياز به نيروي انساني در كاهش نياز به نيروي انساني در كاهش نياز به نيروي انساني در چون چون چون چون     مهندسين و سازندگان به اين روش مسرفانه ادامه مي دهندمهندسين و سازندگان به اين روش مسرفانه ادامه مي دهندمهندسين و سازندگان به اين روش مسرفانه ادامه مي دهندمهندسين و سازندگان به اين روش مسرفانه ادامه مي دهند. . . . ستستستستآسيب پذير اآسيب پذير اآسيب پذير اآسيب پذير ا
و و و و همزمان، برنامه ريزانِ دولتي توانايي توليد مسكنِ سريع همزمان، برنامه ريزانِ دولتي توانايي توليد مسكنِ سريع همزمان، برنامه ريزانِ دولتي توانايي توليد مسكنِ سريع همزمان، برنامه ريزانِ دولتي توانايي توليد مسكنِ سريع     ....را يك ارزش مي دانندرا يك ارزش مي دانندرا يك ارزش مي دانندرا يك ارزش مي دانند    و ساز با مصالح صنعتيو ساز با مصالح صنعتيو ساز با مصالح صنعتيو ساز با مصالح صنعتيساخت ساخت ساخت ساخت 

چرا كه از چرا كه از چرا كه از چرا كه از     و بر اين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر اين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر اين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنندو بر اين اساس سياستگذاري و قانونگذاري مي كنند    پندارندپندارندپندارندپندارنديك ارزش مي يك ارزش مي يك ارزش مي يك ارزش مي را را را را در مراكز بزرگ جمعيتي در مراكز بزرگ جمعيتي در مراكز بزرگ جمعيتي در مراكز بزرگ جمعيتي انبوه انبوه انبوه انبوه 
تا نيروي تا نيروي تا نيروي تا نيروي     باشندباشندباشندباشنددر اين مراكز پذيرا در اين مراكز پذيرا در اين مراكز پذيرا در اين مراكز پذيرا نند نند نند نند از شهرهاي كوچك تر و روستاها را مي توااز شهرهاي كوچك تر و روستاها را مي توااز شهرهاي كوچك تر و روستاها را مي توااز شهرهاي كوچك تر و روستاها را مي توا    ينينينينبيشتري از مهاجربيشتري از مهاجربيشتري از مهاجربيشتري از مهاجر    تعدادتعدادتعدادتعداد    اين طريق،اين طريق،اين طريق،اين طريق،

جلوگيري از افزايش جلوگيري از افزايش جلوگيري از افزايش جلوگيري از افزايش (= (= (= (= نيروي انسانيِ جوياي شغل براي تنظيم بازار كار نيروي انسانيِ جوياي شغل براي تنظيم بازار كار نيروي انسانيِ جوياي شغل براي تنظيم بازار كار نيروي انسانيِ جوياي شغل براي تنظيم بازار كار     باشد وباشد وباشد وباشد و    تامينتامينتامينتامينهمواره همواره همواره همواره     كار مورد نياز صنايع بزرگكار مورد نياز صنايع بزرگكار مورد نياز صنايع بزرگكار مورد نياز صنايع بزرگ
، تراكنش هاي مالي بزرگ بخش مسكن با مصالح صنعتي، ، تراكنش هاي مالي بزرگ بخش مسكن با مصالح صنعتي، ، تراكنش هاي مالي بزرگ بخش مسكن با مصالح صنعتي، ، تراكنش هاي مالي بزرگ بخش مسكن با مصالح صنعتي، رررراز سوي ديگاز سوي ديگاز سوي ديگاز سوي ديگ    ....هميشه، در محل، فراهم باشدهميشه، در محل، فراهم باشدهميشه، در محل، فراهم باشدهميشه، در محل، فراهم باشد) ) ) ) سطح دستمزدهاسطح دستمزدهاسطح دستمزدهاسطح دستمزدها

    دولت ها دولت ها دولت ها دولت ها موفقيت موفقيت موفقيت موفقيت     اصليِاصليِاصليِاصليِشاخص شاخص شاخص شاخص         نرخ رشد باالترنرخ رشد باالترنرخ رشد باالترنرخ رشد باالتر، ، ، ، »»»»توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««از منظر از منظر از منظر از منظر و و و و     داردداردداردداردتاثير بيشتري بر نرخ رشد اقتصادي كشور تاثير بيشتري بر نرخ رشد اقتصادي كشور تاثير بيشتري بر نرخ رشد اقتصادي كشور تاثير بيشتري بر نرخ رشد اقتصادي كشور 
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مقررات ملي ساختمان به گونه اي تدوين مي شود كه ساخت و ساز با مصالح محلي مقررات ملي ساختمان به گونه اي تدوين مي شود كه ساخت و ساز با مصالح محلي مقررات ملي ساختمان به گونه اي تدوين مي شود كه ساخت و ساز با مصالح محلي مقررات ملي ساختمان به گونه اي تدوين مي شود كه ساخت و ساز با مصالح محلي همچنين همچنين همچنين همچنين     1111....محسوب مي شودمحسوب مي شودمحسوب مي شودمحسوب مي شود
در رسانه ها، به افكار عمومي چنين القا در رسانه ها، به افكار عمومي چنين القا در رسانه ها، به افكار عمومي چنين القا در رسانه ها، به افكار عمومي چنين القا و داستاني و داستاني و داستاني و داستاني از طريق گزارش ها و فيلم هاي مستند از طريق گزارش ها و فيلم هاي مستند از طريق گزارش ها و فيلم هاي مستند از طريق گزارش ها و فيلم هاي مستند همزمان، همزمان، همزمان، همزمان، . . . . گرددگرددگرددگردد    تشويق نميتشويق نميتشويق نميتشويق نمي

برعكس، سازه هايِ مدرن، برعكس، سازه هايِ مدرن، برعكس، سازه هايِ مدرن، برعكس، سازه هايِ مدرن،     وووو    استاستاستاست    ))))در برابر زلزلهدر برابر زلزلهدر برابر زلزلهدر برابر زلزله((((و نا ايمن و نا ايمن و نا ايمن و نا ايمن » » » » ماندهماندهماندهماندهعقب عقب عقب عقب ««««    بوميبوميبوميبومي    مي شود كه ساخت و ساز با مصالحِمي شود كه ساخت و ساز با مصالحِمي شود كه ساخت و ساز با مصالحِمي شود كه ساخت و ساز با مصالحِ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . براي زندگي نسل امروز استبراي زندگي نسل امروز استبراي زندگي نسل امروز استبراي زندگي نسل امروز استمقاوم و مقبول مقاوم و مقبول مقاوم و مقبول مقاوم و مقبول مكاني مكاني مكاني مكاني 

 

    ••••    نظام پزشكي نظام پزشكي نظام پزشكي نظام پزشكي     
حرفة كهن حرفة كهن حرفة كهن حرفة كهن مي دانند كه مي دانند كه مي دانند كه مي دانند كه به خوبي به خوبي به خوبي به خوبي     ،،،،انداندانداندهوشمندترين اعضاي جامعه خود هوشمندترين اعضاي جامعه خود هوشمندترين اعضاي جامعه خود هوشمندترين اعضاي جامعه خود     قطعا از جملهقطعا از جملهقطعا از جملهقطعا از جملهكه كه كه كه     ،،،،جهانجهانجهانجهان    پزشكان در كشورهايِپزشكان در كشورهايِپزشكان در كشورهايِپزشكان در كشورهايِ

نزول يافته نزول يافته نزول يافته نزول يافته راي شركت هاي بزرگ داروسازي جهان راي شركت هاي بزرگ داروسازي جهان راي شركت هاي بزرگ داروسازي جهان راي شركت هاي بزرگ داروسازي جهان ببببدارو فروشي دارو فروشي دارو فروشي دارو فروشي     مالل آورِمالل آورِمالل آورِمالل آورِ    مرتبةمرتبةمرتبةمرتبةبه به به به     اوج حكمتاوج حكمتاوج حكمتاوج حكمتاز از از از     در عصر مدرن،در عصر مدرن،در عصر مدرن،در عصر مدرن،    آنانآنانآنانآنان
استاستاستاست....2222    در اعصاردر اعصاردر اعصاردر اعصار    پيشينپيشينپيشينپيشين، اطباي بومي، ، اطباي بومي، ، اطباي بومي، ، اطباي بومي، از طريقِ از طريقِ از طريقِ از طريقِ پيشگيريپيشگيريپيشگيريپيشگيري    از امراض و از امراض و از امراض و از امراض و تالش براي تالش براي تالش براي تالش براي درمانِدرمانِدرمانِدرمانِ    قطعيِقطعيِقطعيِقطعيِ    آالم انسان ها، به آالم انسان ها، به آالم انسان ها، به آالم انسان ها، به 
جامعه خود خدمت مي كردندجامعه خود خدمت مي كردندجامعه خود خدمت مي كردندجامعه خود خدمت مي كردند. . . . اما پزشكانِاما پزشكانِاما پزشكانِاما پزشكانِ    امروز عمدتا، بدون ريشه يابي بيماري ها، به امروز عمدتا، بدون ريشه يابي بيماري ها، به امروز عمدتا، بدون ريشه يابي بيماري ها، به امروز عمدتا، بدون ريشه يابي بيماري ها، به كنترل كنترل كنترل كنترل عوارضِعوارضِعوارضِعوارضِ    آنها بآنها بآنها بآنها بسنده مي سنده مي سنده مي سنده مي 

جراحي جراحي جراحي جراحي     هايِهايِهايِهايِ    عملعملعملعملانجامِ انجامِ انجامِ انجامِ ، ، ، ، ناگفته نماندناگفته نماندناگفته نماندناگفته نماند. . . . به بيماران خود مي بينندبه بيماران خود مي بينندبه بيماران خود مي بينندبه بيماران خود مي بينندتجويز مادام العمرِ مصرف دارو تجويز مادام العمرِ مصرف دارو تجويز مادام العمرِ مصرف دارو تجويز مادام العمرِ مصرف دارو در حد در حد در حد در حد     كنند و وظيفة خود راكنند و وظيفة خود راكنند و وظيفة خود راكنند و وظيفة خود را
و ماية و ماية و ماية و ماية اين نظام مدرن اين نظام مدرن اين نظام مدرن اين نظام مدرن     ارزش هايِارزش هايِارزش هايِارزش هايِاز جمله از جمله از جمله از جمله     ))))از جمله پيوند عضواز جمله پيوند عضواز جمله پيوند عضواز جمله پيوند عضو((((ي مصنوعي و طبيعي ي مصنوعي و طبيعي ي مصنوعي و طبيعي ي مصنوعي و طبيعي هاهاهاهانصب انواع پروتزنصب انواع پروتزنصب انواع پروتزنصب انواع پروتزجهت جهت جهت جهت 

تبليغاتتبليغاتتبليغاتتبليغات    اين قشر هوشمنداين قشر هوشمنداين قشر هوشمندوب مي شودوب مي شودوب مي شودوب مي شودمحسمحسمحسمحس    جامعهجامعهجامعهجامعه    اين قشر هوشمند،،،،    اما نتيجة اين رويكرداما نتيجة اين رويكرداما نتيجة اين رويكردالزامِالزامِالزامِالزامِ    به وجود آوردنِبه وجود آوردنِبه وجود آوردنِبه وجود آوردنِ    همانهمانهمانهماننيز نيز نيز نيز     درمانيدرمانيدرمانيدرماني    اما نتيجة اين رويكرد    
مصرفمصرفمصرفاز از از از     3333....استاستاستاست    دارو از سوي بيماردارو از سوي بيماردارو از سوي بيماردارو از سوي بيمار    مادام المعمرِمادام المعمرِمادام المعمرِمادام المعمرِ    مصرف طرف طرف طرف انحصارطلبانة انحصارطلبانة انحصارطلبانة انحصارطلبانة     و قوانينِو قوانينِو قوانينِو قوانينِ    ي كه به واسطة سياست هاي كه به واسطة سياست هاي كه به واسطة سياست هاي كه به واسطة سياست هامردممردممردممردمديگر، ديگر، ديگر، ديگر، طرف
بيماري و بيماري و بيماري و بيماري و     تشخيصِتشخيصِتشخيصِتشخيصِهزينه هاي هزينه هاي هزينه هاي هزينه هاي محروم شده اند، و محروم شده اند، و محروم شده اند، و محروم شده اند، و     بومي خودبومي خودبومي خودبومي خود    فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    از سنت هاي پيشگيري و درمانِاز سنت هاي پيشگيري و درمانِاز سنت هاي پيشگيري و درمانِاز سنت هاي پيشگيري و درمانِ    ،،،،مدرنمدرنمدرنمدرنطبِ طبِ طبِ طبِ 

، بهره مندي از بيمه درماني را يك ارزش ، بهره مندي از بيمه درماني را يك ارزش ، بهره مندي از بيمه درماني را يك ارزش ، بهره مندي از بيمه درماني را يك ارزش يابنديابنديابنديابندرا بسيار باال و غير قابل استطاعت مي را بسيار باال و غير قابل استطاعت مي را بسيار باال و غير قابل استطاعت مي را بسيار باال و غير قابل استطاعت مي     مدرنمدرنمدرنمدرن    دريافت خدمات درمانيِدريافت خدمات درمانيِدريافت خدمات درمانيِدريافت خدمات درمانيِ
                                                                                                                            ....مادام العمر دارو مي پيوندندمادام العمر دارو مي پيوندندمادام العمر دارو مي پيوندندمادام العمر دارو مي پيوندند    با رجوع به پزشك، به مصرف كنندگانِبا رجوع به پزشك، به مصرف كنندگانِبا رجوع به پزشك، به مصرف كنندگانِبا رجوع به پزشك، به مصرف كنندگانِ    ،،،،مي بينند و با كوچكترين دردمي بينند و با كوچكترين دردمي بينند و با كوچكترين دردمي بينند و با كوچكترين درد

                                                 
  1 اين شاخص صرفا بر اساسِ تراكنش هاي. قرار داده اند» توليد ناخالص داخلي«شاخصِ رشد و موفقيت اقتصادي كشورها را » توسعه«طراحان  

بر ملت و دولت تحميل كند، يا مردم از  درمانيِ باالييدر سالِ مورد محاسبه، بيماري خاصي هزينه در كشوري، مثال اگر . جوامع محاسبه مي شود ماليِ
عتبارات خود را براي از ا قابل توجهيدريافت كنند و يا اينكه به علت بروز زلزله يا سيل، دولت مقادير بيشتري روي ناچاري و نياز از بانك ها وام 

، اگر چه در آن سال، محاسبه مي شودآن كشور اقتصادي در توليد ناخالص داخلي » رشد«امدادرساني هزينه كند، اين هزينه ها به عنوان بخشي از 
يافتن جايگزينِ معقول از اين رو است كه در دهه هاي اخير، تالش هايي براي . كشور مريض تر، فقير تر و آسيب خورده تر از سال هاي پيش است

و معرفي شاخص هاي » توليد ناخالص داخلي«مطالب بيشتر در مورد ويژگي ها و كاستي هاي . تري براي سنجيدن پيشرفت كشورها آغاز شده است
Constanza et al. 2009   ،2013، عبداهللا 1393 عباسي: جايگزين را در منابع زير بيابيد 

  2 و  (گدشته در . امالح معدني نيز به مجموعه كاالهاي صنعتيِ عرضه شده توسط نظام پزشكي افزوده شده استاخيرا فروش انواع ويتامين ها و  

مصرف نمك  و بود كه در خاك سالم پرورش يافته يغذاي سالمخوردنِ از طريق  در حد كفايت، ، اين ملزومات بدن)امروز سالمهمچنين در جوامعِ 
طبيعي، تامين مي شد. براي مطالعه بيشتر در مورد امالح موجود در نمك طبيعي كه در كشور ما به وفور و به ارزاني موجود است، بنگريد به: بشُر 

Howard 1946, Price 1939, Albrecht 1958    ي در جامعه و سالمت خاكو براي آگاهي بيشتر از ارتباط سالمت 1388
براي كاستن از احتمالِ رد پيوند توسط سيستم. ضو بعد از عمل جراحي با آن روبرو مي شونداز جمله مسايلي است كه بيمارانِ پيوند ع» رد پيوند«  3  

ندارند كه مي بايد مادام » دارو هاي سركوب كنندة سيستم ايمني«يا » داروهاي ضد رد«ايمني بدن، پزشكان چاره اي جز تجويز داروهايي موسوم به 
عضو پيوندي را از ، با هيچ دارويي برطرف نمي شود و »رد پيوند مزمن«نوعي از آن، موسوم به  . ع داردرد پيوند انوا. العمر توسط بيمار مصرف شود

USC n.d. :  به زبان ساده و ديگر مسايلِ بعد از جراحيِ مرتبط با پيوند عضو، بنگريد به» رد پيوند«براي توصيف بيشترِ . كار مي اندازد  
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: : : : را شناخترا شناخترا شناخترا شناخت    آنها در جوامع كهنآنها در جوامع كهنآنها در جوامع كهنآنها در جوامع كهناستقرار و ماندگاري استقرار و ماندگاري استقرار و ماندگاري استقرار و ماندگاري     اقتصاديِاقتصاديِاقتصاديِاقتصاديِمي توان برندة مي توان برندة مي توان برندة مي توان برندة     ي تحميلي نامبردهي تحميلي نامبردهي تحميلي نامبردهي تحميلي نامبردهتوجه به نهادهاتوجه به نهادهاتوجه به نهادهاتوجه به نهادها    ميميميميككككبا با با با 
و در تيراژ چند و در تيراژ چند و در تيراژ چند و در تيراژ چند ويرايشي جديد ويرايشي جديد ويرايشي جديد ويرايشي جديد با با با با كتب درسيِ مدارس كه بسياري از آنها هر ساله كتب درسيِ مدارس كه بسياري از آنها هر ساله كتب درسيِ مدارس كه بسياري از آنها هر ساله كتب درسيِ مدارس كه بسياري از آنها هر ساله     چاپِچاپِچاپِچاپِكه از كه از كه از كه از جهانيِ كاغذ جهانيِ كاغذ جهانيِ كاغذ جهانيِ كاغذ     توليد كنندگانِتوليد كنندگانِتوليد كنندگانِتوليد كنندگانِ

كشاورزي، بذرهاي كشاورزي، بذرهاي كشاورزي، بذرهاي كشاورزي، بذرهاي     ه هاي شيمياييِه هاي شيمياييِه هاي شيمياييِه هاي شيمياييِتوليد كنندگانِ انواع نهادتوليد كنندگانِ انواع نهادتوليد كنندگانِ انواع نهادتوليد كنندگانِ انواع نهاد    ؛؛؛؛برندبرندبرندبرند    سود كالن ميسود كالن ميسود كالن ميسود كالن مي    مجددا به چاپ مي رسد،مجددا به چاپ مي رسد،مجددا به چاپ مي رسد،مجددا به چاپ مي رسد،    ميليونيميليونيميليونيميليوني
و شركت هاي و شركت هاي و شركت هاي و شركت هاي     ؛؛؛؛و ديگر مصالح صنعتيو ديگر مصالح صنعتيو ديگر مصالح صنعتيو ديگر مصالح صنعتي    اصالح شده و بذرهاي تراريخته؛ توليد كنندگانِ بزرگ انواع آهن آالت ساختمانياصالح شده و بذرهاي تراريخته؛ توليد كنندگانِ بزرگ انواع آهن آالت ساختمانياصالح شده و بذرهاي تراريخته؛ توليد كنندگانِ بزرگ انواع آهن آالت ساختمانياصالح شده و بذرهاي تراريخته؛ توليد كنندگانِ بزرگ انواع آهن آالت ساختماني

اقالمي است كه كشورها اقالمي است كه كشورها اقالمي است كه كشورها اقالمي است كه كشورها     و چون بسياري از اين كاالها،و چون بسياري از اين كاالها،و چون بسياري از اين كاالها،و چون بسياري از اين كاالها،. . . . از اين جمله صنايع بزرگ انداز اين جمله صنايع بزرگ انداز اين جمله صنايع بزرگ انداز اين جمله صنايع بزرگ اند    بزرگ توليد دارو و تجهيزات پزشكيبزرگ توليد دارو و تجهيزات پزشكيبزرگ توليد دارو و تجهيزات پزشكيبزرگ توليد دارو و تجهيزات پزشكي
بين بين بين بين     ، شركت هاي كشتيراني و شركت هاي بزرگ بيمة حمل و نقلِ، شركت هاي كشتيراني و شركت هاي بزرگ بيمة حمل و نقلِ، شركت هاي كشتيراني و شركت هاي بزرگ بيمة حمل و نقلِ، شركت هاي كشتيراني و شركت هاي بزرگ بيمة حمل و نقلِجهانجهانجهانجهان    ، بانك هاي بزرگ، بانك هاي بزرگ، بانك هاي بزرگ، بانك هاي بزرگكنندكنندكنندكنندمي مي مي مي     يا صادريا صادريا صادريا صادر    واردواردواردوارد

                                                                                                                                                                                                                                    1111....انداندانداند    »»»»توسعهتوسعهتوسعهتوسعه««««تحميليِ تحميليِ تحميليِ تحميليِ     ماندگاريِ نهادهايِماندگاريِ نهادهايِماندگاريِ نهادهايِماندگاريِ نهادهايِسود برانِ سود برانِ سود برانِ سود برانِ كاالها نيز از جمله كاالها نيز از جمله كاالها نيز از جمله كاالها نيز از جمله     الملليِالملليِالملليِالملليِ

____________________________________________  
 

مردمي سازيِ اقتصاد  وبا احياي پيوندها  التيام جدايي ها .7777  
است؟ آيا جهانيان، يعني مردم و ، اجتناب ناپذير »توسعه«آيا اسارت در چارچوبِ ساختارهاي مهندسي شدة 

كه اين  زيانباريو  ري و مسايل بغرنجرفتا مسئولين در كشورها، قادر به پايان بخشيدن به محدوديت هايِ
 ساختارها در تمامي جوامع به وجود آورده نيستند؟ مصاديق معرفي شده در اين بخش حاكي است كه اسارت

 از آنجاييكه. است مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي مشترك، قابل اجتناب و راه رهايي از آن» توسعه«
در  بخش مردمي است، احيايِ كردهرسوخ  زندگيِ جهانيانمامي حوزه هاي در ت» توسعه«ساختارهاي حاميِ 

ساختارهاي محدود كنندة آن ميسر  شناساييِو » توسعه« استعماريِ از طريق كسب آگاهي از ماهيتجوامع، تنها 
ه هاي از گزين توانسته اند، با آگاهي و ابتكار عمل، مردم مشهود است نمونه هاهمانطور كه در اين  .مي شود
برخي از روند و به طراحي و استقرار سيستم هاي مردمي و مكمل و التيام  ترسيستم هاي تحميلي فرا رفتاريِ
سياستگذاران و مسئولين ، تاثيرِ مثبت اين تحوالتدر بسياري از موارد، . دست يابند در جامعة خود ها جدايي

 بردر مقام حمايت از شهروندانِ مبتكر خود  ،ساعدسياست هاي م با اتخاذاين كشورها را بر آن داشته است كه 
                                                                                                                                 .آيند

 

زياده خواهي و رفتار بود،  عحصاركشي در جوامپديدة اگر چه دارايي هاي مشترك سرزميني از اولين قربانيانِ 
لذا قبل از . يافته استتسري نيز  يو به ديگر جنبه هاي زندگ دهانحصار طلبانه بشر در همين حد متوقف نمان

                                                 
بيشترين تنگنا را ،ايع بزرگ جهان اند چرا كه در هنگام اعمالِ فشار بر كشورها، تحريم از سوي اين صنايعاين سه صنعت از جمله قدرتمندترينِ صن  1  

به معنيِ آسيب پذيري در برابر  ،وابستگي اقتصادي به واردات يا صادرات براي يك كشور .تحميل مي كند) به تجارت جهاني(بر كشورهاي وابسته 
  .تحريم هاي اين صنايع بزرگ است
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، به توصيف گزيده هايي از ديگر دارايي هاي در نقاط مختلف جهان نمونه هايي از مردمي سازيِ اقتصاد معرفيِ
اقدامات مبتكرانة بي شك، . ستشده ارسوخ اقتصاد بازار و » حصاركشي«كه قربانيِ مشترك بشر مي پردازيم 

.  مردم در احياي اين دارايي هاي مشترك، تحولي مسرت بخش و اميدوار كننده در جوامع به وجود آورده است  

مواردي ديگر: »حصاركشي«. 1111-7777  

 علم و فناوري
به انحصار طلبي انجاميده اين حوزه نيز  درگ زياده خواهيِ صنايع بزردانش بشر يك دارايي مشترك است اما 

براي محدود كردن دسترسي آزاد مردم و تجاري سازي علم و فناوري، مجموعه قوانيني موسوم به . است
 4»ثبت اختراعات«انون و ق 3آثار مكتوببراي  2»حق نشر«مشخصا قانون . به وجود آمده است 1»مالكيت فكري«

به منظور نفوذ اقتصاد بازار و روابط صرفا پولي  حوزة دانشدر » حصاركشي«از  مصاديقي 5براي انواع فناوري ها
                                                                                                                        .است در آن

 

اين قانون از حق مالكيت يكي اينكه  :ه تعبير مي كنندرا به دو گون» حق تكثير«حق نشر يا توضيح اينكه، قانونِ 
، بدون اجازه م اينكه هيچ بخشي از محتواي اثرفكريِ مؤلفين در برابر سوء استفادة ناشران حفاظت مي كند و دو

كافي از نظارت  هرگزدر خصوص تعبير اول، اجرايِ قانونِ حق نشر . درج گرددنبايد  ياثر ديگردر  ،ناشر
 به چاپ برساند، اثبات اين وي ةاست و اگر ناشري، اثر نويسندة خود را مجددا اما بدون اجاز بودهبرخوردار ن

اصلي و لذا تعبير دوم است كه واقعا نيت . نيستعمال قانون اساسا ميسر ا لذا و دشواري استتخلف كار  گونه
انحصارطلبانه داشته است عمدتا  عملكردي ،اين تعبيرتا كنون اما . اين قانون را تشكيل مي دهد اجرايِ قابلِجنبة 

است، به نحوي كه نه تنها براي دستيابي به تبديل به كااليي تجاري شده  ،نويسندگانانديشة  ،به موجب آن كه
كتاب يا ، مي بايد مبلغي به ناشر در اثري ديگر او، بلكه حتي براي درج نقل قولي هر چند كوتاه از ويانديشه 

                                                                                                                      .پرداخت مقاله
 

پژوهش و  سريع ترِگسترده تر و  شكوفاييرشد و در برابر ي جدي مانعبه كه  ،حصاركشيِ دانش خوشبختانه،
كم كم  ،ي چون شبكه جهاني اينترنت و نشرِ ديجيتالدفناوري هاي جدي است، با گسترشِ بدل شدهبشر  خالقيت

در دو دهة اخير، با همت و همكاري گروهي از دانشگاهيان و پژوهشگران، نهضتي به نام . رو به افول است
                                                 
1 intellectual property 
2 copyright 

آثار موسيقيِ مكتوب و ضبط شده، فيلم، طراحي رقص، نقاشي، مجسمه سازي، عكاسي، نرم افزارنويسي،: براي آثار زير نيز كاربرد دارد» حق نشر«  3  
.طراحي صنعتي، برنامه هاي راديو و تلويزيون  

4 patent 
.ستهر دو نوع فناوري قابل ثبت ا. در بر مي گيرد و هم فرآيندها راهم دستگاه ها و وسايل را  ،فناوري   5  
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عموم مهيا ساخته  تعداد كثيري از آثار نويسندگان را براي دسترس رايگانِآغاز شده است كه » دسترسي آزاد«
                                                                                                                                .است

   

براي مخترع  وقِحقحفاظت از . پيدا كرده است» حصاركشي«كاربردي ابزاري براي ثبت اختراعات نيز قانونِ 
حقوقدانان ادعا مي كنند كه با . ثبت اختراعات معرفي مي شود نقانو از جمله مزاياي ،تجاري سازي اختراع خود

بهره گيري از حفاظت قانونيِ ثبت اختراعات، مخترعين مي توانند بدون واهمه از سرقت اختراع خود توسط 
مخترعين همچنين مي . آن سرمايه گذاري كنند انبوه توليدراستايِ در با اطمينان خاطر، ، رقيب توليد كنندگانِ

 ثبت قانونِ قابل توجه اينكه، اما. دنانند پس از ثبت اختراع خود، امتياز استفاده از آن را به غير واگذار كنتو
د كه براي تكميلِ فرآيند ثبت، توصيفي كامل با ذكر تمام جزييات، همراه با مخترع را ملزم مي كن ،اختراعات

ن ثبت اختراعات هيچ تضميني وجود ندارد كه در قانوو . طرحي روشن از روش يا دستگاه جديد، ارائه دهد
ثبت شده، شكاف هاي اطالعاتي خود براي اختراعي ديگر را  صنايع بزرگ از روي اطالعات مندرج در اسناد

        . دنرسنند و زودتر از رقباي خود، از جمله مخترعِ اختراعِ به ثبت رسيده، به هدف صنعتي خود نبرطرف نك
 

در حوزة اختراعات به  شگرفبه اين نوع از انحصارطلبي، تحولي  آگاه جهان مخترعينِي از برخواكنش مبتكرانة 
مي كوشند تا قوة خالقه خود را در را به ثبت نمي رسانند، بلكه  خود اتاختراعنه تنها  ايشان. وجود آورده است

                                                   .                                        مسير حل مسايل مردم، به كار گيرند
 

در ارتباط انحصار طلبانه  كاربردي قانون ثبت اختراعات، ثبت شده فناوري هاي عالوه بر استفادة غير اخالقي از
از همزمان  با بهره گيريموفق شده اند  ،شركت هاي بزرگ توليد بذر. نيز يافته استبا ذخاير ژنتيكي جهانيان 

بذرهاي بومي و اصيل توسط كشاورزان ه از استفاداوري دستكاري ژنتيكي و قوانين ثبت اختراعات، مانع ادامة فن
در كشورها، حاصل قرن ها تالشِ  مرغوب و معروف از آنجاييكه گونه هاي كشاورزي .جوامع كهن شونددر 

كه  مشترك محلي اي داراييِ كشاورزان بومي در اهلي كردن گونه هاي وحشي است، اين نمونه از حصاركشي،
را به مايملك  از كشاورز به كشاورز و از سال به سال قابل انتقال و استفادة مشاركتي بود بدون نياز به پولقبال 

محلي بوده  متعلق به كشاورزانِاز ابتدا كه يعني همان ذخيرة ژنتيكي . بدل مي كنديك شركت جهاني انحصاريِ 
خريداري  ،از شركتي كه صاحب ثبت اختراعِ بذر تراريخته يا اصالح شده است ه،هر سالرا ايشان بايد است 

پديدة بذرهاي اصالح شده و تراريخته . ندارندهم ذخيره سازي و مبادله آن با ديگر كشاورزان را  اجازةكنند و 
بلكه ايشان را به  ،افزوده خود معاشتامين  ادامة حرفه و براي نه تنها بر وابستگي جوامع كهن به اين شركت ها
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تهديد و خسارت بزرگتر اينكه، گرده افشانيِ  1.است وادار كردهخريداري و مصرف كودها و سموم شيميايي نيز 
  2كندبسياري از بذرهاي تراريخته در محيط كشتزار، محصوالت بوميِ مزارع همجوار را از نظر ژنتيكي آلوده مي 

 

هم اكنون جوامع كهن برخي از پيوند با ذخايرِ مشترك ژنتيكي در  يِاحياخبرِ مسرت بخش در اين حوزه اينكه 
اين رنسانسِ . كرده است فراهم خود شرايط مساعدي براي بازگشت كشاورزان به بذرهاي بومي و اصيل

كشاورزي نه تنها به احيا و تحكيم فرهنگ اصيل اين جوامع كمك كرده است، بلكه به جذابيت اين جوامع براي 
حركت متحد و انسجام و در يك مورد، . ان خارجي و در نتيجه رونق اقتصادي آنها افزوده استگردشگر

 بذرهاي اصيلِ با دانشمندان براي پيشگيري از آلوده شدن و سرقت زيستيِ به توافقاتي ،يكپارچة كشاورزانِ محلي
                                                                                                             .انجاميده است بوميان

 

 شهر- داري
بيشتر از تراكم جمعيتي  به مراتبدر شهرهاي امروز جهان، تراكم شهرونداني كه در يك محله اسكان دارند، 

نشينان شهر فيزيكيِ اما، به رغم نزديكيِ. زندگي مي كردند مساحتهمان  درروستايي جوامع است كه زماني در 
 اين نوع بيگانگيِ. به مراتب كمتر است ،و حتي آشنايي آنان با يكديگر ،، صميميت بين همسايگانبا هم

ارائه  با هدفعمدتا شده اند كه  »حصاركشي«شهرهاي مدرن امروز، محيط هايي . ، اتفاقي نيستيشهروند
 افزايشاما با . اره مي شودو ادطراحي  ،و تشويقِ فرهنگ مصرف گرايي به مصرف كنندگان خدمات شهري

اين سكونتگاه  كردنِ تبديل و مؤثر به منظورِتالش هايي برجسته ، »توسعه«آگاهي جهانيان در مورد آسيب هاي 
شكوفايي فرهنگيِ شهروندان آغاز نشاط اجتماعي و سالمت جسماني،  براي تشويقِ به مكان هايي هاي پرجمعيت

شهري توسط شهروندان  حصارهاي نامحسوسِ ه شدنِِ، از برداشترداريشه در اين تالش ها، مسئولين. شده است
         .در عمل تجربه شود داري - براي شهرسازي و شهر اميدبخشالگوهايي كرده اند تا  استقبالخود  نوانديشِ

 

 پول و اعتبار
كشورها نظام بانكي  طدر جوامع، توس پول و اعتبار هم اكنون،. زماني پول يك دارايي مشترك بود، اما نه امروز

ه پول كشورها داراي پشتوانة طال بود و پولي كه در بانك ها و در جيب ،در گذشت. شده است »حصاركشي«
امروزه، آنچه موجب افزايش پول در جامعه مي شود، وام هايي . ، توسط دولت ها صادر مي شدبودوجود ممردم 

                                                 
  1 و ب1390 يعباس: است آمدهل يصبه تفدر جاي ديگر  عالقمندان اين موضوع و منابع بيشتر براي مطالعه گسترده تر 

»باورهاي نادرست، تكنولوژي نامناسب و رفتارهاي نامعقول در كشاورزي: نهاد فرامليتي كشاورزي«  
www.eabbassi.ir/pdf/article_trans_ag-inst_pt3.pdf 

و مسايل مرتبط با آلودگي ژنتيكيِ بذرهاي اصيل و در جهان ريختهجهت اطالع بيشتر در مورد انگيزه هاي اقتصادي و سياسي ترويج بذرهاي ترا   2  
GRAIN 2003, 2004, Engdahl 2007, Mgbeoji 2006 مطالعه متون زير سودمند استبومي ،:   
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و پولِ . امعه اندت ديگر، بانك ها حصاربانانِ پول در جبه عبار. اعطا مي كننداست كه بانك ها به متقاضيان 
پرشمار، جدي و مزمن، جوامع افزوده است، بلكه به مسايلي مبتني بر وام، نه تنها به افزايش شكاف طبقاتي در 

گي بسياري از فت فاحش كيفيت كاالها، استرسِ فزاينده در جامعه، و ورشكست، اُاقتصادي تورم، ركود چون
                                                                         1.انجاميده استتوليدي كوچك و متوسط واحدهاي 

 

يكي از نويدبخش ترين اقدامات در مردمي سازيِ اقتصاد كشورها توسط افرادي ميسر شده است كه آگاه از 
اين فعاالن اقتصادي . را احيا كرده اند) ربا وام بدون(قرض الحسنه  پسنديدة سنتحصاركشيِ پول و اعتبار، 

اين دارايي مشترك را براي استفادة همگان و  كننداز انحصار بانك ها خارج را  و اعتبار بازار پولتوانسته اند 
                                                                                                                         .مهيا نمايند

 

 توجه و آگاهي
شد، هر يك به نوبة خود  توصيفپيوندها در زمينه هايي كه در باال  گسستحصاركشيِ دارايي هاي مشترك و 

از  ينوعاما . محدوديت هايي را بر جوامع تحميل كرده و ايشان را به نظام صنعتيِ توليد انبوه وابسته ساخته است
اين  3.استگرفته  نام 2»حصاركشيِ توجه« ،آنهاستو در عين حال فلج كننده ترين رين ويرانگر تكه حصاركشي 

نوع حصاركشي، پيوند انسان با درون خود را از هم مي گسلد. ابزارهاي اين گسست فاجعه بار، رسانه (شامل 
تلويزيون، برنامه هاي شبكه هاي ماهواره اي و شبكه هاي اجتماعي) و آموزش استاندارد (شامل آموزش همگاني 

                                                                          . است )اجباريِ ابتدايي، متوسطه و آموزش عالي و
 

 خساراتيِ چند مثال از عوارض و ركه چه بسا يادآواست  يافتهچنان عموميت در جهان توجه  حصاركشيِ
    :باشدو آشناي آن در كشور خود ما ابعاد گوناگون  از مشتركدن به دركي ، بهترين روش براي رسيملموس آن

 

افراد به جاي توجه به محيط و افراد شاهديم كه  نه تنها در اماكن عمومي، بلكه در گردهمايي هاي فاميلي - 
                                                               . خود برنمي دارند همراه از گوشيِ تلفنِ ديدهپيرامون خود، 

با وجود آلودگي شديد هوا در شهر، بسياري از شهروندان كماكان به رانندگيِ تك سرنشيني در شهر ادامه مي  - 
. دهند  

                                                 
؛2014و ديگران، ميك لي . مي گويند» بانكداري ذخيره كسري«اما كم شناختة مديريت پول و اعتبار در كشورها را  ،ويرانگرفراگير و وة اين شي  1  

.1998روباتام،   
2 attention enclosure 

بازپس گيري: اقتصاد سياسيِ توجه، حضور و فرهنگ مصرف گرايي«با عنوان » پيتر دوران«يكي از تازه ترين آثار منتشر شده در اين مورد كار آقاي  3  

: متفكران زير نيز در اين مورد نظريه پردازي كرده اند   (Doran 2017)    .است» راييِ مشترك حضوردا

Foucault 1995, 1991, Rutherford 2008, Birkerts 1994, Carr 2008, 2010 



 

108 

 

اينترنتيِ  باز شدنِ سايتدر روزهايي كه كيفيت هوا به اوج آلودگي خود رسيده است، اعالمية رسمي دولت از  - 
و به عالقمندان اطمينان مي دهد كه اين سايت مجددا بسته نخواهد  ت خودرو خبر مي دهدواردا ثبت سفارشِ

                                                                                                                                  .شد
 خيالِبه  هنوز، ،ديپلمه هادانشگاهي بيكار اند، بسياري از  ك عاليِبا اينكه ميليون ها جوانِ تحصيلكرده با مدار - 

                                  .و تحصيالت دانشگاهي بسته اندكنكور بهبود احتمالِ كاريابي خود، دل به قبولي در 
يم كه جلوي درب خشكسالي و كمبود بحرانيِ آب، هنوز شاهد همسايگاني هست مسّلمِنشانه هاي وجود با  - 

                  .ساعت ها به شستنِ اتومبيل خود مي پردازنديا به جاي جارو با آب تميز مي كنند و  منزل خود را
و  ، انواع سرطان هاپوكي استخوان، 2222ع با افزايش بي سابقه و تاريخيِ بيماري هايي مثل فشار خون، ديابت نو - 

بيماري خود بدل كرده » كنترل«را به مشتريان مادام العمر دارو براي ما  ميليون ها تن از هموطنانكه ام اس 
                                                1.پژوهش نمي كند، بيماري هاريشه يابي اين  ي، برايپزشكجامعه است، 

گرد  فاجعةتشديد نتيجه بيابان زايي و در  خشك شدنِ سفره هاي زيرزميني آب، ،سدسازي به نابودي تاالب ها - 
پروژه هاي بر ادامة  و طبيعي، ، اقتصادي، كامال بي توجه به اين فاجعة انسانياما دولت ها. و غبار انجاميده است

                                                                                                                .مصرّ اندسدسازي 

مجري كه آن كشور  رييس جمهوركشور ما در سفر به اياالت متحده، با  ارشد مقاماتدر عرصة بين المللي،  - 
، »شوراي روابط خارجي«، اما در محلِ مالقات نمي كنند آن دولت در سراسر جهان استسياست هاي ظالمانة 

آن كشور است،  ر سياست خارجيمغز متفككه از نمايندگان و حاميانِ صنايع بزرگ آمريكا يعني انجمني 
                                                                                                                 .سخنراني مي كنند

 اربا افتخ كشاورزي كشور ما ايرانِ اسالمي حامي مقاومت مردم فلسطين در برابر اشغالگران است، اما مسئولينِ - 
سخن مي  2»كشاورزيِ فراسرزميني« تحت عنوانِاز تصرف سرزمينيِ سرمايه گذارانِ ايراني در ديگر كشورها 

                                                                                                                               .گويند

                                                 
اما فعال كسي توضيح نداده است كه اين ژن. بيماري ها را به ژن و علل موروثي نسبت مي دهند ريشةمتداول شده است كه در جامعه پزشكي اخيرا   1  

وجود تا چند دهة پيش اين بيماري ها به اين وسعت و شدت . ليون ها انسانِ ساكن كرة خاك وارد شده استدر بدن مي چگونه بيماري زاهاي 
حاال فعال شوند؟ اين عوامل چيست؟ اينكه اين سواالت پرسيده نمي شود،  بوده،در بدن ما  از قبل كه ،كه اين ژن ها وجود داردآيا عواملي . نداشت
.ستدر نظام پزشكي ا »صاركشيِ توجهح«آسيب هاي  اشكارترينِ خود از  

از كشاورزانِ محلي گرفته شده است، به سرمايه گذارانِ» توسعه«در برخي از كشورها، دارايي هاي مشترك سرزميني كه در چارچوب سياست هاي   2  

چنگ اندازي به«. مي گويند  land grab عوامل خارجي را به زبان انگليسي  توسطاين نوع تصرف سرزميني . خارجي واگذار يا اجاره داده مي شود  
با  ،تجاري با ديگر كشورها اين رويكرد در تعاملِ قطعا .كه صورت گيرد، استعمار است ساختاري با هر، به هر نام و كشورهاديگر » اراضيِ زراعيِ

موردي و  قرار دارد آشتي ناپذير يدر تضادظلم ستيزي و مقاومت در برابر استكبار است،  پرچمدارِارزش هاي بنيادين جمهوري اسالمي ايران كه 
:، بنگريد به»چنگ اندازي به اراضيِ زراعي« مورد آسيب هاي ساختارِ استعماريِبراي مطالعه بيشتر در  .محسوب مي شود» حصاركشيِ توجه«جدي از   

GRAIN 2016, 2008 
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كت شرانمار در قتل عام و اخراجِ بوميانِ مسلمان آن كشور را محكوم مي كنيم، اما با نقش دولت ميما ايرانيان  - 
كه از احداث خط لوله اي كه از سرزمين اين قوم آواره مي گذرد حمايت مي كند، قرارداد مي  ،توتال فرانسه

                                                                                                                              .  بنديم
اگر چه غالب ايرانيان با انزجار به . ، ائتالفي از كشورهاي عربي، مردم يمن را بمباران كرده است1393139313931393از سال  - 

اين رخداد وحشيانه مي نگرند، در اين مدت، برخي از توليد كنندگان و صادركنندگان كشور ما، به كشورهاي 
                                                        1.صادر كرده اندو ديگر محصوالت ايراني ضو اين اعتالف عسل ع

 

كردنِ  هدايت و» دارند«انسان ها از آنچه در محيط خود  منحرف كردنِ نظرِ، طور كليتوجه، به  حصاركشيِ
 از توانايي انسان از محدودسازيِ ادراك و شناخت، نه تنهانوع اين . »ندارند«است كه ) هايي(به چيز  هاآن توجه

 مي كاهد، بلكه ايشان را از خطراتي كه در محيط خود دارايي هايِاز  شاكرانهمبتكرانه و استفادة  براي ها
به قيمت  ،و محيط بيرونيها اين قطع ارتباط بين انسان . تهديد مي كند غافل مي سازدبه شدت آنان را  ،پيراموني

قبالاينكه . است تمام شده در عصر حاضر وسيعتشخيص و رفتار عقالني در مقياسي بسيار  از دست رفتنِ قدرت 
، يك دارايي مشترك بود؛ اين دارايي مشترك اجازه مي حضور داشتند »در لحظه«در جوامع كهن، غالب افراد 

اين دارايي مشترك . نظر يكديگر كنندداد كه انسان ها به يكديگر گوش فرا دهند و سعي در درك درد، غم و 
تا اشخاص، به طور فردي و جمعي،  ساختهمچنين، شناساييِ نشانه هاي عبرت آموز محيطي را امكانپذير مي 

دارايي مشترك در اين اما امروز،  .نقش خود را در بروز مسايل ببينند و براي اصالح رفتارِ زيانبار خود بكوشند
                                       . تضعيف شده استدر حد نابودي پذيرا شده اند، جوامعي كه توسعه صنعتي را 

 

، بلكه با هدف و دقتي خاص توسط اربابانِ صنايع نيستاتفاقي  اين داراييِ مشتركنابودي اينكه،  نكتة قابل تاكيد
ه در اين حوزه مطالعه كرده اند را از زبان پژوهشگراني كرد اين موتوضيحات بيشتر در  .شده است هدايتبزرگ 

                                                                                                                             :بخوانيم
 

زمين كرد،  اقدام به حصاركشيِ نيروي كار و كار خود،ابتدايِ در  ]توليد انبوه[ كاپيتاليسم صنعتيهمانطور كه «
 فرآيند همين، ]را نيز در بر گرفته است 2شناختجمله جنبه هاي زندگي از  ةكه هم[پساصنعتي  كاپيتاليسمِ

                 3».به ثمر رسانده استرا ] آنان[با دارايي هاي مشترك فرهنگي و فكري  ]انسان ها[ دستكاريِ روابط
 

                                                 
تومان عسل از ايران به امارات متحدة عربي و عربستان ميليارد 6666نزديك به ، 1394139413941394بر اساسِ آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، فقط در سال   1  

. ميليون تومان فرا تر رفت 500500500500ميليارد و  6666از  1395139513951395ل اين رقم در سا. سعودي صادر شد  
2 cognitive capitalism 
3 Rutherford 2008, 13. 
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و  بذرهاي اصالح شده، كود، سموم( كشاورزيِ شيميايي طفناوري هايِ مرتبانتقال به همان صورت كه 
، قطع پيوند ه استتحميل و تسريع كردرا  خود رايي هاي مشترك سرزمينيِپيوند مردم با دا ، گسست)تراريخته

صورت  1»صنايع فرهنگي« ساختة» مصنوعات«انتقالِ مردم با دارايي هاي مشترك فرهنگي و فكري نيز توسط 
ن محصوالت فرهنگي از طريق تبليغات، معماري، تلويزيون، راديو، موسيقي، چاپ و نشر، اي. گرفته است

                                                           . طراحي، مد، رايانه و بازي هاي رايانه اي وارد جوامع مي شود
 

م اين صنايع شامل اطالعات، اصوات، واژه مواد خا. رشدي بي سابقه داشته است، 1990199019901990صنايع فرهنگي از دهة «
توليد . خالق به محصول بدل مي شود] بسيار[ انسانيِهاست كه به دست نيرويِ  ها، سمبل ها، تصاوير و ايده

                        2».ي بر عاليق و اذهان توده ها را هدف قرار داده استاثرگذار ،اين محصوالت فرهنگيانبوه 
 

: ري، با ذكر جزييات بيشتر مي افزايدديگ انديشمند  
 

»رسانه اي شده سرمايه داريِ« ماهيت«  در بنيادي ترين سطوح انسان تهديدي است براي بهروزي و سعادت
حاشا كردن و بي كه هم اين نفوذ رسانه اي، موجب شده است  .او در ادراك و در ارادهتجربة بشري، يعني 

تعقل و در فكري و ارادي بشر،  هم ناتوانيِعموميت يابد و  حيطيِ جهانبحران هاي زيست م تفاوتي نسبت به
توجه ما عمال محصوالت فرهنگيِ عرضه شده در رسانه ها، » مصرف«با . همه جا گير شود ،تصورِ وضعيتي بهتر

                                                                           3».مي شوداز محيط پيراموني به جايي ديگر منتقل 
 

اما چگونگيِ محدود كردنِ توانايي هايِ فكري و ارادي انسان ها فقط به حصارهايي كه رسانه ها به دور انديشة 
مدارس و دانشگاه ها و برنامه هاي آموزشي و پژوهشي اين نهادهاي بيگانه . انسان ها مي كشند خالصه نمي شود

معطوف مي » جايي ديگر«آن، توجه افراد از نشانه هاي محيطي منحرف و به  نيز راه ديگري است كه از طريق
                                                                                                                                .گردد

 

فرهنگ سازمانيِ حاكم در مدارس و دانشگاه  .كندفرهنگ ايفا مي  نقشي محوري در توليد ]استاندارد[ آموزشِ«
مي كوشند ، تغييراتي كه استدر معرضِ تغيير و دستكاريِ مداوم از سوي صنايع بزرگ جهان بوده ] خود[ها 

               4».بماندصنايع بزرگ ] توسعه صنعتي و[ انسانيِ مطلوب برايابزاري براي تامين نيروي  ]فقط[ آموزش

                                                 
1cultural industries 

.11 همان،  2  
3 Doran 2015, 113. 
4 Rutherford 2008, 13. 

: بنگريد به) ابتدايي، متوسطه و عالي(در سيستم جهاني آموزش ) محدود كردن فكر و انگيزه(براي تحليلي علمي از روش هاي حصاركشيِ توجه 
.69-84، 1396در عباسي » ساختارگرايي در آموزش«  
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:مي خوانيم يديگر دةنويسنو از   
 

از عمق و كيفيت ارتباطات اجتماعي مي كاهد ] فقدان ارتباط با محيط اجتماعي و طبيعيِ پيرامونيبه طور كلي، [«
شونده در  ي و تشديداين چرخة تكرارو زماني كه . سوق مي دهدافراد را به سوي مصرف گرايي بيشتر و 

مي  آنهاذهن حد اشباع رسيد، نوبت به استعمارِ به  كاالهاي تجاري با آدميان ]تَنِ[ ارضاي كليه نيازهاي اساسيِ
، توانايي افراد و جوامع براي ايجاد مي گيردآگاهي و شعور انسان ها در انحصارِ تفكرِ تجاري قرار وقتي . رسد

كه براي ] ياز نوع فكري و اجتماع[رو به نقصان مي گذارد و دقيقا همان منابع و ذخاير با هم ] دو سويه[ارتباط 
            1».گردديافته تهي مي سازمان  ]حساب شده و[نحوي ضروري است به  جامعهرفع رنج و دشواري هاي 

 

از جمله  ،از طريق ايجاد سيستم هاي آموزشي مردمي و مكمل »مقاومت فرهنگي«در چند دهة اخير،  رو،از اين 
از اين . بوده استدر جوامع » صاركشيِ توجهح«كاستن از آسيب هاي جهان براي رشد نهضت هاي رو به 

و عقل او  نسل جديدطريق، خانواده ها و جوامع محلي قادر شده اند كه از آسيب ناشي از قطع پيوند بين 
چند از اين دست در جاي ديگر ارائه شده است كه ما را از تكرار آنها در اينجا بي نياز مي  مصاديقي. بكاهند

                                                                                                                                 2.كند
 

بخش «مردمي سازي اقتصاد و احياي نمونه هايي از ابتكار عمل در ديگر كشورها براي در ادامه به توصيف 
با دارايي هاي مشترك سرزميني در كشور اي از احياي پيوند را با نمونه  اين مجموعه. مي پردازيم جامعه »مردمي

در حوزه ها با دارايي هاي مشترك از احياي پيوند نمونه هاييبا معرفي  ،به ترتيب ،فرانسه آغاز مي كنيم و سپس
                                                                  .ول و اعتبار ادامه مي دهيمداري و پ - علم و فناوري، شهر

 

هانمونه : مردمي سازي اقتصاد با احياي دارايي هاي مشترك .7777- 2222    
 «سرزمين پيوندها»3: احيا و مديريت اراضي زراعي به صورت دارايي مشترك4

در همه . خواهدمي  پوالدينزي در روستاهاي كوچك فرانسه، عزمي راشتغالزايي براي جوانان در بخش كشاو
كار كشاورزي نسبت به . همجوارِ كوه هاي آلپ، مزارع كوچك در حال تعطيل شدن است جاي مناطق مرتفعِ

بازنشسته مي شوند، ايشان قادر نيستند  لوقتي كشاورزانِ كهنسا. درآمد پايين آن، كاري مشكل و طاقت فرساست

                                                 
Doran 2015, 113 به نقل از    Hershock 2006, 261  

  2          .1396139613961396در عباسي » آموزشيِ مردمي و مكملظهور سيستم هاي : مقاومت فرهنگي« 
3 Terre de Liens   http://www.terredeliens.org  
4 Rioufol and Wartena 2015. 
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و صنعت كه كسي را جايگزين خود كنند، لذا غالبا اراضي مرغوب و حاصلخيز خود را به چند بنگاه كشت 
بدينصورت، به تدريج، ساكنين مولد روستاهاي اين منطقه . هنوز در اين منطقه دوام آورده اند، واگذار مي كنند

 موطن خود را ترك مي كنند، و جاي خود را به ييالق نشينانِ غير مولدي مي دهند كه براي تفريح و سكونت
                                                                                     .فصلي، خانة دوم خود را اينجا مي سازند

شوراي ده، . ز نمي كند، وضع طور ديگري استتن تجاو 35353535بومي آن از ، كه اهاليِ »سن دزيه«اما در روستاي 
هاي اقتصاديِ ساكنين و كشاورزانِ سن دزيه تصميم گرفته اند كه از حرفة كشاورزي به عنوان يكي از فعاليت 

ان جوان را به عنوان ساكنين دائم و مولد زايشان كشاور. محل و نيز از سبك زندگي روستايي پاسداري كنند
 اهاليِاز اين رو، . روستاي خود طالب اند و حضور ايشان در روستا را ضامن تداوم حيات جامعه خود مي بينند

به محض  .را دارد اراضي خودد كه چه كسي قصد فروشِ ان وشياري و دقت باال، همواره پيگيرسن دزيه با ه
ن اراضي تصميم به فروش زمين خود مي گيرد، اهالي براي خريداري آن ياينكه يكي از كشاورزان قديمي يا مالك

كه از دولت براي خريداري  ستسعي كرده ا] بارها[ اي دهدر اين راستا، شور. با او وارد مذاكره مي شوند
پاسخ تا كنون ادن آن به متقاضيانِ جواني كه قصد كشاورزي دارند، يارانه دريافت كند، اما اراضي و اجاره د
                              .تماس گرفتند» سرزمين پيوندها«اهالي روستا با ، 2006200620062006در سال لذا . ه استمساعدي نشنيد

زراعي براي استفادة جوانانِ عالقمند به  است كه هدف خود را يافتن اراضيِ 1سازماني مردمي »سرزمين پيوندها«
با [زمين و رقابت شديد براي اراضي زراعي  يدر فرانسه، قيمت باال .استقرار داده  2كشاورزيِ بوم شناختي

عالقمند به كشاورزي خُرد و [ و ساخت و ساز، مانع عظيمي در برابر كشاورزان جوانِ] صنعتيكشاورزيِ  اهداف
را به اندازة كافي  ايييغير شيم كشاورزيِ ،بانك هادولت و ، عالوه بر اين. آورده است به وجود ]غير شيميايي

                                              .                                     و به آن كمك نمي كنند سودآور نمي دانند

به محض اينكه يكي از مزارع براي صورت است كه سن دزيه و فعاالنِ سرزمين پيوندها بدين همكاري بين اهالي
، با مالكين تماس برقرار مي ستفروش آماده مي شود، گروه كوچكي از اهالي كه مسئوليت اين كار را پذيرفته ا

                                                 
1 civil society organization 

كشاورزيِ اين روش علمي . كشاورزي مي كنند سنت هاي بوميِ كشت و زرع و علمِ روز،تركيبي از  بادر اين شيوه، كشاورزان   agroecology 2  

مثالِ قابلِ ذكر در خصوصِ ) 1392چينگ (. غيرشيميايي، بازده باال تر و كم هزينه تر خود را در آزمايش هاي ميدانيِ متعددي به اثبات رسنده است
اياالت متحده، غذاي خود را، بدون كشور كوبا توانسته است، به رغم محاصرة اقتصاديِ چند دهة گذشته توسط توانمنديِ اين شيوة كشاورزي اينكه، 

: نياز به كود شيميايي و ديگر نهاده هاي وارداتي، با ترويج كشاورزي بوم شناختي در شهرها و روستاها تامين كند  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_urbag_cuba.htm      »كشاورزي شهري در كوبا« 

»رابر تحريم هاكشاورزي ارگانيك در كوبا، مقاومت در ب«  
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_rightlivelihood_cuba_Grupo_MDCPerez.pdf 
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 عالوه بر اين،. اقدام مي كنند خود ايشان ضمنا به گردآوري پول در ميان اهالي، خويشاوندان و دوستان. ندنك
دستي، اقدام به افزايش ذخيرة  صنايعو فستيوال هاي غذا و  ها برپايي نمايشگاه و سازيِ گستردهبا شبكه  اهالي

اين  اهالي عاليِ باوركردني نيست، اما همت. آماده به فروش مي كنندزمينِ مالي جمعيِ خود براي خريداري 
نقش سرزمين . و جمع آوري كنندهزار يور 50505050عادل مبلغي م ،در مدت زماني كوتاهكه  هايشان را قادر كرد روستا

روستاي خود براي حفظ اراضيِ كه دو برابر آنچه اهالي  استاين  هاي محلي تالش گونهپيوندها در اين
                                                             . كندمي خود تامين  گردآوري مي كنند را از طريق شبكه مليِ

اندوخته هاي خود را در سرزمين پيوندها سرمايه گذاري مي كنند از  از سراسر فرانسه، كهردي سرمايه گذارانِ ُخ
مي ايشان . محيط زيست اند اندوستداراز يا و كه به كشاورزيِ غيرشيميايي عالقمندند  اند از جامعه ميان اقشاري

كارآفريني براي كشاورزان  بهعالقمند اند كه و يا  شودحفظ كشور كشاورزيِ روستاهاي كوهستاني كه خواهند 
اين مي شود كه در تجميع سرمايه هاي مردمي در سطح ملي و محلي حاصل اين تالش ها  .جوان كمك كنند

خريداري شده در يكي از مزارعِ سرزمين پيوندها در  با حمايتزوج جواني كه [ »فابيان«و  »اينگريد« ،امروز مثال
ايشان . پنير توليد مي كنند دام هاي خوددارند و از شير گوسفند راس  161616160000 ،]كشاورزي را آغاز كرده اند دزيه سن

بخشي از زمين را هم به ايشان  ضمنا. باشدردشگر كار مي كنند كه قرار است جاذب گهمچنين بر روي طرحي 
                                                                                                        .يك باغدار اجاره داده اند

آستين باال زده  بومي خود كشاورزيِ غير شيمياييِ و سنت روستاي خوداراضيِ  كه براي حفظ اهالي سن دزيه
نظارت مستمر دارند و خود را  ايشان بر چگونگي استفاده از زمين .، كشاورزانِ جوان را تنها رها نمي كننداند

سازه هاي موجود در مز اهالي. دانند مي خويشجديد  پاسدارِ اين دارايي مشترك خانه و مثل [ارع براي تعميرات
نگريد و فابيان، در بازاريابي و فروش يا كشاورزان جوان مثل براي موفقيت بيشترِ و ، برنامه ريزي مي كنند]انبار

ين كشاورزانِ محلي را مبادلة خدمات و ابزار بمي كنند و تا حد امكان،  مشاركتمستقيم محصوالت مزرعه 
ست، همين چرخه از قطعه زمين ديگري براي فروش مهيا كه اگر در اين حين خبردار شوند و .تسهيل مي كنند

سال از  5555 فقطگذشت پس از . كنندمشاركتي زمين و نگهداري از آن تكرار مي  براي خريداريِرا فعاليت ها 
خانوادة جديد، با چندين  4444و كارِ پر رونق كشاورزي و  نفري، سه كسب 35353535اين روستاي ، اولين خريداري زمين

                                                                                            . است جامعه خود افزوده، به فرزند

كشاورزان رخ داده براي حمايت از نسلي جديد از  زيهآنچه در سنت د با سرزمينِ پيوندها، فعاليت هاي مشابه
در يك  امرِ كشاورزيباور دارند كه  سهامدارانِ اين سازمان. است را در سراسر كشور فرانسه تشويق مي كند

آنها عميقا درك كرده اند كه روش توزيع و استفاده از . است ]مسئولينو نه فقط [همة مردم ، دغدغة كشور
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كه دريافته اند ] به تجربه[ايشان . يي نقشي كليدي دارداراضي كشاورزي در بهبود كيفيت توليد محصوالت غذا
روش هاي برترِ توزيع و استفاده از اين دارايي ها، مشوق كشت و زرع بدونِ نهاده هاي شيميايي و رونق يافتنِ 

                                                                                                           .  روستايي است مناطقِ

اگر چه ايشان . سرمايه گذاري مي كنند، آنها به دنبال سود نيستندسرزمين پيوندها وقتي مردم در اراضيِ زراعيِ 
اما در عمل، ايشان سودي دريافت نمي ، محسوب مي شوندسهامدارانِ يك شركت خصوصي به لحاظ حقوقي، 

اما به طور كلي، كساني كه . گرددعي سود براي سهامداران تلقي مي ترقي ارزش سهام با افزايش تورم، نو. كنند
. ، به دنبالِ سود نقدي يا ترقي ارزش سهام خود نيستندكرده اندسرمايه گذاري در سرزمين پيوندها را انتخاب 

رت با بدينصو آنانارتباطي است كه  و حاضر اند كه در دستيابي به آن سرمايه گذاري كنند مي طلبندآنچه ايشان 
خاك محصوالت محلي با كيفيت باال ارزش قايل اند، توليد ايشان براي . مي كنند برقرارمزرعه و كار كشاورزي 

حاصلخير و تنوع زيستي را مطلوب مي دانند، تداومِ فرهنگ و جامعه روستايي را طالب اند و مي خواهند به 
 روابط اجتماعيِجوياي آن اند ايشان ديگري كه  منفعت. باشند پيوند داشتهاز سرزمين خود بدينصورت  نقطه اي

                                      .استغذا و كشاورزي چون ] مسايل مهمي[جديد با اعضاي جامعه خود، پيرامونِ 

برو با اين وصف، سرزمين پيوندها سازماني نوپاست و وارد عرصه اي شده است كه با چالش هاي بسياري رو
تجميع و ادغام  سهامداران و، افزايش تعداد مورد نيازِ مزارع و بناهاي آنهاتعميرات  فرآيند پيگيريِ بهبود. ستا

تا به با وجود اين چالش ها، . كه نيازمند كار و تالش بيشتري است ستي سازمان ااز جمله چالش ها ،منابع مالي
 دارسهام 12000120001200012000 ، جمعااست دادههاي ديگر نجات كاربري به  شدن تبديلمزرعه را از  120120120120 سرزمين پيوندهاامروز، 

اين ارقام در مقايسه . محلي به ثمر رسانده است مسئولينِهماهنگيِ با را را گرد هم آورده و ده ها طرح مشاركتي 
كه كم نيستند افرادي  مي دهداما همين دستاوردهاي ناچيز نشان  ،بسيار ناچيز است كشور با آمارِ كشاورزيِ كلِ

كاربريِ زمين، شيوه هاي سالم و غيرشيمياييِ  فرصت بيابند، از روش هاي بخردانه تري در برنامه ريزيِكه اگر 
                 .كنندمي حمايت  ]در برابر توسعه صنعتي و تجارت جهاني[ روستاهايي مقاوم ترايجاد كشاورزي و 

مشابه در ايجاد در واقع، افولِ . اف آيندة سرزمين پيوندهاستاز اهد ،اروپا و جهان كل ارتباط با اقدامات
، پيامدهاي فاجعه آميز كشاورزيِ متداول امروز دليلو به همين . ستعصر مارد، از واقعيات زندگي كشاورزيِ ُخ

اما ظهور نوعي . براي محيط زيست و سالمت جامعه و بياباني شدنِ اراضيِ زراعي نيز از واقعيات عصر ماست
 اجتماعيِ نسلي جوان و جديد از كشاورزان كه مشتاق اند كار كشاورزي خود را با محيطمقاومت در ميانِ 

نزديك مزرعة خود غذا توليد كنند نيز رو به افزايش  ه ايپيرامون خود بياميزند و براي بازارهاي محلي و منطق
ين پيوندها در واقع ، سرزمبا در نظر گرفتن اين تحول عظيم در نگرش به كشاورزي در اروپا و جهان. است
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گذار به سوي روش هاي سالم تر و اجتماعي تر كشاورزي و زندگي  صرفا بخشي از فرآيندي بس گسترده تر از
                                                                                                       . است در فرانسه روستايي

______________________________________________________  
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    دانش مشترك بشر و تجارب نو در نشر1
از يك سو و بازاريابي  و كاهشِ فاحشِ حاشية سود صنعت نشر مطبوعاتو فروشِ با افزايش هزينه هاي توزيع 

شده مجبور  از سوي ديگر، بسياري از ناشران جديد 2»آمازون دات كام«چون اينترنتي هاي  يجسورانة كتابفروش
اين ناشران در يافته اند كه با تقويت حسِ همبستگي بين . جامعه بنگرندشترك م به عنوان داراييِ ،به دانشتا اند 

خوانندگانِ حوزة تخصصي خود، مي توانند بسياري از هزينه هاي فزايندة اين صنعت را حذف كنند و در عين 
نشان مي دهد  تجربه اين ناشران. حال راه هايي كارآمدتر براي رساندنِ پيام نويسندگان به خوانندگان پيدا كنند

و بازار نشر، امري كامال » حق نشر«قانونِ آثار مهم با هزينه كمتر و سرعت باالتر، بدون موانعِ مرتبط با  كه نشرِ
                                                                                                                        .عملي است

، دانشمندان و اساتيد، نظريه ها و كشفيات خود را از طريقِ نشريات ادواريِ بنا بر سنتي ديرينهپيش،  تا چندي
ناشرانِ تجاريِ اين نشريات، درآمد خود را از طريق فروش آبونمان به كتابخانه ها و . دانشگاهي منتشر مي كردند

ترين و كارآمدترين راه براي انديشمندان  براي مدتي طوالني، اين آسان. موسسات پژوهشي به دست مي آوردند
اما با ورود اينترنت و . دهنددر دسترس يكديگر قرار رشته هاي مختلف دانشگاهي بود كه دانش مشترك خود را 

فناوري هاي ديجيتال به عرصة علوم و انتقال دانش، اين روش تجاري، با هزينه ها و محدوديت هاي فزايندة آن، 
                                                 
1 Bollier et al 2015. 
2 www.amazon.com 
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، انتشار دستاوردهاي تحقيقاتيِ دانشمندان از طريق اينترنت به بركت ظهور نشرِ ديجيتال. به چالش كشيده شد
به هر كجاي ديگر  در كوتاه ترين زمان،، هر كجاي دنيا ازبسيار ارزان تر و آسان تر شده است چون اطالعات 

ثل هزينه هاي مرتبط با داراي هزينه هايي است، مكماكان اين روشِ نشر نيز  بي شك. قابل انتقال است جهان،
ويراستاري و داوري مقاالت، اما هزينه هاي چاپ، صحافي، توزيع و بازاريابي، حذف يا بسيار كاهش يافته 

                                                                                                                               . است

ر نيست كه اكثر ناشرانِ تجاريِ نشريات ادواري، اين مدل جديد را تهديدي نگران كننده براي كسب و تعجب آو
ايشان بر محدود كردنِ دسترسِ متقاضيانِ اطالعات بر اساسِ قوانينِ مالكيت  در واكنش، .كار خود مي بينند

 د، دستيابي به مطالبِنق اشتراك نپردازمبالغِ گزافي براي مقاالت و يا ح گانفكري پافشاري مي كنند و تا خوانند
، اين ناشران، به جاي اينكه عاملي براي فراهم كردنِ دسترسِ و بدينصورت. را فراهم نمي كنندايشان مورد نياز 

حالي است كه ما اين در . بيشتر مردم به دانش باشند، عمال مانعي جدي براي دسترسِ آزاد به اين متون شده اند
براي هاست، پيشاپيش  دانشگاه به يپژوهشهاي  حلِ تامينِ يارانهز طريق پرداخت ماليات كه ممي دانيم مردم، ا

                                                                                                   .  توليد اين دانش پرداخته اند

. آغاز كرده اند 1»ي آزاددسترس«به نام  نهضتيمسئلة جدي، براي رفع اين  پژوهشگران،، 21212121ن دهة نخست قراز 
ي دسترس حاميانِ. هدف اين نهضت، فراهم كردنِ دسترسِ نامحدود و رايگان به پژوهش هاي دانشگاهي است

، ناگزير مدل هايِ ابتكاري جديدي را ابداع كرده اند و براي فايق آمدن ي ديجيتال، براي پرداخت هزينه هاآزاد
نا . را رواج داده اند 2»اجازه نامة خالقيت هاي مشترك«يت هاي قوانين مالكيت فكري، چيزي به نام بر محدود

گفته نماند كه اين ناشران جديد، با مخالفت شديد ناشرانِ تجاري، سياستمدارانِ ناآگاه و مديران دانشگاه ها، 
                                                                                                                    . اند روبرو شده

دانش از علم و  آزادسازيِتالش هاي مستمر و قويِ ناشرانِ ديجيتال، براي به رغم مخالفت ها، خوشبختانه، 
يات ادواري با نشرانتشارِ . اقتصاد بازار و سپردنِ آن به دانشگاهيان، پيروزي هاي بزرگي به ارمغان آورده است

، تا به كليد خورد 2003200320032003در سال  3»كتابخانة عمومي علم«نشرية ديجيتاليِ با نشرِ ، كه نخستين بار ي آزاددسترس
نشريه بين المللي دارايي هاي «يكي از اين نشريات، (. هزاران نشرية مشابه ادامه يافته است امروز، با ظهور

                                                 
1 open access 

د نكن» مردمي سازي«مجموعه اي از اين اجازه نامه ها به مؤلفين و مخترعين اجازه مي دهد كه آثار خود را   Creative Commons License 2  
:براي مطالعه بيشتر در اين باره، بنگريد به. بهره برداري تجاري و انحصاري از سوي صنايع بزرگ، اين آثار را تهديد كند اينكه خطرِبدونِ   

Bollier 2015a   
3 Public Library of Science / PLoS    https://www.plos.org/  
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حاميان مالي پژوهش هاي دانشگاهي، از جمله سازمان هاي ، به تدريججالبِ توجه اينكه،  ).است 1»مشترك
. كه از دسترسي آزاد براي نشر يافته هاي خود استفاده كنند خواسته انددولتي، از پژوهشگرانِ مورد حمايت خود 

به صورت كه آثار خود را  مي دهندناشران تجاري به نويسندگان خود اجازه  ديده مي شود كه حتي در مواردي
نموده جديد با استفاده از مدلِ دسترسي آزاد  عناوينِبه نشر اقدام خود برخي از همين ناشران . منتشر كنندآزاد 
عنوان از اين نشريات با  10345103451034510345، 2»راهنماي نشريات با دسترسيِ آزاد«، نماية 2015201520152015جواليِ سال تا ماه خالصه، . اند

بسياري از دانشگاه هاي معظم، مثل دانشگاه . مي گرفت زار مقاله را در بره 800800800800 محتوايِ بالغ بر يك ميليون و
اگر چه چالش هاي بسياري . هاروارد، هم اكنون اساتيد خود را ملزم به نشر آثار خود با دسترسي آزاد كرده اند

دارايي مشترك  هنوز باقي است، اما انتشارِ اينگونه نشريات، هم اكنون يكي از موفق ترين راه هاي بازپس گيريِ
                                                                                                           .است شده نش بشريدا

نويسندگان اين گزارش، در ادامة همين مطلب كه در اينجا به طور خالصه ترجمه شده است، به ناشران كتب و 
ناشرانِ پيشگام، نقشي قابل توجه در گشودنِ دسترسِ طالبين علم به  اين. نشريات ادواريِ زير اشاره مي كنند

براي مطالعه . در اينجا به ذكر نام و آدرس اينترنتي آنها بسنده مي كنيم. دارايي مشترك دانش بشري داشته اند
                       4و3 .مراجعه نماييد) آدرس اينترنتي در كتابشناسي همين نوشته(بيشتر، به اصل گزارش 

Levellers Press    www.levellerspress.com  
Pratham Books    http://prathambooks.org/ 
Shareable   www.shareable.net/ 
Yes! Magazine   http://yesmagazine.org/ 

                                                 
1 International Journal of the Commons   http://www.thecommonsjournal.org/index.php/ijc 
2 Directory of Open Access Journals   https://doaj.org/ 

اما بر اساسِ توافقي كه با صاحب آثار كرده اند، نويسندگان  . ناشران نامبرده هميشه و در همة موارد، كتب خود را رايگان عرضه نمي كنند  3  

. كل اثر خود را در سايت خود براي عالقمندان به طور رايگان عرضه كنند قادر اند بخش يا  

:سايت هاي زير را مي توان از جمله دارايي هاي مشترك دانش به زبان فارسي در نظر گرفت  4  

) و زبان هاي اروپايي(فارسي به زبان براي كتب    www.ketab.io - 
اسالميو علماي  به قلم حكما، عرفا) و عربي(براي كتب فارسي   www.ibnarabi.net - 

كاربرانشاعر و اديب فارسي زبان، با امكان تعامل با ديگر  50از بيش  اشعار و ديگر آثارِ ديوانِمتن كاملِ    www.ganjoor.ir - 
، براي معرفي و تشريح آموزه هاي حكما و عرفاي اسالمي، به آدرسِ»معرفت«پايگاه اطالعاتيِ برنامة  -  

http://ebrahimi-dinani.com/category/full-archive-maarefat/video-archive 
عنوان  16500ز بيش ا ، با امكانات كاوش و مطالعة متن كاملِ)و انگليسي(مجموعه اي از كتب فارسي    www.ghbook.ir - 

ماو سرزمين  ، مردمصدها مستند ايراني در مورد تاريخ، فرهنگ  باشبكه مستند سيما،     www.doctv.ir - 
ايرانداك، پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران  https://irandoc.ac.ir  -  

پايگاه مركز اطالعات علمي جهاد دانشگاهي  http://www.sid.ir -  
كتابخانة ديجيتال نور  http://www.noorlib.ir/View/fa/Default  -  

پرتال جامع علوم انساني  http://www.ensani.ir -  
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Kosmos   www.kosmosjournal.org/ 
Pillku   www.pillku.com/ 
International Association for the Study of the Commons    www.iasc-commons.org/ 
The Case for the Commons   https://tinyurl.com/yc8vb2at 
Digital Library on the Commons   http://dlc.dlib.indiana.edu/ 
P2P Foundation’s blog and wiki   http://p2pfoundation.net/ 

 
 «اوتيلو» ها، نقطه مقابل «ثبت اختراعات»، در اتريش و آلمان1

گردهم آيي جمعي از  ي الهام بخش ازاوتيلوها، شبكه اي از آزمايشگاه هاي مردمي و بين المللي است كه داستان
براي حل مسايل محلي را حكايت  و اختراع از ابتكار عمل پويا فرهنگي اهاليِ خالق در مناطق روستايي، و تولد

، ]يكي از نويسندگان اين گزارش[» زتمارتين هولين«وجود آمد وقتي به  2009200920092009ايدة تشكيل اوتيلوها در سال . مي كند
دولت  سياست هايبا تاسف به  بود و در شمالِ اتريش» مديريت منطقه اي«اره اي به نام در آن زمان رييس اد

                      . اتريش، دولت هاي ايالتيِ اين كشور و اتحادية اروپايي براي حل مسايل روستايي مي انديشيد

به لحاظ موقعيت حرفه اي و تماس نزديكي كه با جوامع روستايي داشت، مارتين به يقين مي دانست كه سياست 
 و نخبگانِ دستگاه  انبه شدت متمركزِ برنامه ريز تصميم گيريِ فرآيند حاصلِ ،دولت] از باال به پايينِ[هاي موجود
 يانعطاف پذيرفاقد ، فكري با اهاليِ محل هرگونه مشاركت محروم از عمومااين سياست ها، . است هاي اجرايي

براي ايجاد راهكارهاي مناسب  او همچنين مي دانست كه. اندنيازهاي جوامع روستايي  براي سازگاري باكافي 
خالقيت و  فرهنگدر آنها، بايد زيرساخت هاي اجتماعي و مدل هاي سازماني جديدي به وجود آيد كه 

گرددو از آنها استقبال مي  شمرده مي شودمردم مطلوب  فكريِ مشاركت.                                                

 هادر شهرنوآوري  انجمن هايِاز شروع به تحقيق و انديشه پردازي كرديم، براي ايجاد چنين زيرساختي، وقتي ما 
اما اين فضاها . ند باخبر بوديمو نرم افزار به وجود آمده ا جديد در حوزة رايانه اختراعات تشويقِ كه صرفا براي

ايي، روست هاي كه براي محيطبوديم  متوجه همچنين  ما. ، بيش از حد تخصصي بودنشينانبراي نيازهاي روستا
. نباشدوام و سرمايه گذاري هاي كالن اخذ به  منداز نظر مالي مستقل باشد و نيازمي بايد  و مناسب مدل مطلوب  

طريق و از  گرد هم جمع شوند در آنها تصور كرديم كه مردم عادي بتوانند كانون هاييا اوتيلوها را به صورت م
توانست هر مي » چيزها«اين . لذت ببرند ،رب و ساختن چيزها با هماتجو  تبادل اطالعاتفعاليت هايي چون 

 ابزاريروش يا مثال : ردم بگشايدمحرفه اي  شخصي يارهي از مشكالت زندگي چيزي كه گاما چيزي باشد، 
و هر . ير اينهاا، صابون سازي در محل، و نظدستي صنايع جديد براي ساختنِ ه ايشيوجديد در كشاورزي، 

                                                 
1 Hollinetz and Hollinetz  2015.  
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 ؛در اين جمع هاي مردمي شركت كند اشتياق با راحتي وكسي، از هر گروه سني يا حرفه اي بايد مي توانست به 
  .مندان و غيرهمختلف، هنر در رشته هاي فن اهلِ گرفته تا قمند به كشاورزيعالو بزرگساالنِ  كنجكاو كودكانِاز 

شروع  2»موندنگي «و  1»كالبروكوِ«خودمان، يعني كاريِ شوراهاي منطقة با هم 2010201020102010ال اولين اوتيلو را در س
كمي براي  كه مكانِ گردهمايي مردم را فراهم كنند و حتي اگر اعتبارات موافقت كردنداين دو شورا . كرديم
 اين تعهد خوشبختانه، .را تامين كنند آن، تا حد امكان، براي مدت سه سال، بودآزمايشيِ پروژه ها نياز  اجرايِ

                                                             !تمديد شد» براي هميشه«به » سه سال«مالي پس از چندي، از 

بخش  براي شروعِ. اين انجمن محلي بود تامين شد شرط طرح ما كه استقاللِ ماليبا اين تصميمِ شورا، نخستين 
 ديگرانكه اجتماعي تر از سايرين بودند و به نظر مي آمد كه از بودن با اشخاصي در هر روستا ما كار، اجتماعيِ 

ريافتيم كه براي تشكيل ما به تجربه د. لذت مي برند را شناسايي كرديم كه اوتيلوِي روستاي خود را تشكيل دهند
در اوتيلو  اين گروه به طور داوطلبانه، بر فعاليت هاي شركت كنندگانِ. نفر الزم است 5555، حداقل هستة مركزياين 

               . كنندتسهيل را  اعضا اختراعاتآزمايشيِ  ملزومات ساختنِتامين و تالش مي كنند كه  دارندنظارت 

نك د«نام ما ، و فشار خاصي احساس نكنند لذت ببرندواقعا اينگونه گردهمايي ها  براي اينكه شركت كنندگان از
از كارِ روزانه خستگي رفع در زبان آلماني همان جايي است كه مردم براي » بار«. را براي آن انتخاب كرديم 3»بار

غت خود را به صورت و گپ زدن با ديگران گرد هم جمع مي شوند و با نوشيدنِ انواع نوشيدني ها اوقات فرا
مي  »قابل تصور«يك كلمة واحد را مي سازد، معنيِ  ،»نكد«اما وقتي اين واژه با واژة . اجتماعي مي گذرانند

با انتخاب اين نام كه نوعي بازي با لغت است، ما سعي كرديم نوع فعاليت ها و فضاي صميمي و اجتماعيِ . دهد
قرار است هم به  اعضاي اوتيلوبا حضور در دنك بارها، يعني . دازيمجا بيناين جمع هاي مردمي را براي شنونده 

اين نام . ابتكار عمل به خرج دهندو  كنندفكر  ندو هم براي حل مسايلي كه دار ندبپردازمعاشرت و گفتگو 
به  براي رسيدن به نتيجه در كار نيست و اگر همعجله و فشاري كه كند همچنين به شنونده اين معني را القا مي 

گردهمايي هاي پس . ، همان با هم بودن، و اوقات را به صورت اجتماعي گذراندن، كافي استسندنتيجه اي نر
است كه در  هو دوستان يصميم يمحيط بلكهي از نخبگان و متخصصين حرفه اي نيست، جد دنك بار، انجمني

به  مايل اند كه از طريق آنورزند و فني خود عشق مي يا  مة آماتورهايي كه به دانسته ها و تجارب علميآن ه
بدون هيچ فشار يا اين است كه  هااوتيلودنك بارِ جذابيت ديگر . ديگران خير برسانند، را به خود جذب مي كند

                                                 
1 Vöcklabruck 
2 Gmunden 
3 DenkBars 
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بدون دغدغه در مورد مكان و هزينه ها، تا هر گرد هم جمع شده اند، يكديگر اجباري، مردمي كه براي كمك به 
                                                   .  كار كنندمبتكرانة خود روي پروژه فني ند مي توانمدتي كه بخواهند 

از اختراع دستگاه هاي ساده براي صرفه جويي در انرژي  :نتيجة فعاليت اوتيلوها بسيار متنوع بوده استتا كنون، 
 سازمان هاي محليِ در منزل، كودكان آموزشمدل هاي متنوع آموزشي براي ، گرفته تا انواع سازهاي موسيقي

تنوع  انجمن هاشايد مهم ترين ويژگي اين . براي بازاريابي و فروش محصوالت كشاورزي توليد به مصرف
، افراد با چنين پيشينه قويكه در دنك بارها شركت مي كنند؛ اگر اوتيلو وجود نداشت، به احتمال  افرادي است
                                                               . دهمايي با هم نمي داشتند، هرگز تمايلي به گريهاي متفاوت

مناطق روستايي در اتريش شروع به تشكيل ديگر به تدريج، ] با پخش شدنِ خبرِ موفقيت اوتيلوها در منطقه ما[
براي  ايشبكه  يد رويكرديطبيعي است كه براي هم افزايي و مشاركت فكري و عملي، ما با. اوتيلو كردند

                                                               . مي كرديم پيشهرا بين اوتيلوها غير متمركز  يارتباطتشويقِ 

و همينطور . شود ي كشوراوتيلوها پس ما پيشنهاد كرديم كه هر منطقه كه اوتيلو تشكيل مي دهد، عضو انجمنِ
دارند، بلكه منشوري براي چگونگي شبكه سازي و همكاري بين ملي انجمن  يك وتيلو ها نه تنهاا امروز،. هم شد
. شده استدر اين منشور، موازين اخالقيِ مناسب و چشم انداز اوتيلو ها نيز مشخص . دوين شده استنيز تآنها 

يز از جمله فعاليت هاي اين جشنواره ها ن برگزاريِ. مي كند پااين انجمن دو بار در سال گردهمايي بزرگي بر
                                                                                                                        .انجمن است

وز به تيلوها امرونوآوري هاي ا ةمجموع. اتريش و آلمان شكل گرفته بود طقةمن 11111111اوتيلو در  26262626، 2014201420142014ال تا پايان س
دستي، دستگاه هاي الكترونيكي، استفاده از چاپگرهاي سه بعدي و تشكيل مدارس با  صنايعانواع هنرها، 

 ،تحصيلي كه بچه ها از طريق آن به يادگيري و نوآوري عالقه بيشتري پيدا مي كنند رويكردهاي غير اجباريِ
كانونِ ابداع عمال تيلوها وا. بسط يافته است ،هاپربار تر و متنوع تر از روزهاي نخست تشكيلِ اوتيلوبسيار يعني 

. انواع چيزهايي شده است كه نيازهاي محلي را مرتفع مي سازد و كسي به دنبال ثبت اين اختراعات نيست
به دقت  خود رادستگاه هاي ابتكاري  مراحل ساختروش هاي جديد و يا  يادگيريِ ةشيواوتيلوها، برعكس، 

كارگاه هاي آموزشي در ارائة يا از طريق و » اجازه نامة خالقيت هاي مشترك«ت و تح كنندمستند سازي مي 
 ،دانش«فعاالنِ اوتيلوها معتقد اند كه اين رويكرد به علم و اختراع با شعارِ . دهنداختيار عالقمندان قرار مي 
                                                                                                 .دارد يقرابت بيشتر» دارايي مشترك بشر است
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 «بوستان سيب زميني»، پرو1
 يكه عالوه بر درياچه هاي زيبا مدر پرو، به منطقه اي مي رسي 2»كوسكو«به فاصله يك ساعت از شهر 

 2300230023002300تقريبا . است، متنوع ترين مجموعة سيب زميني جهان را دار3»اينكاها«و آثار باستاني و باشكوه  كوهستاني
بوميان اين منطقه موسوم . پرورش داده مي شود كرة زمينواريتة سيب زميني جهان در اين نقطه از  4000400040004000واريته از 

گرفته است، جايي كه نام » درة مقدس«زندگي مي كنند كه  مكانيدر  ،نفر 7000700070007000، با جمعيتي در حدود 4»كچوا«به 
اين . سالة قوم اينكا بوده است 7000700070007000كارِ بي وقفة  ،ولِ سيب زمينيمحصافزودن به تنوعِ حفظ ميراث كشت و 

حاصل اسلوب زندگيِ خاصي است كه توحيدي است، سبكي  ،سابقة چشمگير و دستاورد عظيم در تنوع ژنتيكي
 از زندگي كه سنت هاي معنوي و ارزش هاي فرهنگي را با روش هاي كشاورزي، رسومِ تبادل و معامالت

                              . اسِ مسئوليت و امانتداري در عرصه هاي طبيعي را با هم درآميخته استپاياپاي و احس

در دهه هاي اخير، شركت هاي بزرگ زيست فناوري و كشاورزي به طور فزاينده اي سعي كرده اند كه 
ي و يا بيرون راندن جوامع آنها با خريداري اراض. جهان را تجاري سازي كنند جوامع بومي دستاورهايِ ژنتيكي

بومي از زيستگاه هاي خود، روش هاي سنتيِ كشت و زرع ايشان را از هم مي پاشند و سپس حاصل كار چند 
از اين طريق، بذرها و ژن . هزارسالة ايشان را با استفاده از قوانين ثبت اختراعات به مالكيت خود در مي آورند

مناطقي مثل پرو كه از نظر . به عنوان اختراعات جديد ثبت مي شود هايي كه حاصل نوآوريِ بوميان جهان است
اين عملكرد . ستتنوع زيستي شاخص اند، آماج شديدترين حمالت اين شركت هاي انحصار طلب قرار گرفته ا

نام گرفته است هدف خود را خصوصي سازيِ ذخاير ژنتيكي و ديگر منابع  5»سرقت زيستي«شركت ها كه 
ن قرار داده است، منابع و ذخايري كه براي هزاران نسل به صورت داراييِ مشترك توسط مردمان جهانيا زيستيِ

                                                                                                  6 .بومي مديريت مي شده است

                                                 
1 Bollier 2015b. 

.نام شهري در جنوب شرقي كشور پرو   Cusco 2  

.بومي آمريكاي جنوبي با مركزيت پرو اقوامنام تمدني از    Inca 3  
4 Quechua 
5 biopiracy 

اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است و ارتكاب آن فقط به شركت هاي توليد بذرهاي سرقت زيستي تهديدي جدي به اقتصاد جوامع زراعي و     6  

. اند شريكزياده خواهانه  رفتارِو داروسازي نيز در اين  غذاييشركت هاي جهانيِ لوازم آرايشي، صنايع . محدود نمي شودشده و تراريخته اصالح 
 )1396آنا . (بنظرانِ زعفران كشور در مورد آن هشدار داده انداست كه اخيرا صاحه افغانستان ب ايران نمونه اي از سرقت زيستي، قاچاق پياز زعفران

براي ورود پيدا كردن به جنگل هاي شمال ايران از ديگر موارد تالش براي سرقت زيستي از ذخاير ژنتيكي كشور » الش«تالش شركت لوازم آرايشي 
. ماست  
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دهة ، بوميان درة كوسكو در بزرگشركت هاي  توسطاين ثروت مشترك جامعه از حصاركشيِ  جلوگيريبراي 
به وجود در پرو  1»ناحية ميراث زيست فرهنگيِ بومي«دست به ابتكاري حقوقي زدند و فضايي به نام  1990199019901990

منطقه اي حفاظت شده توسط كليه جوامع سيب زميني كارِ  ايجادبه  2000200020002000كه در سال ابتكاري حقوقي  ،آوردند
با هدف حفاظت از تنوع زيستي كشاورزي، صيانت از فرهنگ سنتي،  هزار هكتار 12121212 بردر مساحتي بالغ  محلي

                                                                                                                                                                      
سرقت زيستيِ ذخاير ژنتيكيِ كشاورزي، استفادة انحصارطلبانه از ذخاير ژنتيكي و دانش بوميِ مرتبط با استفاده از بذر مورد نظر و يا ديگر ذخاير 

را در بر مي گيرد، چرا كه با در اختيار داشتنِ اين دو، صنايع بزرگ مي توانند با توليد محصوالت مشابه در حجم انبوه، رقبايِ خود در  ژنتيكي
   . ي كشاورزان بومي و صنعتگرانِ خرد، را از تجارت جهاني بيرون برانندكشورهاي در حال توسعه، يعن

از ديگر روش هاي رايج در سرقت اما . در اين گزارش، نويسنده به تالش مستقيم شركت هاي بزرگ براي ارتكاب سرقت زيستي اشاره مي كند
و سازمان  سازمان هاي پژوهشيِ بين الملليادامه دارد، بهره گيري از كه در جهان عموميت يافته و بدون سر و صدا و با همكاريِ دولت ها  زيستي

) »سيگار«معروف به ( »بين المللي كشاورزي تحقيقاتبراي گروه مشورتي «مثال . است) سمن ها(هاي مردم نهاد   
Consultative Group for International Agricultural Research / CGIAR 

خود را به گردآوري بذرهاي اصيل و بومي از جوامع كهن جهان و ذخيره سازي آنها در بانك هاي بذر متعهد ساخته  ،1971از بدو تاسيس در سال 
 تامين شده راكفلر، بانك جهاني و سازمان خواربار جهاني  صنعتي حمايت مالي و تشكيالتي براي ايجاد و نگهداري اين شبكه از سوي بنياد. است
يعني با سابقه طوالني از نظرِ (و باستاني ) از لحاظ ذخاير ژنتيكيِ كشاورزي(مركز در سراسر جهان، در مناطق غني  15 ثبا احدا سازماناين  .است

تعداد كثيري از بذرهاي اصيل و بومي كه از كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات بي نياز اند را در بانك هاي بذر و  ،)استفاده از اين بذرها دانش بوميِ
گردآوري شده  ژنتيكيِ، اين شبكة جهاني، ذخاير در عين حال. گردآوري كرده است محلي، يعني صاحبان اصلي اين بذرها، سترس كشاورزانبدور از د

(GRAIN 2002, 1994)   .مي دهداز جوامع كهن را به سهولت در اختيار شركت هاي چند مليتيِ توليد بذرهاي اصالح شده و تراريخته قرار 

:كز منطقه اي شامل اسامي زير استبرخي از اين مرا   

Africa Rice Center (WARDA)     واقع در چند كشور آفريقايي براي مطالعه برنج 

Center for International Forestry Research (CIFOR)   ي جهانواقع در كشور اندونزي براي مطالعه ذخاير ژنتيكي جنگل ها 

International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA) براي گردآوري ذخاير ژنتيكي مناطق  واقع در كشور لبنان   
                            )                                                                                                                            ايكاردا(گرم و خشك 

International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) مناطق  واقع در كشور هند براي گردآوري ذخاير ژنتيكي 
                                                                                                                                                               نيمه خشك جهان

International Potato Center (CPI)  »براي گردآوريِ ذخاير ژنتيكي سيب زميني ،اقع در كشور پروو» مركز بين الملليِ سيب زميني  

 
متاسفانه در كشورهاي هدف، مؤسسات تحقيقاتي و سازمان هاي مردم نهادي وجود دارند كه اعضاي آنها، بي خبر از تهديد بزرگ «سرقت زيستي»، به 

، با افتخار، حاضر »سيگار«، در ازاي پشيزي حمايت مالي از شبكه هاي بين المللي چون »همكاري بين المللي«و » تعامل فرهنگي«، »پژوهش علمي«نام 
اين در صورتي است اعضاي . ماري مي شوندبه تامين اطالعات و همكاري ميداني جهت گردآوري بذرهاي اصيل سرزمين خود با اين شبكة استع

 و بارها بارها» سرقت زيستي«مي بايد در نظر داشته باشند كه  كشاورزانو كشورها  كشاورزيِ مسئولينِمؤسسات تحقيقاتي، سازمان هاي مردم نهاد، 
چرا كه پس از ثبت بذرها به عنوان يك اختراع موجب ضرر و زيانِ باالي اقتصادي شده است و اقتصاد كشورهاي در حال توسعه براي جوامع زراعي 

محصوالت رقباي خود، كه همانا كشاورزانِ جوامع كهن اند، در بازارهاي  جديد، اين شركت ها با توان ماليِ سرشاري كه دارند، سعي در منع فروشِ
است كه با شهرت جهاني از مصاديقِ سرقت زيستي  فقط يكي »برنج باسماتي«مورد . مي كننديا اقدام براي دريافت حق امتياز از ايشان جهاني 

براي مطالعه بيشتر پيرامون موارد ديگري از به خدمت گرفته ) ب1390عباسي (: آمده است ديگريجزييات آن و منابع بيشتر براي مطالعه در گزارش 
Fowler 1992a, 1992b, Roelofs 2003, 2006  بنگريد به»هتوسع«شدنِ سازمان هاي مردم نهاد براي اهداف ،:  

1 Indigenous Biocultural Heritage Area   / IBCHA 
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نام  »بوستان سيب زميني«اين منطقة حفاظت شده . انجاميد دانش بومي و سبك زندگي و كسب معاشِ بوميان
                                                                                                                        1.گرفته است

» سيگار«يكي از مراكز مرتبط با انسجامي كه بدينصورت پيدا كرده اند، توانسته اند با همدلي و بوميان منطقه با 
يكي از اين توافق ها اين . برسند توافق هايي هب )يشپ صفحةپانوشت ( »مركز بين الملليِ سيب زميني«موسوم به 
از  در پرو توسط كشاورزيِ تجاري سيب زميني كه برخي از واريته هايِركز بين الملليِ سيب زميني است كه م

به دانشمندانِ اين مركز يا هر [توافق ديگر اينكه بوستانِ سيب زميني . ميان رفته است را به اين كشور بازگرداند
موضوعِ ثبت اختراعات قرار  ،ر بوستانموجود د واريته هاي سيب زمينياجازه نخواهد داد كه ] يسازمان ديگر

گيرد چرا كه حقوقِ مالكيت خصوصيِ سيب زميني با تقدس غذا و مالكيت جمعيِ ميراث كشاورزيِ مرتبط با 
توافق ديگر اينكه، دانشمندان اين مركز مي توانند از نمونه هاي سيب زميني اين  .سيب زميني در تضاد است

كار آنها واريته  نتيجةژاد بهره ببرند به شرطي كه براي دستكاريِ ژنتيكي نباشد و بوستان براي آزمايشات اصالح ن
                                                    .جديدي باشد كه در برابر تغييرات آب و هواييِ كرة زمين مقاوم باشد

 يمدل هاي جديدظهورِ يگر در اين منطقه، تغيير قابل توجه دبا دانشمندان،  ي بي سابقهعالوه بر اين توافق ها
ميني بوستان سيب ز. مالكيت آن نه فردي، بلكه جمعي و متعلق به كل روستاستبراي كسب و كارهايي است كه 

گردشگراني كه به اينجا سفر مي كنند، عالوه بر . شده استبدل  2»كشاورزي-بوم گردشگريِ«به مكاني براي 
 3»خوراك درماني«محصوالت  عرضه كنندةكسب و كارهاي جديد منطقه كه  از ،جاذبه هاي تاريخي و طبيعي

صابون  ، مركزي براي فرآوريِ گياهانِ داروييِ منطقه و توليد انواعسيب زميني در بوستان. بهره مي برندنيز است 
. ارندنقشي برجسته در ايجاد و گرداندنِ اين كسب و كارهاي محلي د ،زنان... ها نيز به وجود آمده است

نمونه اي از اين كسب و كارهاست، كه توسط يكي از انجمن  4»چاواي تاير«رستوراني محلي در روستايي به نام 
آنها به . اين زنان خود را پاسدارانِ سنت هاي تغذيه و غذاهاي محلي مي دانند. هاي زنانِ محلي اداره مي شود

گردشگران، بايد  گوناگون ي كُرنش به خواسته هايو معتقد اند كه به جا مي بالندخود  فرهنگيِاين ميراث 
مثال وقتي گزارشگري از مجلة . فراهم كنند منطقهميهمانان خارجي با فرهنگ اصيل  كردنِمحيطي براي آشنا 

 رديكي از سيب زميني ها را از وسط اين رستوران خواست كه ميزبانانِ از يكي از  5»گورمه«معروفتا او فقط  بب

                                                 
1 Potato Park / Parque de la Papa   http://www.parquedelapapa.org/eng/01visitanos_01.html 
2 agroecotourism 
3 nutraceuticals 
4 Chawaytire 
5 Gourmet 
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اگر سيب زميني را ببريم اما « :اخل آن را ببيند، ميزبان از انجام اين كار سر باز زد و توضيح دادبتواند رنگ د
                                                                                    » .را خوش نمي آيد 1»مادر زمين«نخوريم، 

 احيايِ دارايي مشترك اجتماعي در بولونيا، ايتاليا
، از متداول چطور مي شد اگر شهرداري ها، به جاي اتكا به بوروكراسي، قواعد و مقررات و برنامه هاي رسميِ

اين دقيقا كاري است  ؟دعوت مي كردند تا براي بهبود زندگي در شهر، ابتكار عمل به خرج دهند خود شهروندان
در به غايت برجسته و نو اقدام نوآورانه، رويكردي  از اين. ايتاليا كرده استكشور  لونيا دروكه شهرداريِ ب

داراييِ مشترك  آگاهي از اهميت ، بالونياوب شهر در .مديريت شهري با همكاري شهروندان برخاسته است
فضاهاي به شهرشان دعوت شده اند تا  به فرآيندي خالق براي بازطراحيِشهروندانِ عادي، اجتماعي در شهر، 

متروكه و ديگر موضوعات شهري، از نو، سر و  ضاهاي عمومي، فضاي سبز، ساختمان هايمختلف شهري، مثل ف
                                                                                                                  . داده شودسامان 

در دانشگاه رم است كه با  2»كريستيان يايونه«ق آقاي لونيا در واقع از ابتكارات استاد دانشگاه حقووطرح ب
، تاسيس 3»آزمايشگاه حكمرانيِ دارايي هاي مشترك«همكاري دانشجويان و ديگر اساتيد، انديشكده اي به نام 

حكمرانيِ شهريِ مبتني بر همفكري و «در اين انجمن، شركت كنندگان در مورد موضوعاتي چون . كرده است
اقتصاد مبتني «، 5»مردم سپاريِ امور«، »دارايي هاي مشترك] احيا و ايجاد[ي و همفكري براي همكار«، 4»همكاري

اين انديشكده اين  شعار. و تعاون در مصرف، انديشه پردازي و طراحي مي كنند 6»بر به اشتراك گذاشتنِ چيزها
           ».با هم، از نو طراحي كنيمبياييم نهادها و قوانين را، . ، اقتصاد پيروي مي كندخط مي دهدجامعه «: است

شهر به عنوان يك دارايي مشترك، در نشريات مرتبط با حقوق و ديگر موضوعِ سال هاست كه يايونه در مورد 
لونيا، متن مقرارت و دستور العملي كه توسط انديشكدة يايونه و، شهرداري ب2014201420142014در سال . مطبوعات قلم زده است

لونيا براي احيا و نگهداري ومقررات شهر ب«صفحه اي با عنوان  30303030اين سند . ويب رساندنگاشته شده بود را به تص
كليات چارچوبِ حقوقيِ مشاركت بين شهرداري ] 7»لونياومقررات ب«معروف به [» از دارايي هاي مشترك شهري

ديجيتال، خالقيت  و شهروندان براي دستيابي به اهداف مختلف، از جمله ارائة خدمات اجتماعي، نوآوري هاي

                                                 
1 pachamama 
2 Christian Iaione 
3 The Laboratory for the Governance of Commons / LabGov 
4 collaborative governance 

 subsidiary 5 مردم سپاري امور يعني اينكه اگر قرار است زندگي مردم در سطحي از سطوحِ جامعه متاثر از پيامدهاي نيك و بد تصميمي قرار گيرد، 

  . ردم گرفته شودمهمان  با مشاركتخردمندي نزديك تر است كه اين تصميم به 
6 sharing economy 
7 http://www.comune.bologna.it/media/files/bolognaregulation.pdf       به زبان انگليسي 
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پايبندي به اين مجموعه . شهري و ارائة خدمات شهري با همفكري و همكاري شهروندان، را مشخص كرده است
را ترسيم كرده » شهرما، دارايي مشترك ما«و همفكري ها، با هم و همزمان، چشم انداز جديدي از  ها از همكاري

، غالب ]نه روابط پولي و بوروكراتيكو [، 1ط شهرونداناست، شهري كه در آن به اشتراك گذاشتنِ چيزها توس
ده ها شهر . لونيا تاييد و با موفقيت به اجرا گذاشته شده استوپروژه با پيروي از مقررات ب 90909090تا امروز، . است

. ديگر نيز در ايتاليا از اين رويكرد همكاري و همفكري بين مردم و مسئولين الهام گرفته و تبعيت كرده اند
حانِ اين رويكرد جديد در ادارة امور شهري عميقا باور دارند كه مردم داراي انرژيِ سرشار، قوة خالقه و طرا

مسئوليت پذيريِ بااليند كه مي توان از آن در راستاي روياروييِ مؤثر با بسياري از چالش هاي كنوني شهرها از 
انرژي را در كالفي سر درگم از احكامِ بوروكراتيك  پس به جاي اينكه اين منبع سرشار از استعداد و. ردآن بهره ب

       ؟اسير و خفه كنيم، چرا شهروندانِ مبتكر را اختيار ندهيم تا در ادارة امور شهري فعال باشند ،و سياسي بازي

از اين منظرِ جديد و متفاوت، مقررات . بيانگر تغيير نگرشي بزرگ است» دارايي مشترك ما -شهر ما«مفهومِ 
يده و بوروكراتيك كنوني تنها راه انجام امور محسوب نمي شود، به ويژه اينكه اين راهكارها معموال با پيچ

داريِ امروز به  - شيوه هاي غالب در فرهنگ شهر. سازگار نيستنيز شهرها ] و همواره در حالِ تغييرِ[فرهنگ پويا 
و ديگر راهكارهايِ ] شهرداري به پيمانكارانه هاي سپردنِ اجراي پروژ =[، برون سپاريِ كارها 2»تحويلِ خدمات«

بخش خصوصي كه  -به جاي اتكا به مشاركت هاي بخش دولتي. خاصِ مبتني بر اقتصاد بازار محدود مي شود
سرازير مي  شركت هاي بزرگمسئولين شهرداري ها به آن خو گرفته اند و غالبا اعتبارات عمومي را به جيب 

-  نوع ديگري از مشاركت ها را تجربه كند كه همفكري و همكاري هاي بخش دولتيكند، يك شهر مي تواند 
در چنين فضايي از . بخش مردمي براي تقويت دارايي هاي مشترك شهري را حمايت و تقويت مي كند

جهت رفع مسايل، كه ] ي تجاري[اه حل هاانتخاب كردن بين رصميميت، نشاط و انعطاف پذيري، به جاي 
، مي توان بر خالقيت مردم براي طراحي راه مي گرددوشِ نزاع بين احزاب و گروه هاي سياسي معموال دستخ

                                                         .تكيه كرد ،به دست شهروندان هاحل هاي جديد و اجراي مؤثر آن

است كه در آن، مسئولين محلي، آحاد مردم و  ارائه كرده نو لونيا ساختاريوآقاي يايونه ، مقررات ب از ديدگاه
دستورالعملي  ،مقرراتاين لذا . جامعه شهري، مي توانند فضاها و سرمايه هاي عمومي را، با هم، مديريت كنند

او . عرضه مي كنددولتي و در نتيجه، چشم اندازي نو براي حكمراني در شهر را - براي همفكري و همكاريِ مدني

                                                 
1 sharing city 

  شهريرويكرد جمع آوري زباله، فاضالب،  ي چونمحدود مي شود، ارائة خدمات» تحويل خدمات«كه فقط به  مديريت service delivery 2  

داري، از نيازهاي فرهنگي،  - اما اين رويكرد صنعتي به شهر. را براي ادارة يك شهر كافي مي داند ، احداث و نگهداري از معابرآب، برق و گاز
.شهروندان غافل مي مانداجتماعي و معنويِ   
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مراني، به تغييري فرهنگي نيازمنديم، تغييري كه ما را هر چه بيشتر از كدر نگرش به مقولة حما «: معتقد است كه
و به ايده آلِ حكمرانيِ مبتني بر همفكري و همكاري و مي كند رها  2»خدمتگذاردولت «يا  1»دولت لوياتاني«

                                                      .سازدمشاركت شهروندانِ خالق در ادارة امور شهر خود نزديك مي 

 «اعتبارات مردمي»3

نيازهايِ مالي اعضاي جوان تر  ،يك فاميل ثروتمندترِكه اعضاي اينجوامع كهن، چه در در جوامع صنعتي و  چه
قِ اتفا، تامين كنند ،ارزشمند ديگري در زندگي يا فعاليترا براي شروع يك كسب و كار يا انجام امر ازدواج 

از يك سو و آگاهي اين افراد از ارزشِ  تر جوان همبستگيِ فاميلي و محبت بزرگان به خويشاوندانِ. نادري نيست
فردي و جمعيِ تالش نسل جوان براي كل فاميل از سوي ديگر، تامين نياز مالي جوانان را امري طبيعي و 

 آگاهيِاز سوي ديگر و  از يك سو جامعهكل  حال اگر همين حس همبستگي بين دارا و ندارِ. ضروري مي سازد
ايجاد كار، مثل (جامعه  آننسل جوان در ايجاد سرزندگي و فعاليت در كليه جوانب حيات عميق از ارزشِ 

در بين ) هنري آثارِخلق و اختراع چيزهاي جديد  تحصيل علم، مهارت آموزي، تشكيل خانواده، ،مسكنساخت 
به عنوان  ،»اعتبارات مردمي«هورِ خاستگاه عاطفي، اخالقي و عقالنيِ ظد، جمع كثيري از آحاد مردم عموميت ياب

با افزايش هزينه ها و تشريفات اخذ وام از امروزه، . فراهم مي گرددراي تامين اعتبارات جامعه سيستمي مردمي ب
مات سيستم خدبانك ها و ديگر مؤسسات مالي، شكافي عظيم بين نيازهاي مالي مردم در جميع قشرهاي جامعه و 

» مردمي اعتبارات«اين شكاف موجب شده است كه . به وجود آمده است، )يعني بانك ها(جهانيِ پول و اعتبار 
                                                                    . داشته باشد تصاعديسريع و در ده سال اخير، رشدي 

 حاميان مالي) 2222متقاضيانِ تامين مالي، ) 1111: گروه از فعاالن است 3333ل مي، شامبه اختصار، ساز و كارِ اعتبارات مرد
متقاضيان، نام گرفته است،  4»سكوي اعتبارات مردمي«از طريق واسطة اينترنتي، كه اصطالحا . واسطة اينترنتي) 3333و

 معموال افرادي ،مردمي متقاضيانِ اعتبارات. و مقدار آن را با جامعه در ميان مي گذارند دليل نيازِ خود به وام

                                                 
 اين . است) ه فارسي، حسين بشيريهترجم(» لوياتان«با عنوانِ  17ن نايي به كتاب توماس هابز، فيلسوف انگليسي قراشاره اي ك Leviathan State 1  

را از ستيز با  باالي سر مردم قرار گيرد و شهروندان الزم است تا قدرتمند يدولتهمواره فيلسوف معتقد بود كه انسان طبعا به خشونت ميل دارد و لذا 
.زندگي كندو آرامش پذيرد تا در صلح جامعه بايد وجود يك دولت قدرتمند و الزامات آن را ب پس. باز دارديكديگر   

هشايد در نگا. قرار مي دهد، بخش دولتي را براي ارائة كليه خدمات و حل مسايل جامعه مسئول »ارذدولت خدمتگ«مفهوم    Welfare State 2  

بهره از مشاركت فكري و عمليِ  اين است كه دولتمردان، بي خدمتگذارة دولت اما روي ديگر سك. مطلوب به نظر آيد ،اول اين فلسفة حكمراني
قطعا اين مراجع، دولتمردانِ . رو مي آورند به روش ها و برنامه هاي توصيه شده توسط سازمان هاي بين المللي و مشاوران خارجيشهروندانِ خود، 

است رهنمون مي شوند و نه به  طراحي شده جهان صنايع بزرگ تامين منافعكه اساسا براي و برنامه هايي  روش ها كشورهاي جهان سوم را به
. سياست هايي كه در راستاي منافع مليِ اين كشورهاست  

3 crowdfunding 
4 crowdfunding platform 
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اصل وام و  ب رد شنيده اند و يا اينكه توانايي بازپرداختتالش براي دريافت وام از بانك ها، جوار كه د هستند
كه از  ،از سوي ديگر، حاميان مالي. بهرة سنگين و ديگر هزينه هاي تسهيالت بانكي را در خود نمي بينند

ي توليد كنندگان خُرد و متوسط در جامعه با خبر اند، با بازديد مكرر از دستيابي به تسهيالت بانكي برا دشواريِ
پس از يافتن . را مرور مي كنند شده سايت سكوهاي اعتبارات مردمي در فضاي مجازي، پروژه هاي معرفي

الر يا د 25252525موال مع(با پرداخت هر مبلغي كه در توان آنهاست ايشان موردي كه نظر آنها را به خود جلب مي كند، 
با پرداخت فقط يك حامي برطرف  يدر اكثر موارد، نيازِ ماليِ متقاضالبته چون . حمايت مي كنندآن ، از )بيشتر

       . است يكي از وظايف واسطة اينترنتي تجميعِ پرداخت هاي حاميان پيش از ارسال آن به متقاضي، نمي شود

برخي از ايشان انتظار دارند مبلغي كه . را در بر مي گيرد ممردحاميانِ ماليِ اعتبارات مردمي طيف وسيعي از 
برخي . تقاضي ديگري قرار دهندپرداخت مي كنند عينا به آنها بازگردانده شود تا ايشان بتوانند آن را در اختيار م

متقاضي وام و باز برخي ديگر انتظار دارند كه براي مبلغي كه به . اين مبلغ را نوعي وام بالعوض مي دانند از آنان
 از اين رو در. ، شريك باشندكندتاسيس مي متقاضي احتماال مي دهند، سود دريافت كنند يا در سهامِ بنگاهي كه 

. استبسيار متنوع و متفاوتي پا به عرصة اعتبارات مردمي گذاشته  سكوهايِ اعتبارات مردميِ ،اخير يك دهة
يان تامين مالي، رويكردي تخصصي يافته اند، مثال متقاضيان بسياري از اين سكوها به لحاظ نيازهاي خاصِ متقاض

اما با . مي شودري فقط از فرهنگيان تشكيل يك سكو فقط متشكل از هنرمندان است و متقاضيان سكوي ديگ
، يك انگيزة حاميان و شيوة استفادة متقاضيان از وامي كه دريافت مي كنندتفاوت هاي گسترده در تمامي وجود 

آحاد مردم، در هر : اعتبار مجزا مي سازد پول و سيستم مردمي را از ديگر راه هاي دستيابي به ويژگي، اين
، از فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، هنري، خيرخواهانه باشند مي توانند، با نيتيسطحي از توان مالي كه 

از پول خود ) 1111از اين طريق، فرهنگي و علميِ اعضاي فعال و مبتكر جامعه، به سليقة خود، حمايت مالي كنند و 
                       .  در جهت گيريِ پيشرفت جامعه اثرگذار باشند) 2222و جويند  به عنوان يك دارايي مشترك بهره

معرفي دو نمونه از سكوهاي اعتبارات مردمي كه موفقيت هاي قابل توجهي در عرصه هاي ملي و بين در ادامه به 
                                                                                                       :زيمالمللي داشته اند مي پردا

      كيوا1
در اياالت متحده آغاز  2002002002005555كيوا يكي از با سابقه ترين سكوهاي اعتبارات مردمي است كه كار خود را در سال 

تحصيالت، زنان، كشاورزي، شامل  ،دسته بندي 8888هان در كشور ج 88882222متقاضيان از سراسر كشور و از . كرد
خود را با حاميان اين سكو در  پروژه هاي ،سالمت، خانوادة تك سرپرست، پناهندگان و مهاجرين، مسكن و غذا

                                                 
1 Kiva   www.kiva.org 
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پول  ،متقاضياناز طريق كيوا براي  ،هزار حامي مالي 700700700700يك ميليون و ، )2017201720172017پاييز (تا كنون . ميان مي گذارند
در  ،ميليون دالر از حاميان مالي خود به متقاضيان 827827827827، كيوا مجموعا بيش از 2016201620162016تا بهار سال . ده اندارسال كر

                                                                    .مالي ارسال كرد ، كمكهزار وام 36363636قالبِ يك ميليون و 

كارمزد يا سود  ،مالي خود ه از حاميان مالي و از متقاضيانكيوا از معدود سكوهاي اعتبارات مردمي است ك
اعتبارات جمع آوري شده از حاميان، مستقيما براي متقاضيان ارسال مي گردد و اقساط . مي كندندريافت 

خود را  اداري كيوا هزينه هايِ 1.نيز مستقيما از ايشان دريافت و به حاميان بازگردانده مي شود شده بازپرداخت
                                                       .ر و سازمان هاي خيريه تامين مي كندلِ اهدايي هايِ افراد خياز مح

. دالر است 25252525، حداقل وام قرض الحسنه. اهدايي هاي حاميان مالي اين سكو به صورت قرض الحسنه است
. در بر مي گيرد ية بزرگ و كوچكي و سازمان هاي خيرمردم از سطوح مختلف درآمدآحاد حاميان ماليِ كيوا را 

و راه اندازي كسب  كه براي رفع نيازهاي شخصي تشكيل مي دهندافرادي را اين سكو  اعتبارات غالب متقاضيانِ
يكي از اين سكو درصد خوش حسابي متقاضيان . اقدام به تقاضاي تامين مالي كرده اند و كارهاي مختلف
                             .استاعالم شده درصد  9999/96969696مامي سكوهاي اعتبارات مردمي و برابر با باالترين در ميان ت

     گوتيو2
 نياز مردم بهبزرگي در  خألاعتبارات مردمي در جوامع اروپايي و آمريكاي شمالي سكوهاي شكي نيست كه 

و اين . ستناتوان بوده ا پر كردنِ آن كه بخش خصوصي و بخش دولتي در ، خأليكرده اندمالي را پر  ماتخد
اين ويژگيِ اعتبارات مردمي در مورد . جوامع استدر  »بخش مردمي«عظيم  خود گواهي بر توان و استعداد

مشابه صدق مي كند چرا كه اين سكوي  بيش از ساير خدماتدر كشور اسپانيا سكويي موسوم به گوتيو 
در  جديد مشترك هايِ احيا يا ايجاد داراييقصد متقاضياني كه اعتبارات مردمي را براي خدمات  ،تخصصي

كار خود را  گوتيو. و نرم افزار فعاليت مي كنند مهيا مي سازد ، محيط زيستدانش، اطالعات حوزه هايي چون
هاي آفريقا نيز حمايت قارة در  و فرانسهكشور اما تا كنون به پروژه هايي در  آغاز كرددر سطح ملي  2011201120112011 در سال

ميليون يورو از حاميان  5555 مجموعا مبلغي بالغ بر گوتيو، )2017201720172017ز پايي(از بدو تاسيس تا كنون . مالي رسانده است
اين سكو تا كنون منتشر  از ميان كليه پروژه هايي كه توسط. كرده است منتقلمالي خود به متقاضيانِ تامين مالي 

ي مورد حمايت پروژه ها. با موفقيت به ثمر رسيده است ا،آنه درصد 72727272 معادل با مورد، 1000100010001000بيش از شده است 

                                                 
  1 ا براي تامين اين وام ها از طريق سازمان هاي محلي توزيع مي شوند، اين سازمان ه از آنجاييكه. وضعيت براي وام هاي بين المللي متفاوت است 

.از متقاضيان كارمزد دريافت مي كنند هزينه هاي خود  
2 Goteo   https://en.goteo.org 



 

129 

 

اجتماعي، ارتباطات، فناوري، كسب و كار، آموزش، فرهنگي، زيست : ستادر دسته بندي هاي زير  گوتيو
                                                                                                        .محيطي، علمي و طراحي

همكاري فني غير «عرصه اي جديد موسوم به  عالوه بر حمايت مالي از متقاضيان، اين سكو همچنين از نوآورانِ
مورد عالقة كسي قادر به حمايت مالي از پروژة به اين معني كه اگر از ميان حاميانِ سكو . بوده است 1»متمركز
، به پروژهتكميل براي كمك به ، وي مي تواند باشدوژه اما داراي مهارت فنيِ مورد نيازِ پر، نباشد خود

گوتيو . است پل هاي ارتباطي بين سه بخش جامعه تشويقِ، نوآوري ديگر اين سكو .بپيونددبنيانگذارانِ آن 
ي به برخي از پروژه ها 2»حمايت مالي مشروط«را به دادنِ بخش دولتي و بخش خصوصي كوشيده است كه 

 بتواند با كسبِ نظر مساعد براي يك پروژه اگر متقاضيِ تامين ماليدينصورت كه ب .كند عالقمند متقاضيان خود
به مقدار معيني از اعتبارات مردمي دست يابد، بخش دولتي و بخش خصوصي نيز براي  سكو حاميان ماليِ
كه مردم  ميزانن دارايي مشتركي كه قرار است با تكميل اين پروژه براي كل جامعه مهيا شود، به هماحمايت از 

                                                                                                         .بپردازندكمك كرده اند، 

:مي آوريمرا كه با تالشِ متقاضيانِ اين سكو به ثمر رسيده است  دارايي مشترك مثال از پروژه هايِ دودر اينجا   

قابل حمل سه بعديِچاپگر  -   
به جاي  ،نوع چاپگر ورودي هاي اين. اختراعات عصر ماست و مفيد ترين از پيچيده ترينيكي چاپگر سه بعدي 

جوهر و كاغذ، نوعي پالستيك است و خروجي هاي آن به جاي كلمات يا تصاويرِ چاپ شده بر روي كاغذ، 
. ساخته مي شودشكل مي گيرد و از پالستيك  تدريج، به اليه اليهدر هنگامِ چاپ،  اشيائي پالستيكي است كه

، در چاپگرهاي سه بعدي، فايل هاي اشياء را چاپ مي شودهمانطور كه در چاپگرهاي عادي، فايل يك متن 
چاپگرهاي سه بعدي، به ويژه براي افرادي كه از قطعات مختلف مكانيكي در كار خود استفاده . مي كنند» پرينت«

                                 .هميشه در دسترس نيست، سودمند است ،به علت بعد مسافت ت،اين قطعا مي كنند و
 

سكوي اعتبارات مردميِ گوتيو طراحي و ساخته شده است،  ماليِ كه با حمايت 3»فولدا رپ«عدي چاپگر سه باما 
كه بخواهد يكي  كسيهر توسط  قابل ساخت) 2222قابل حمل است و ) 1111: جديد و منحصر به فرد است ،جنبهاز دو 

و از آنجاييكه اين . است وزن دارد به راحتي قابل حمل كيلوگرم 4444 كه فقط اين چاپگر تاشو و سبك. داشته باشد

                                                 
1 distributed collaboration  
2 matching funds 
3 Folda Rap  http://reprap.org/wiki/FoldaRap 
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د با استفاده از دستور العملي كه از نمي توان جميع عالقمنداناست، و متعلق به عموم مردم  به ثبت نرسيدهاختراع 
                              1.دنو از آن استفاده كن دنرا بساز است، يكي از اين چاپگرهاطريق اينترنت قابل دسترس 

 

جنگل هاي ما، آيندة ما -  

در حال در اسپانيا » باسك«اين نام پروژه اي است كه توسط گروهي از دوستداران محيط زيست در ناحية 
گر درختان سريع رشد كه مطلوب صنايع الوار ، گونه هاي كاج و ديدنيااز جنگل هاي  يدر بسيار. اجراست

 تنها خاك مناطق به موجب كاشت اين گونه هاي صنعتي، نه. جهان است جايگزين گونه هاي بومي شده است
زيبا و  ، بلكه كثرت گونه هايِ درختانِ هميشه سبز، اين مناطق را از مناظر پاييزي2ِديده استآسيب جدي  جنگلي

                     .ساخته استبراي جانواران بومي محروم  مناسب طبيعيِو زيستگاه هاي  روح افزا براي انسان ها

هكتار از اين جنگل ها را با نهال هاي گونه هاي بومي از جمله بلوط از نو  26262626اين گروه از فعاالن تا كنون 
شان معتقد اند كه جنگل هكتار از اين جنگل هاست چرا كه اي 100100100100احياي هدف اين گروه . ري كرده انددرختكا

بهبود كيفيت آب نهرها و رودخانه هاي منطقه، جلوگيري از از جمله سالمتبخش خود، هاي بومي، خصوصيات 
را در اين مساحت يا بيشتر جلوه گر مي  منطقهحمايت از گونه هاي جانوري  و فرسايش خاك، جذب كربن هوا

            3.گوتيو تقاضاي تامين مالي كرده است ارات مردميِاز سكوي اعتب اين گروه، براي ادامة كار خود. سازد

 نتيجه گيري
، به منظور توليد، جهان توسط صنايع بزرگنها آ، تاريخ جداسازي مردم از دارايي هاي مشترك »توسعه«تاريخ 

 انبوه صنعتيتوزيع، فروش و مصرف پاي غربي ميالدي در ارو 18181818اين فرآيند كه در قرن . بوده است محصوالت
، توسعه صنعتيِ كشورها به دست 20202020تا اوايل قرن . سراسر جهان تسري يافته استدو سدة اخير به آغاز شد در 

و مقاومت پيروزمندانة  اما با پيروزي انقالب سوسياليستي در روسيه. هدايت مي شد جهان سرمايه دارانِ بزرگ
نيز  يولتمتمركزِ دبات رسيد كه از طريق برنامه ريزيِ اث به، اين كشور در برابر آلمان نازي در جنگ جهاني دوم

و ايشان را براي استخراج مواد اوليه از ذخاير سرزميني و  كرد مي توان مردم را از دارايي هاي مشترك آنها جدا
پس از جنگ جهاني دوم، در . سپس تبديل اين مواد به مصنوعات در واحدهاي بزرگ صنعتي به كار گمارد

در  ،اياالت متحده صنايع بزرگ به رهبريِ ،»بلوك غرب« ، مدلِ توسعه صنعتيِجنگ سرددورانِ سياسيِ جغرافياي 
رهبريِ به  مركزيِ دولت هاي كمونيستيان با مديريت برنامه ريز ،»بلوك شرق« مدلِ توسعه صنعتيِ رقابت با

                                                 
1 http://reprap.org/wiki/FoldaRap_Build_Manual 

.خاك را اسيدي و براي رشد بسياري ديگر از گونه هاي گياهي نامناسب مي سازددر مقادير انبوه، گ، برگ درختانِ سوزني بر  2  

:براي اطالع بيشتر و تصاويري از اين پروژه، به صفحة زير بنگريد  3  

https://en.goteo.org/project/nuestros-bosques-nuestro-futuro 
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اصليِ  وژيكيِ جنگ سرد، موضوعِو نبرد ايدئول سياسي به رغم پروپاگان. گرفت، قرار اتحاد جماهير شوروي
محلي از سرزمين هاي خود و بهره كشي از منابع  همانا بيرون راندن مردمانِ رقابت بين دو قطب صنعتيِ جهان

صنايع  هه به طول انجاميد،د 5555 در اين رقابت طوالني كه تقريبا. براي توليد انبوه بود) كاني، طبيعي و انساني(آنان 
عداد بيشتري از كشورهاي پيش مستعمره را در مدارِ تداركاتي و تجاري خود ت ق شدندبزرگ اياالت متحده موف

توسعة  دو نوع مديريت هرترويجِ تركيبي از  توانستند از طريقِ صاحبان و مديرانِ اين صنايع قدرتمند. قرار دهند
 ،ه استقالل يافتة جهان رامسئولين كشورهاي تاز ،نام گرفت »اقتصاد توسعه« كه ،)»هم غربي، هم شرقي«( صنعتي

و به كار گماردن ايشان در استخراج منابع سرزميني و توليد مواد از دارايي هاي مشترك  خود در جداسازي مردم
                                                                   . همسو سازند ،ثروت براي بازارهاي جهانيايجاد خام و 

 

توسعه  مدلهم پاشيد و از بلوك شرق در  دولت مركزيصنعتي با مديريت  ةتوسعمدلِ ، 1990199019901990 اوايل دهةدر 
با توجه به بحران هاي عديده اي كه در هم اكنون، بلوك غرب به رهبري صنايع بزرگ اياالت متحده نيز،  صنعتيِ

 ،ي مشاهده مي شوددر حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست محيط ،آن كشور و در كشورهاي پيرو
به فروپاشيِ فقط مدلِ كمونيستي، سقوط اين مدل، همانند زوال  آيا فرقي نمي كند كهقطعا . در حال زوال است

 تماميِبراي  و يا نابوديِ كرة زمين به عنوان يك سياره قابل زندگي شودمي نظام سياسي اياالت متحده منجر 
، چه با نظام توسعه صنعتيتامل و مورد تاكيد در اينجا اين است كه  نكته قابل. خواهد داشترا به دنبال  كشورها
در بلوك غرب و چه با هدايت  و چه با هدايت مديران صنايع بزرگدر بلوك شرق  دولت هايِ مركزيهدايت 

محكوم به بحران ، جهان سوم طراحي شده براي كشورهاي دنباله رو» هم شرقي و هم غربيِ«مديريت تركيبيِ 
براي ادامة حيات خود بايد  دليل اين سرنوشت اين است كه توسعه صنعتيِ توليد انبوه. و زوال استزدگي 

مدام در پي ندارد و » ترمز«صنعتي  ةبه عبارت ديگر، توسع. همواره در حال رشد، گسترش و توسعه باشد
اين در حالي است كه . است استخراج بيشتر، توليد بيشتر، توزيع بيشتر، فروش بيشتر، مصرف بيشتر و سود بيشتر

رسيدن به  ،مي دانند كه در  عالم ماده معتقد اند) نسبت به تفكر صرفا تجاري(تفكر عقالني برتريِ كساني كه به 
چرا كه ابعاد كرة زمين و منابع  ادامه دادني نيست براي هميشه فقط تا حد معيني قابل حصول است و ،اين اهداف

نامحدود  اقتصاديِ براي رشد بزرگاشتهاي سيري ناپذير صنايع لذا است و  دودمحو ظرفيت هاي موجود در آن 
محدود بودنِ منابعِ كه » تزاحمي«به علت  قطعا، با ادامة زياده خواهي بشرِ صنعتي، .جوابگو باشدرا نمي تواند 

كما اينكه . اهد بودنخونيز پايدار جهاني ، صلح مي آوردبه وجود  بين كشورهاي طالبِ رشد بي پايان كرة زمين
 جايگاهبراي حفظ صنعتي،  توسعةدر  هاموفق ترين كشور يعني ،اوو متحدين  اياالت متحدهشاهديم،  هامروز

يا با مداخلة  سياسي كشورها، با تهديد منابع ديگربه  چنگ اندازياز هر فرصتي براي  ،در جهان اقتصادي خود
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، بلكه از زياده خواهي و انحصار آمريكايي اروپايي و وييِ نژاداين نه از درنده خ و .ندننظامي، استفاده مي ك
                                  .، جهاني شده است»توسعه«طلبيِ سيستمي اقتصادي است كه در پسِ واژة غلط اندازِ 

 

مسئولين  نخبگان علمي واذهان و رفتارِ همسو ساختنِ  و صنعتگرانِ بزرگ جهان بر افكار عمومي چيرگيِراه 
مردم در جوامع كهن  پيوندهاي سرزميني، اجتماعي، فرهنگي و معنويِ قطع كردنِبا منافع خود، از طريقِ  كشورها
 براي هربه مسير تمدن سازي  نبازگشتو » توسعه«مصونيت يافتن از آسيب هاي  پس .ه استهموار شدجهان 
ننِ جوامع محلي در ناسان مي دانند كه آداب و سمردم ش هامروز. اين پيوندهاست مجدد مستلزمِ احيايِ ،ملتي

به . ه استبودبشر  ذاتي زياده خواهيِدر برابر  اي سيستم هاي اجتماعيِ هوشمندانهدر واقع ، تمدن هاي بزرگ
 ةفرهنگ توسع از نوع آداب و رسوم اند كه» ترمزي« عبارت ديگر، تمدن هاي بزرگ جهان، دوام خود را مديونِ

بازخورد تعديل «اين ترمز كه به زبان سيستم شناسان،  .بي بهره استآن  از ،الِ امروز جهانزورو به  صنعتيِ
و در ) محليمقياسِ (= نام گرفته است، وقتي ميسر و مؤثر است كه مديريت امور در مقياس انساني » كننده

و » توسعه«ب بين از اين رو است كه انتخا. صورت گيردفرهنگي  و چارچوبِ پيوندهاي سرزميني، اجتماعي
                                  .است و بين بي هويتي و همبستگي بين بي ريشگي و پيوستگي تمدن سازي، انتخابِ

 

، »توسعه«مادامي كه . و تمدن سازي، تفاوت بين زياده خواهي و كمال جويي است» توسعه«ن ديگر بيتفاوت 
دستيابي جويايِ تبليغ مي كند، تمدن سازي  1مصنوعات تجاري هر چه بيشتررا در مصرف  خوشبختيرسيدن به 

به (معرفت، آداب و سنن  و ، دينهنر، اخالق، علمدر كمال  تحققِ، بي نيازي از اين مصنوعاتاهدافي چون به 
شِ دان، توليد با هم انسان ها و تعاملِ آموزندة همزيستي مسالمت آميز، )»بومي سيستم هاي اجتماعيِ«زبان امروز، 

 ةقابل توجه است كه برخالف رشد و توسع 2.است و حفظ سالمت جامعه و محيط مناسب هاي فناوري وبومي 
. هرگز كرة زمين را با مسايلي چون تخريب اكوسيستمي يا تحليلِ منابع تهديد نمي كندصنعتي، كمال جويي 

داشت و صحبت از تمدنِ ايراني،  فقط با تمدن سازي مي توان در ميان ديگر اقوام و كشورها، هويت انگهي،و
      . بشري به ميان آورد واحد هندي، چيني و مصري زد و از تفاوت هاي آنان و تعامل بين آنها، سخن از تمدنِ

 

 بر كنترلِ انسان ها و محدود كردنِ گزينه هاي فكري و رفتاري آنان» توسعه«كه مادامي از منظر سياستگذاري، 
به گروه هايي از متخصصين  فقط در سطح كالن و تنها را يم گيري و نقش آفرينيو هدايت، تصم است مصرّ

، تمدن بيندمي  منحصر) به ويژه در صنعت بانكداري(، برنامه ريزان و صاحبان صنايع بزرگ )دارندگانِ دكتري(
براي عمران و هيچ كس را، فرداً يا جمعاً، خارج از قلمرو نقش آفريني  ،تمدن سازي. است يهمگان يسازي، كار

                                                 
.»استاندارد زندگي«افزايش معروف به   1  

.نام گرفته است »كيفيت زندگي«مجموعه اي از بهبود كيفيِ جنبه هاي مختلف زندگي كه اصطالحا افزايش   2  
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. نمي بيندمحل زندگي خود  در )افزاروح (= زيبا زيستگاه هاي سالم و مشاركت در ايجاد و  سرزمينيآبادانيِ 
 قوميت هاو تماميِ  از جميع اقشار، از جميع سنين زنان و مردان، ؛است هر سرزمين مردمعموم تمدن سازي كار 

تنگاتنگ با محيط اجتماعي، طبيعي و فرهنگيِ محل  يارتباطست و در ها كار توده تمدن سازيو چون . و اديان
نمي  »توسعه«شده توسط طراحان  تعريف »باال به پايينِاز برنامه ريزي متمركزِ «در شكل مي گيرد، زندگي ايشان 

تمدن سازان را از تقليد مو به مو از  ،گستردهدر جاي جاي يك سرزمين متنوع بسيار  محيطيِ شرايطدرك . گنجد
به را  جامعة شهرونديو  منصرف، )به ويژه جوامع بيگانه كه شرايط جغرافياييِ بسيار متفاوتي دارند( ديگر جوامع

در سطح كالن برنامه ريزي  لذا .ابتكار عمل و رجوع به اصالت هاي سرزميني و فرهنگي خود تشويق مي كند
غير متمركز و از درونزا، مشاركت جو،  ،دبر مي گزينن» توسعه«ي را به جاي تمدن سازكه ي يكشورهادر  ،ملي

                                                                                                                . پايين به باال است
 

و بخش  در كنارِ بخش خصوصيو تعامليِ تنگاتنگ ، در توازني قوام بخش مردمي يبخش ،جوامع تمدن سازدر 
در واقع، از منظر تمدن سازان، كه جدايي ها، مرزبندي ها و انحصارطلبي هايِ ذاتيِ . فعاليت مي كند دولتي

بخش «از اين ديدگاه يكپارچه به جامعه، . اين سه بخش از هم جدا نيستمي داند،  موردو بي  را زيانبار» توسعه«
وابط پولي، چه خُرد و چه كالنِ، جامعه را در بر مي به صنايع بزرگ محدود نمي شود، بلكه تمامي ر» خصوصي

مشاغل خانگي، صاحبانِ بنگاه هاي بزرگ صنعتي و واحدهايِ عظيمِ كشت و صنعت  اندستفروشان، صاحب. گيرد
و . اثر مي پذيرند در داخل و خارج از كشور و از نوسانات اقتصاد بازار بهره مندند» بخش خصوصي«همگي از 

نيز مشروعيت سياسي و كارآيي مديريتي در جوامع تمدن ساز  »بخش دولتي«ند پيشين آمد، همانطور كه در ب
» بخش دولتي«لذا فاصله اي بين مردم و  ،خود را در مشاركت جويي و برنامه ريزيِ از پايين به باال مي يابد

آن بخش از در كه يكپارچگي جامعه از نگاه تمدن سازي را مي توان از اين واقعيت درك كرد . وجود ندارد
كماكان ، ناميده مي شود» بخش مردمي«، ي فعاالنِ آنو رفتارها صرفا جهت متمايز ساختنِ انگيزه هاكه ، جامعه

از بيش از اينكه  ،مردم در اين بخش يانگيزه ها و رفتارها، اما وجود دارد )پول(و كسب درآمد  دغدغة معاش
واهمة بقاي فردي يا خانوادگيِ خود متاثر باشد، با اميد به بقا و تكاملِ كل جامعه همراه است. در ميان افرادي كه 

پاسداري از  ،حفظ هويت فرهنگيمالحظاتي چون جامع تر و واالتر تالش مي كنند،  با اين انگيزه و نيتسالمت 
پس، . فردي و جمعي است زندگيِ اساسيِجامعه و كمال جوييِ معنوي نه در حاشيه، بلكه از اهداف طبيعت و 

كاري كه فرد براي كسب معاش بر مي گزيند، عالوه بر عوايد نقدي، بايد دستاوردهايي محسوس در عمران و 
 آبادانيِ محيط پيراموني و شكوفاييِ جامعه اي سالم و زيبا در بر داشته باشد تا رضايت وي كامال تامين گردد.   
 

بي ترديد، بهره گيري از برنامه ريزي غير متمركزِ از پايين به باال توسط دولت ها و همزمان، احيا و تقويت انگيزه 
هاي جامع تر و رفتارهايِ آگاهانه تر از سوي شهروندان، شروط الزم براي احياي مجدد پيوندهاي تمدني با 
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 و» توسعه«مطالعه تاريخ . سد راه اين حركت هماهنگ است ،اما مانعي ذهني. سرزمين، فرهنگ و جامعه است
و درك انسجام و هماهنگي شگفت آور  ه استبه صورتي كه در اين نوشته آمدهيت واقعي آن ما شناخت

در سراسر جهان طراحي و اجرا  آنطراحان آن، و نيز دقت نظر و هوشمنديِ سيستم هايي كه براي تعميم و تثبيت 
ن سوم قادر اند در آيا كشورهاي ضعيف جها. شده است، انصافا تحسين بر انگيز و در عين حال رعب آور است

 ثروتمند، دانشگاهيان و پژوهشگرانِ هوشمند و سخت كوش و برابر چنين شبكة عظيمي از بنيادهاي صنعتيِ
سياستمدارانِ جسور و زيرك كه با پشتوانه بازوي نظاميِ قدرتمند ترين ارتش هاي جهان بر فرازِ منابع سرزميني 

سيستم هاي پيچيده اي كه براي همسو كردنِ سياستگذاران، يا آ، مقاومت كنند؟ ستسراسر جهان چتر گشوده ا
نخبگان علمي و افكار عمومي جهانيان طراحي شده است دليل كافي براي اثبات برتري و قدرت مقاومت ناپذير 

ه رغم آنچه به ظاهر مهيب، رعب آور و حتي پاسخ به اين سؤاالت بازدارنده اين است كه ب نيست؟ اين شبكه
ي كه خرج آن شده است، و ثروت كالنتالش  و و زيركي قدرت و هيبت ميزان از نظر مي رسد، اين ياس آور به

 سلطه جويِ است كه طراحانِ در جوامع كهنحاكي از صالبت و سترگيِ پيوندهاي تمدني  ،بيش از هر چيز
«توسعه»، مجبور به گسستن آنها بوده اند. آگاهي از ماهيت «توسعه»، راه مقاومت پيروزمندانه را به شهروندان در 
كشورهاي تحت سلطة «توسعه» نشان مي دهد. اين راه همانا بازگشت به پيوندهاي تمدني از طريق تغيير رفتارِ 
آگاهانه در زندگيِ عادي و روزانة ماست. انتخابِ آگاهانة رفتارهايِ تمدن ساز توسط افراد و گروه ها، به سادگي 

 ارائةدر اينجا، با . و مؤثرترين راه استكبار ستيزي است ينت و بي شك قاطعانه ترو با ثمربخشيِ باال قابل اجراس
                        1:مردم، اين نوشته را به پايان مي بريم اقشار مختلفاز اين رفتارهاي آگاهانه براي  پيشنهاداتي

 

:تمدن ساز شهروندانِ  •••• 
صله رحم، به ويژه با خويشاوندانِ سالمند خود را . اعي است، پيوندهاي اجتمتمدني يپيوندها اساسي ترينِاز 

روستا، با در شهري، يا  ةمجتمع مسكوني، محلشهرك، هر جا كه زندگي مي كنيم، همچنين، در . كنيم بيشتر
آغاز مي  كردنسالم  با احياي سنت با ديگران رابطة دوستانه تر. برقرار كنيم تر همسايگان رابطه اي دوستانه

به ، محلي براي همكاري، همفكري و تعاون در رفع مسايل مشترك بسياري فرصت هاي ين سنت پسنديدها. شود
 دارايي هاي مشتركانواع ايجاد يا احياي  بستر اجتماعيِ الزم برايبا اطرافيان، تر صميمي روابط . وجود مي آورد

                                                                                                          . را فراهم مي كند ديگر
 

ما . ساختنِ مدرسه يا دارااليتام محدود نمي شودكار خير به . كنار بگذاريمبخشي از هفته را براي انجام كار خير 
 بحرانيِ تني به يك سالمند يا بيمار، وضعيادت يا كمك رسايع و مي توانيم با مهارت آموزي به يك جوان

                                                 
:آمده است» خيرينِ تمدن ساز«تحت عنوان طرح هايِ  ،پيشنهاداتي براي فعاليت هاي جمعيِ شهروندانِ نقش آفرين، در جاي ديگر  1  

www.eabbassi.ir/epochmakersintro.htm 



 

135 

 

به جاي اما . به كساني كه دوستشان داريم امري پسنديده استدادن هديه . دهيم كاهشرا  همنوعيك زندگي 
خانه،  مثال اگر خويشاوند يا آشنايي، مشغول ساخت. هديه بدهيم به ديگران ،وقت و توجهمان از، كادوخريدن 

وقت گير و پر زحمت ديگري  يا هر كارِ بزرگ، ، پختنِ غذا براي يك ميهمانيِانجام تعميرات، دوخت لباس
متعدد و  فرصت براي كمك به ديگران بسيار .مهارت خود، به ايشان هديه بدهيماهداي وقت و صرف است، با 

بدون واسطة به ديگران،  كمك رسانيفرهنگ  .بنگريمدقت با  است؛ تنها كافي است كمي به اطراف خود متنوع
مي كاهد بلكه به در جامعه به پول  افراطينه تنها از اتكا و نيازِ است كه  يمندمشترك ارزش داراييِپول، 

                                                           .مي افزايدو اعضاي فاميل شهروندان  همبستگي و صميميت بين
 

مي پيوندها دارد چون همبستگي جايگاهي كليدي در احياي تما ،احياي پيوندهاي اجتماعي از طريق نيكوكاري
 از بيمارانِ يا پرستاري مثال عيادت. ديگر دارايي هاي مشترك مي گشايداهميت و ارزشِ چشم ما را به  ،اجتماعي

هر سه از دارايي هاي مشترك ماست  ،غذاآب و ، به ما يادآوري مي كند كه هوا، سخت درمان، به ويژه كودكان
احياي پيوندهاي اجتماعي  .ضروري استو ديگران  ماسالمت براي حفظ آنها،  پاكيزگي و سالمتو پاسداري از 

فرد (= در آن آحاد مردم كه  روابط اجتماعي فراهم ترين و آسان ترينِ عرصه هاستويژگي ديگري نيز دارد؛ 
در آنها ، ارادهآگاهانه و با د و نعادات و رفتارهاي خود را مورد بازبيني قرار دهانگيزه ها، د نمي توان، )فرد ما

تغيير به وجود آورند. اقدام آگاهانه به احياي پيوندهاي اجتماعي كه به طور مثال در باال آمد، ارزش هاي اصيل 
در جامعه را مجددا تقويت مي كند و در نتيجه باورهاي متناسب با اين ارزش ها به تدريج در جامعه عموميت 

فراهم مي سازد، ساختارهاي را در جامعه  بومي كارآمد ساختارهايِ بستر پيدايشِظهور اين دو با هم، . مي يابد
      .نظر دارد به ساختنِ آينده اي هم شأن با چنين پيشينه اي همريشه در پيشينة تمدني ما دارد و  همكه  مناسبي

 

ي انسجام و همبستگي ما در محله هاي شهري و در روستاها به ما فرصت مي دهد تا در اتخاذ سياست ها
اثرگذار و سازگارسازيِ اجراي اين سياست ها با مقتضيات اقتصادي و اجتماعيِ محلي، شهري و ملي روستايي، 

 از جملهمديران و مسئولين ادارات  نمايندگانِ منتخب ما در مجلس شوراي اسالمي و در شوراهاي شهر،. باشيم
و هيچ چيزي مثل . تگو در محل استقبال مي كنندشهروندان براي بازديد و گف از دعوت ،فرمانداران و استانداران

خود مي  براي نقش آفريني در مديريت امور شهرونديكه محفلي گرم و دوستانه از شهروندان منسجم و مصمم 
                                  .را به نظرات راي دهندگان خود نمي گشايد ديگر مسئولينو گوش منتخبين  كوشند،

 

در مورد ما . با ديگران مشاركت در عمران و آباداني آنمحيط و يعني ريشه دوانيدن در سرزميني احياي پيوند 
از گونه هاي  آيا ؟شناسيمآن را مي و مشاهير تاريخ آيا ؟ اطالعاتي داريميا روستاي خود چه  ، محله وشهر

اي احياي پيوندهاي سرزميني اين دانسته ها فرصت هاي موجود بر؟ باخبريمآن كنوني و پيشين جانوري و گياهي 
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خانه و محلة خود تعديل دماي براي مي توانيم گونه هاي بومي درختان منطقه با كاشتن . سازدرا آشكار مي 
در كوچه و خيابان درختكاري شده است، از آنها با آبياري و كودورزيِ خاك مراقبت  از قبلاگر . تالش كنيم

در برابر  روستا، براي حفاظت از خاك مراتعدر . ار پياده رو هدايت كنيمآب ناودان ها را به باغچه هاي كن. كنيم
 ازمشورت كسبِ تشكيل دهيم و با  مرتعداري و آبخيزداريرواناب، گروه هاي  فرسايش و افزايش جذبِ

 ، اقدام به كاشت درختان و درختچه هاي بومي)به ويژه دامدارانِ ده(ديگر اهالي  و جلب همكاريِ خبرگان محلي
با كوشش در عمران و آباداني آن، پيوندهاي محيطي خود را . جايي كه زندگي مي كنيم متعلق به ماست. كنيم

                                                                                                                       . تقويت كنيم
 

 •••• : تمدن ساز مصرف كنندگانِ 
تالش كنيم اجناسي كه مي خريم، تا حد امكان نزديك تر به . حمايت از توليد داخلي الزم است، اما كافي نيست
. محلي پيوند مي دهد گانما را با توليد كنند ،دقت در اين باره. مكاني كه در آن زندگي مي كنيم توليد شده باشد

 ، بسيارنندگان محليِ محصوالت زراعي، باغي و داميبه ويژه در ارتباط با مواد غذايي و توليد ك ،اين موضوع
در بسياري از روستاهاي كوچك و بزرگ كشور ما، توليد كنندگاني هستند كه در هنگام برداشت،  .مهم است

سفرهاي در اگر در شهر زندگي مي كنيم، . محصول خود را باالجبار به دالالن، به قيمتي بسيار نازل مي فروشند
با مشاركت . قرار دهيمه حومروستاهاي اين توليدكنندگان در ، هدف خود را آشنا شدن با هرتفريحي خارج از ش

عادالنه تر  درآمديتا هم ايشان را با  نماييمهمسايگان خود، از اين توليدكنندگان محلي به صورت كلي خريد 
تر با توليد كنندگان محلي، ارتباط نزديك . ة محلي بهره مند گرديمو هم از محصوالت تازه و رسيد كنيمدلگرم 

. سازدفرصت هايي براي خريداريِ مستقيم ديگر توليدات محلي، مثل منسوجات و صنايع دستي، را نيز فراهم مي   
 

اين محصوالت غالبا غير محلي و حتي . بپرهيزيم خارج از فصل جداً و سبزيجات جات از خريد ميوه، صيفي
از و در آينده، هم اكنون سالمت جامعه، . نندگان محلي تقويت نمي كندو پيوند ما را با توليد ك است وارداتي

. توليد و نگهداري مي كنندغير فصل را با روش هاي شيميايي،  ميوه هاي. دارايي هاي مشترك ارزشمند ماست
به مخاطره و بي كيفيت آلوده  سالمت خود و فرزندانمان را با مصرف اين محصوالتپس عقالني است كه 

                                                                                                                            . ازيمنيند
 

 وسيله اي براي تفريح و تفاخربه در نظر بسياري از مردم را و رانندگي اتومبيل تبليغات مستمر و بي امان، امروزه 
نيازي هيچ مطلقا ر شهرهاي كوچك، يعني در جاهايي كه به بركت مسافت هاي نزديك، حتي د. بدل كرده است

دام هاي تبليغاتي  !هوشيار باشيم. استشده به وسيلة نقلية موتوري نيست، اتومبيل سنبلي هويتي و شخصيتي 
 است وم فرد فرد دارايي مشترك هواي پاكيزه متعلق به. و از آنها بپرهيزيم صنايع خودروسازي را تشخيص دهيم
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ه نزديك بفقط در تهران،  .كه با ما در يك شهر زندگي مي كننداست تهديدي جدي براي همه هموطناني  نبود آن
وارد ما هزينة بسيار گزافي براي كل جامعه  ماشين سواريِيعني  .نفر در سال از آلودگي هوا جان مي سپارند 5000500050005000

تهديد تغييرات آب و هوايي در كرة . خود ما باشدنزديك زيزان و قرباني بعدي ممكن است يكي از ع مي كند
ناشي از  ،آن استشدت يافتن  ازانكارناپذير  نشانه ايدر ايران ) 1396139613961396(امسال زمين كه خشكساليِ بي سابقة 

نشان دادن تفريح و براي  يهاي كم خطرتر و كم هزينه ترآيا واقعا راه . احتراق سوخت هاي فسيلي است
                                 ؟ وجود ندارد ،اين وسيلة آاليندهغير از داشتن و راندنِ  ،وبمان به ديگرانشخصيت خ

 

:تمدن ساز توليد كنندگان  •••• 
تا پيوند ما با جامعه مصرف كنندة محلي  متوليد كني) استان(و يا منطقه اي ) شهرستان(براي بازارهاي محلي 

گي، هيئت هاي علمي دانشگاه ها و فرهنگيان، مساجد و تكايا، ط با انجمن هاي فرهنبا برقراري ارتبا. تقويت شود
اعضاي و  در حوزة انتخابيه خود دفتر نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، آسايشگاه ها و مراكز توانبخشي

ن اعضاي ايبسياري از . ه دست مصرف كننده برسانيممستقيما برا خود  محصوالت مرغوبِشوراهاي شهر، 
ها از اهميت محصوالت تازه و سالم آگاه اند و از محصوالت خوب ما كه با قيمت مناسب عرضه شود، سازمان 
از كيفيت خشنودي . بسياري از اين افراد از جمله رهبران فكري جامعه محسوب مي شوند .مي كننداستقبال 

             .كرد خواهدبدل د كنندگان محلي حمايت از تولي انغبّلمبه خود ه خود بايشان را ، باالي محصوالت ما
 

كيفيت نازل در توليدات . يكي از مؤثرترين راه هاي مقاومت در برابر استكبار، حفظ كيفيت باال در توليدات است
كه قطعا كساد بازار براي توليدات داخلي  كندمي  وادارداخلي، مردم را به خريداري و مصرف توليدات خارجي 

توليد (=مقياس وسيع توليد در چه در صنعت و چه در كشاورزي، تك محصولي و . هد داشترا در پي خوا
وي را ملزم به  ،مي كند ترآسيب پذير داخلي و خارجي ، ضمن اينكه توليد كننده را در برابر فشارهاي بازار)انبوه

بانكي در موعد مقرر، فشار بازار براي قيمت پايين تر و ضرورت پاسخگويي به تعهدات . مي سازداخذ وام 
 ، تالش كنيم پس. مي كند مجبورو حتي تقلب، بسياري از توليد كنندگان را به كاهشِ كيفيت محصوالت خود 

از كيفيت محصوالت خود با حفظ تنوع توليد و پرهيز از وامدار شدن مراقبت كنيم تا وفاداريِ جامعه مصرف 
                                                                                            .گرددكننده به محصوالتمان تقويت 

 

بدانيم كه كشورهايي كه خود را آقاي دنيا مي  .توليد براي بازارهاي صادراتي اين روزها بسيار تبليغ مي شود
دانند، بهترين محصوالت خود را براي صادر كردن كنار نمي گذارند. اينكه در كشورهاي در حال توسعه، توليد 

خود بخشي از روابط  ،تشويق مي شوندصادر كردنِ بهترينِ محصوالت خود به بازارهاي صادراتي به كنندگان 
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فرودستيِ به جاي پس  1.تحميل كرده اند دنباله روكشورهاي قدرتمند بر كشورهاي نابرابر استعماري است كه 
 و تمدن سازي را انتخاب كنيم و وقارِ عزتمندي ،در تجارت آن يروابط نابرابرِ استعمارتبعيت از و  »توسعه«

هموطنانمان كه در اين تغذية برترِ و براي ، )استاني( و منطقه اي بهترين محصوالت خود را در بازارهاي محلي
و مارچوبه ، اين محصوالت شاه ميگوفرقي نمي كند كه سرزمين و منابع آن با ما شريك اند، در نظر بگيريم، 

متوجه باشيم كه با صادر كردنِ بهترين هاي يك محصول، . تخم مرغمرغ و گندم،  ياباشد و ل كوهستان عس
اين ظلمي است . نيز افزايش مي يابد توزيع مي شوده در بازارهاي داخلي ك 3333و  2222 قيمت محصوالت درجه

زماني جزئي از غذايِ  هايي كهگاه افزايش قيمت به حدي است كه كاال. مضاعف به هموطنان مصرف كنندة ما
                                        2.شده استارج از قدرت خريد اكثر مردم خهم اكنون ، هروزانة عموم مردم بود

 

:تمدن ساز سرمايه گذاران و سپرده گذاران  •••• 
رايي هاي مشترك ماست، پول از دامطلقِ پولي مي دانيم كه در جيب يا حسابِ بانكيِ  اگر چه ما خود را صاحبِ

مثل يك (يكي از كم شناخته ترين ويژگي هاي پول اين است كه هر چه پول در يك جامعه . هر جامعه است
 گسترده ترشود، مشاغل بيشتر و عمران و آباداني ديرتر از آن خارج بيشتر گردش كند و ) روستا يا شهر كوچك

ه كمتر باشد، نه تنها از اين بركات كمتر حاصل برعكس، هر چه مدت زمان گردش پول در جامع. ايجاد مي كند
سپرده . محل پيدا مي كندتوليد شده در خارج از  مي شود، بلكه جامعه وابستگي بيشتري به كاالهايِ تجاريِ

اندوخته هاي ما در بانك يا سرمايه گذاري در تاالر بورس، پولي كه ما در محل كسب كرده ايم را سيال  گذاريِ
به درآمدي كه ما در محل كسب كرده ايم،  به عبارت ديگر،. سازدمي از اقتصاد محلي مهيا تر و براي خروج تر 

خروج از چرخة اقتصاد محلي، جوانان شهر يا روستاي ما و طبيعت با  شود و مي ي ديگر منتقليبه جا سرعت

                                                 
به تعاملِ فرهنگي بين  لذا واردات و صادرات چيزها امري عادي بوده و ،تاريخ، همواره بين كشورها و اقاليم مختلف تجارت بوده استول طدر   1  

، به طمع كسب در آمد )و صادر كنندگان( است كه توليد كنندگانطراحي شده به صورتي  مااما تجارت جهاني در عصر . است المللي كمك مي كرده
باالتر، بهترينِ محصوالت كشور خود را روانة بازارهاي جهاني مي كنند. و به لحاظ قدرت خريد باالترِ جامعه مصرف كننده در كشورهاي ثروتمند، 

از اين رو، عزت نفس، غيرت و بصيرت، از جمله ويژگي هاي اخالقي الزم در ميان . بهترين محصوالت جهان جذب بازارهاي اين كشورها مي شود
يعني توليد كنندگان، صادركنندگان و . يدكنندگان و صادركنندگانِ كشورهاي تحت سلطة توسعه است تا روابط نابرابر بين كشورها اصالح گرددتول

را راهي بازارهاي جهاني  بهترين محصوالت داخلي را اول براي مردم خود بخواهند و سپس مازاد آنسياستگذارانِ غيرتمند و اهل مقاومت جهان 
براي مثال، . اين عملكرد عزتمندانه در صادرات كاالها، در كشورهايي كه قربانيِ تحقيرِ هدفمند از سوي بيگانگان نبوده اند پديدة نادري نيست. ندكن

:انيدسياست دولت اتريش در توليد، مصرف داخلي و سپس صادرات مازاد محصوالت مرغوبِ كشاورزيِ غير شيميايي كشور را در صفحة زير بخو  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagcasestudy.htm »     كشاورزي سالم در كشور اتريش«  
و اخيرا گوشت گوسفند اشاره ، خشكبارچاي مرغوب ايراني، زعفرانعسل طبيعي، مي توان به روغن زيتونِ اصل، در كشور ما از اين قلم كاالها   2  

.كرد  
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ضمن احياي حلي، پس با سرمايه گذاري م. مي مانندبي نصيب گردشِ محلي پول ما از بركات  پيراموني ما
                                1.بيفزاييمپيوندهاي اجتماعي و محيطي، به دارايي هاي مشترك اجتماعي و طبيعي خود 

 

:نخبگان علمي، پژوهشگران و دانشگاهيان تمدن ساز  •••• 
 در و اختراع افاكتش ،اما ضمن استقبال از يادگيري. به هيچ يك از حوزه هاي علمي و فناوري روز پشت نكنيم

تماميِ اين حوزه ها، مرعوب جهت گيريِ پژوهشي و كاربرد علوم به صورتي كه در دانشگاه هاي بيگانه ترغيب 
و  »توسعه«سمت و سوي  .ت اندداراي جهفراموش نكنيم كه كشفيات علمي و اختراعات . مي شود نگرديم

مشخص  يقدرتمند سازمان هايِ ياه و نيت افراد انگيزعموما را  چند قرن اخير اكتشافات و اختراعاتكاربرد 
ما بايد قادر باشيم كه با . كرده اندحمايت مالي و دانشگاهيان، به طور گزينشي، كه از دانشمندان  كرده است
به مروجين بي و حاميان مالي آنها را تشخيص دهيم تا  علومو انحصارطلبانه  كاربردهاي استعماريهوشياري، 

در و يا امربر به جاي قبولِ جايگاه دنباله رو با اعتماد به نفس و خودباوري،  2.بدل نگرديم مزد و مواجب آنها
ما  يپژوهشخطوط  را مكررا به خود متذكر شويم تا تمدنيبا دارايي هاي  احياي پيوندضرورت علم و فناوري، 
                .است و ضروري اسبمن ،هزارة پيش رو ايرانيِ اصيلِتوليد دانش و فناوريِ  برايد كه در جهتي باش

 

، 3تاگ سازيموش سبز و  ،در علم ژنتيك، تكرار آزمايش هاي خطرآفرينِ توليد بذرهاي تراريخته ،براي مثال
اما تغييرات آب و هوايي و . دنتقليد از جهت گيري كنوني اين علم است كه صنايع بزرگ جهان آن را مي پسند

تحقيق كنيم  ،علم ژنتيكبا استفاده از . هت گيري ديگري را اقتضا مي كندشدت آن در كشورِ گرم و خشك ما ج
غني ترين شير را توليد  ،اهلي كرده اند كه با كمترين علوفه را نژادهايي از دام ،ونكه چگونه نياكانِ ما طي قر

كه مي ي كردند م» تربيت«اهلي و  طوري ذرها رابرخي از بچگونه پيشينيانِ ما، پژوهش كنيم كه . كرده اندمي 

                                                 
.عباسي بي تا  1  

خطرات شناخته شدة بذرها و محصوالت كشاورزي تراريخته، يه منظور منحرف ساختنِ نظر مردم از ن نكته در اينجا بي مناسبت نيست كه ذكر اي  2  

ان ُخرد اورزاستفاده از اين نوع بذرها را در ميان كش در تالش است تايليون دالر به دانشگاه ُكرنل، م 6ز اخيرا بنياد صنعتي بيل گيتس با پرداخت بيش ا
تعليم داده شده اند ) از جمله ايران(كشور جهان  35از  تن از نخبگانِ علمي 400 با استفاده از اين پول، تا كنون. ندترويج ككشورهاي جهان سوم تبليغ و 

(Conrow 2017) .  كه چگونه راه اينگونه بذرها را به مزارع كشور خود بگشايند  
آقاي بيل گيتس كه ثروت خود را از د به عنوان مروج يا ويزيتورِ صنايع بزرگ توليد بذر جهان ايفاي نقش كند؟ چرا يك دانشگاهي يا نخبة ايراني باي

به دست آورده است، از سهامدارنِ بزرگ شركت چند مليتي مونسانتو است كه از بزرگترين توليد كنندگان ) شركت مايكروسافت(صنعت رايانه 
ترويج بذرهاي تراريخته در كشورهاي جهان سوم بر ثروت افسانه اي خود شكي نيست كه اين فرد با . ي شودبذرهاي تراريخته در جهان محسوب م  

براي مطالعه بيشتر در مورد چه افتخاري دارد؟ شمندان ايرانيِ آموزش ديده توسط دانشگاه كرنل براي دان ويرانگراما تبليغ اين بذرهاي . خواهد افزود   
Fagan et al 2014 : اثبات شدة بذرها و محصوالت كشاورزيِ تراريخته، بنگريد به خطرات  

. بخشي از فناوري زيستي كه قادر است با پاره اي از بافت يك موجود، موجود كاملي مثل آن بيافريند -همسان سازي    cloning 3  
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از چه علمي  اين نوآوران 1.كنند كشت )پاييز و تابستان( در دو فصلِ كامال متفاوت يك محصول راتوانستند 
خطرآفريني براي طبيعت و بدونِ و دستكاري ژنتيكي مدرنِ ن تجهيزات وبد قادر بودندبرخوردار بودند كه 

اين دقيقا علمي است كه نه . كنند» سازگار«ير محيطي نژادها و بذرهاي موجود را با شرايط متغسالمت جامعه، 
 به آن ،پيش رو رويارويي با چالش هايِ ناشي از تغييرات آب و هواييِتنها ما ايرانيان بلكه همه مردم جهان، در 

                                                                                                                 .ندنيازمند اسخت 
 

تشخيص (= ، ريشه يابيِ بيماري ها علم طب در اين مرز و بوم درخشانِ در علوم پزشكي، با احياي ميراث
اخالق «با احياي پيوند با  همچنين. قرار دهيم ي خودهش هاپژوجهت را مجددا از آنها و پيشگيري ) درست
ايراني بوده است، راه درست پيشرفت علوم پزشكي در اقوام عظيمِ كه طي قرون از دارايي هاي مشترك » مداري

ذهن هاي كنوني پيرامون پيوند عضو،  تبليغات مثال به جاي افتادن به دامِ. رقم بزنيم را جاري كشورمان در هزاره
همان  پويا و تالش هاي پژوهشي خود را بر احيايِ بيماراني كه حق بيشتري به اعضاي بدن خود دارند، يعني

                                                                2.خطابشان مي كنيم، متمركز كنيم» مرگ مغزي«بيماراني كه 
 

و عملكرد  احياي پيوند با ارزش هاي اصيل تمدني مانند پشينة علمي، دانش بومي، اخالقمطمئن باشيم كه 
 درست و زمينه هاي گيريِ جهتاجتماعي و تكنيكي، ، محيطي زيست لِوالنه در رويارويي با مسايمسئعقالني و 

            .بر ما آشكار خواهد كردرا  در كليه حوزه هاي علمي در كشف و اختراع ابتكار عمل بسيار مستعدي از
 

و  سياستگذاريعلمي و توجيه اثري عظيم دارد افكار عمومي  بر نظرات ما دانشگاهيان و نخبگان علمي،
آن توسط دانشگاهيان غربي در فريبكارانة و ترويج » اقتصاد توسعه«. را تشكيل مي دهدكشور نونگذاري در اق

با استداللِ روشن و تا  جهان را مشتي نمونة خروار بدانيم و به رشته تخصصي خود با ديدي انتقادي بنگريم
به لحاظ . نفع جامعه و سرزمين ماستحمايت كنيم كه مي دانيم به و قوانيني  از سياست ها فقط آگاهي كامل،

محلي براي مالحظة ، ي دانشگاهي، در هيچ يك از رشته هادائم »رشد« برايِذاتي اقتصاد توسعه  عطشِ
ظرفيت هاي زيست محيطي جهان يا رعايت خشك گرم و آب در مناطق كمبود محدوديت هاي جغرافيايي مثل 

                                                 
اه تحقيقاتي دانش بوميِ دهستان گايست«تحقيقات ميداني  بر اساسِ. جو است كه قابليت كشت در تابستان را نيز داردبذر يك مورد قابل ذكر، نوعي   1  

اطالعات بيشتر . پيش رسِ جو پاييزه به دست مي آوردند ، با برداشت)استان مركزي(، بذر اين محصول را كشاورزانِ روستاي خورهة محالت »خورهه
:رايي هاي مشترك فرهنگ كشاورزي خود دردر مورد اين ايستگاه تحقيقاتي و نمونه هايي از پژوهش هاي مردم خورهه با دا  

www.eabbassi.ir/participatoryactionresearchcasestudy_theobjectives.htm 
  2 به نظر مي رسد كه. اين است كه بسياري از چيزهايي كه قبال ناشدني محسوب مي شد، امروز ممكن شده است نوينيكي از شگفتي هاي علمِ   

لذا تعجب آور نيست كه تعداد رو به رشدي از . شود به انگيزه و نيت دانشمندان و جهت گيري ايشان بستگي دارد آنچه كشف يا اختراع مي
يك دانشمند هندي با . واقعا پايان زندگي يك فرد نيست، بلكه مي توان مجددا مغز او را احيا كرد» مرگ مغزي«صاحبنظران هم اكنون باور دارند كه 

(Knapton 2016) . خود را در اين راستا قرار داده است يدو شركت زيست فناوري در اياالت متحده، جهت گيريِ پژوهش همكاري   
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حفظ . لحاظ نشده است ،در كالن شهرهاسوخت هاي فسيلي ناشي از احتراق  هوايِ آلودگيِ در مواردي چون
 علميِ ما را در انجام پژوهش هايِ نسبت به باورهاي حاكم در رشته هاي دانشگاهيِ امروز، رويكرد انتقادي

 سيستمتوجيه و تاييد فراهم كردنِ قبل از مثال، . كمك مي كند مناسبپشتيبان براي سياستگذاري و قانونگذاريِ 
تجاريِ نامناسب براي مناطق  ، اتالف عظيم آب از طريق اين سيستمِدر كشاورزي ري تحت فشار بارانيآبيا هاي

باورهاي حاكم  به چالش كشيدنِبا مثال ديگر اينكه، . منتشر كنيمسنجيم و برا با پژوهش  كشورمانگرم و خشك 
به  اناز نياز شهروند ،بتكرانهم پژوهش و طراحيِ شهري مكه با انجادهيم به خود جرات  ،در رشتة شهرسازي

گزينه هاي جديد و مؤثري براي سياستگذاران اين حوزه به همزمان، استفاده از وسايل نقليه موتوري بكاهيم و 
                                                                                                                       .وريمآوجود 

 

حل مسايل جامعه  برايرا رهبران انديشة علمي و خلق فناوري كشور خود نخبگان علمي و دانشگاهيان  ،مردم
كدام شهروندي است كه خانة ارزان و ايمن، غذاي سالم و قابل استطاعت، حمل و نقل بدون آلودگي،  .مي دانند

از چه كسي و را نخواهد؟  ...و وو سالمت بدون جراحي و دارو، دفع پساب بدون شيوعِ موش در سطح شهر 
 در جامعه،عموم مردم زندگيِ عزتمندانه فراهم شدنِ اين نيازهاي اساسيِ ما انتظار مي رود كه براي از غير 

مناطق محله هاي شهري و مردم در ارتباط با  كردنِ پس با برقرار د؟انديشه پردازي، طراحي و آزمايش كن
و با اشراف به محدوديت  مسايل مردم دقيق از را تقويت كنيم تا با آگاهي معهجا، پيوند بين دانشگاه و روستايي

گام مبتكرانه و مسئوالنه  ،پژوهش و طراحي سيستم هاي مؤثر و مناسبجهت در ، متداول تجاريِهاي روش هاي 
                                                                                                                            . برداريم

                                  

:سياستگذاري و حكمرانيِ تمدن ساز  •••• 
و بهره جويي  كشور نفوذ مستقيم بيگانگان در مديريت اقتصاد 1357135713571357در كشور ما، رخداد انقالب اسالمي در سال 

، هنوز، با مردمي سازيِ اقتصاد امروز اما ايران. ساختمتوقف را  از منابع سرزميني و انساني به نفع صنايع بزرگ
ايعِ كه ما را در برابر فشارهاي اقتصادي و سياسي اين صن) اقتصاد مقاومتي(= و بهره مندي از اقتصادي مستقل 

ري بدون نقش آفريني مردم و مشاركت فك مهمبپذيريم كه اين . فاصلة بسيار دارد بخشد مي زياده خواه مصونيت
و عمليِ مردم در سطح محلي حاصل نمي شود. بسياري از نهادهاي مديريتيِ كنوني ما در حوزة آموزش، 

 به پيامدهاي. از انقالب دارد پيش دورانكشاورزي و پزشكي ريشه در فعاليت هاي يو اس ايد در ايران در 
ي مواد غذايي به باقيماندة كود و گراني و آلودگ، تحميلي كه به صورت بيكاريِ مزمناين نهادهاي  نامطلوبِ

متجلي شده  و افزايشِ بي سابقة ابتال به بيماري هاي صعب العالج و مصرف دارو در ميان ايرانيان سموم شيميايي
كاستن از آسيب هاي اين پيامدها جز از راه سياستگذاريِ مساعد در حمايت از تشكل هاي . توجه كنيم است

بپذيريم كه مسايلي كه اين نهادها با پيرويِ بي چون و چرا از . نيستمردمي در سطح محلي امكانپذير 
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به وجود آورده اند با تاسيس سازمان ) تعيين شده توسط صنايع بزرگ استانداردهايِ(= استانداردهاي جهاني 
مي هاي مردم نهاد و انديشكده ها، اگر اين سازمان ها نيز از آن سوي مرزها تغذيه مالي و فكري شوند، حل ن

                                                                                                                               . گردد
 

و در عصر حاضر، رهبر و . ستاو زياده خواهيِدشمنِ بشر، . ي هست و دشمن واقعي استدشمنبپذيريم كه 
براي . به سركردگيِ صنايع بزرگ اياالت متحده آمريكاست ني، صنايع بزرگ،جها مروجِ فرهنگ زياده خواهيِ

مقاومت در برابر اين دشمن، با استفاده از دو معيارِ انصاف و عدالت، سياست هاي كنونيِ كشور را محك بزنيم. 
اي مشترك از دارايي ه را در نظر آوريم تا سياست هايي كه موجب جدا كردن و جدا نگه داشتن مردم» انصاف«

را در نظر آوريم تا سياست هايي اتخاذ كنيم كه زندگي » عدالت«. آنها مي شود را شناسايي و اصالح كنيم
پايبندي به اين دو معيار به ما . هم در شهر و هم در روستا، را تشويق مي كند جميع اقشار جامعه،عزتمندانه براي 

نهادها و سازمان و سرزمين باشد، با پيروي از توصيه هاي  كه به نفع ملت حكمرانيِ عقالنينشان خواهد داد كه 
مثل سازمان ملل متحد، بانك جهاني، صندوق بين المللي پول،  الملليِ ساخته و پرداختة صنايع بزرگ،هاي بين 

، و 1»كودكس آليمنتاريوس«، سازمان خواربار و كشاورزي ،، سازمان بهداشت جهانييسازمان تجارت جهان
به گواهي تاريخ، . به دست نمي آيد 3»اي پي اي«و  2»اف دي اي«صاحب نفوذ آمريكايي چون سازمان هايِ 

ملت ها و دولت ها را به نفع صنايع بزرگ  توصيه هاي اين سازمان ها همواره انگيزه ها و گزينه هاي رفتاريِ
تاراج منابع طبيعي، معدني و محدود كرده و ايشان را تنها به وابستگي اقتصادي و مصرف بيشتر از يك سو و به 

عزتمندي و احترام در عرصة بين المللي كه توجه داشته باشيم  .از سوي ديگر مجبور ساخته است انساني خود
فريبكارانة اين سازمان ها دور نگاه مي دارند » توسعه«متعلق به ملت هايي است كه خود را از مدلِ پيشرفت و 

                                           .                 يز و محترم نمي داردعز را چرا كه فريبكار هرگز فريب خورده
                                            

سياست هاي حافظ منافعِ  سياستگذاريِ نادرست ديگر كشورها و نتايجِ نامطلوبِ به بار آمده از آنها، به ويژه
خطوط اعتباريِ بين المللي، برقراريِ سرمايه گذاري خارجي، اخذ وام يا  ذب، جانتقال تكنولوژياستكبار، چون 

سياست  اينمجموعة به گواهيِ تاريخ، . برت قرار دهيمرياضت اقتصادي، مقررات زدايي و افزايش صادرات را ع
ها عين مدل غربي (بلوك غرب) است كه نهايتا بر تاراج منابع سرزميني و انسانيِ جوامع كهن متمركز بوده است. 

 سياست هايِاز و تقليد بي چون و چرا  از باال به پايين برنامه ريزي متمركزِتاريخ همچنين گواهي مي دهد كه 

                                                 
سازمان ملل جهت  نام مجموعه استانداردهايي است كه توسط سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواربار و كشاورزيِ  Codex Alimentarius 1  

. ة غذا تنظيم شده استاستانداردهاي بين المللي در حوزيكسان سازيِ   

.نام سازماني است كه بر غذا و دارو در آن كشور نظارت دارد  FDA 2  

  EPA 3 .استآن كشور محيط زيست  حفاظتنام سازمان   
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مورد حمايت صنايع بزرگ، ريشه در نظام حكمراني در بلوك شرق دارد و عين مدلِ شرقيِ نظام صنعتي 
و مدلِ جداسازي ملت ها از دارايي هاي مشترك كه چيزي جز تلفيق اين د» اقتصاد توسعه«. كمونيستي است

خود نيست، بيشترين آسيب را در ايجاد فاصله بين مسئولين و مردم در امرِ سياستگذاري و حكمراني به وجود 
، صراط مستقيمِ حكمرانيِ »نه شرقي، نه غربي«پس با حفظ هوشياري در پايبندي به شعارِ تمدن سازِ . آورده است

انديشي با و حمايت از گروه هايي از هموطنانِ مبتكر و متعهد خود بجوييم كه با نيك انديشي عقالني را در هم 
، در جهت عمران در واحدهاي خُرد و متوسط صنعتي و كشاورزي در كنار تالش براي كسب معاش ،و دلسوزي

مرز و بوم گام بر مي آن براي آيندگانِ اين  ت ازظاو آباداني سرزمين و شكوفايي جامعه اي سالم و زيبا و حف
چه امروز و چه فردا، انگيزه ها و گزينه هاي رفتاريِ آحاد مردم را به مصرف  ،از اتخاذ سياست هايي كه. دارند

شكي » توسعه«بپذيريم كه مطالعة تاريخِ . بپرهيزيم مصنوعات خارجي و توليد براي صادرات محدود مي كند جداً
باقي نمي گذارد كه سياستگذاريِ عقالني كه حافظ منافع هر ملتي است، جز از راه تسهيلِ برقراري پيوند مردم با 
دارايي هاي مشترك و مردم سپاري امور حاصل نمي گردد. و اين الزمة قوام و دوام تمدنيِ يك ملت است، كه 

                                                      . ، هم راه است و هم مقصدمردم يك سرزميندر مسير كمال جوييِ 
 

 و اهللا اعلم
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 تصاويري از كتاب «طبيعت نظم» اثر كريستوفر الكساندر 
 

.كه به روح آدمي حيات مي بخشد ،بخش در طبيعت و در هنرحياتالگوهايِ زنده و   
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 صخره هاي مرجاني، استراليا 
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Roughness   (و هندسي) الگوي3333:   نه خيلي دقيق 
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ديگري مرده و بي روح  ،ح افزارويكي زنده و : مقايسة معماري كهن و معماري مدرن  
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 نقشه هاي تهيه شده توسط اينتر آمريكن در آمريكاي التين 
 

1.منابع مواد اولية ضروري در آمريكاي التين. 1111تصوير   

 

                                                 
1 Colby and Dennet 1995, 159. 



    
 

156 

 

2222پيوست   
 

.ت، ترويج زراعت، ترويج دامداري، انبار غذا، برنامه ريزي تداركا: مراكز مرتبط با تامين غذا. 2222تصوير   
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  درماني/تاسيسات بهداشتي. 3333تصوير 
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به تفكيك ايستگاه هاي راديوييِ اياالت متحده  موج كوتاه پوشش راديوييِ. 4444تصوير   
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  توزيع جزوه هاي تبليغاتي به تفكيك كشورها. 5555تصوير 
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آمريكاي التيندر كشورهاي  ، ثابت و سيار،ميلي متري 16161616پراكنش امكانات نمايش فيلم . 6666تصوير   
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202020201ن آمريكاي التين در نيمة دوم قر تركيب جمعيتيِ مردم در كشورهايِ. 7777تصوير   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Colby and Dennet 1995, 129.  
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)1940194019401940- 1946194619461946(شبكة راكفلر براي نفوذ همه جانبه در آمريكاي التين . 8888تصوير   
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شركت 
سهامي راديو 
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صنايع بزرگ همكارِ 

 اينتر آمريكن

سازمان اينتر آمريكن 
:هماهنگ كننده  
 نلسون راكفلر

 بنياد راكفلر
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 تحقيقات
علوم 

 اجتماعي
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آمريكايي 
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برنامه زبان آموزيِ 
 فشرده   

انيستيتو زبان 
  انگليسي

  پنتاگون

و ملي انيستيت
 سرخپوستان

هاي ه پروند
مطالعات نواحي 
در مورد روابط 

دانشگاه (انساني 
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 بنياد آموزشِ اينتر آمريكن 

انيستيتو اينتر آمريكن 
براي مطالعة 

خپوستانِ سر  

وزارت آموزش و پرورش 
 پرو

انيستيتو زبان شناسيِ 
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ويسندهدربارة ن  
 

در دانشگاه كاليفرنيا، پژوهشگر و طراح سيستم هاي » اطالعات مدرسة عاليِ آموزش و مطالعات«دانش آموختة اسفنديار عباسي،    

و تاسيسِ ) 1377137713771377 -1380138013801380(در ايران » ايستگاه تحقيقاتي دانش بومي«نخستين اجرا و مديريت پژوهشيِ . در شهر و روستاستبومي 
. و اطالع رساني بوده است از جمله فعاليت هاي وي در پژوهش ،)1388138813881388(» در خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رسانيِ 

حوزه و دانشگاه و رسانه، برنامه ريزان و سياستگذاران كشور  مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگان، توليدكنندگان، اصحاب
و سيستم هايِ مردمي و  فناوري هاي مناسب آگاهي رساني به مخاطبين در مورد اطالعات معتبرِ علمي، معرفيِ. تشكيل مي دهند

                          ايران، از وظايف  ح الگوي مصرف درحركت به سوي اصالدر راستاي تداومِ  ارائة خدمات مشاوره ومكمل 
                                                                       www.eabbassi.ir/newpages.htm اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است.     

 

كه  دانشجويانياست كه جهت بهره برداريِ » اقتصاد مقاومتي با مديريت جهادي«ديار عباسي همچنين طراح دورة آموزشيِ اسفن  
در ايران مصمم اند تدوين شده  ي سازي اقتصاداز طريقِ احياي پيوندها و مردمبراي مشاركت در تحققِ اهداف اقتصاد مقاومتي 

در علوم طبيعي، حكمت  ه بر آموختنِ دروساست؛ دانشجويان، عالو» تحصيل كامل«بر  تمركزِ اين دورة علمي و حرفه اي،. است
ايجاد كسب و كار و  الزم براي اومتي، مهارت هايقاسالمي و مهارت هاي اجتماعي، با ساختارهايِ اقتصاديِ مناسب براي اقتصاد م

متناسب با ( ، كشاورزيِ بوم شناختي)ا سليقة نسل امروزاسب بمتن( نيز با انواع فناوري هاي مناسب، از جمله ساخت و ساز بومي
به صورت عملي، آشنا مي  ،، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين هاي بادي براي توليد انرژي در محل)نيازهاي غذايي امروز

خود را شناسايي و  پيرامونِ محيط طبيعيِ احيايِدانش آموختگان اين دوره قادرند فرصت هايِ خدمت رساني به جامعه و . شوند
هم . كنندبدل كارآفريني و كسب درآمد براي خود و ديگران  جهتبه موقعيت هايي  ،طراحي سيستم هاي مردمي و مكملرا با  هاآن

                                 .  دانشگاه هاي پيشرو جهان است دررو به رشد اكنون دوره هايِ آكادميك مشابه، از رشته هاي جديد و 
www.eabbassi.ir/pdf/article_culture_epiclivingAbbassi.pdf جهاني شدن، از گونه اي ديگر       
 

 


