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  : ريزي دولتي در ايران نظام برنامهناكارآمدي 
  نظري آنهاي  بنيانهاي تاريخي و  ريشه

  جمهوري سخنراني در نهاد رياست
  ١٣٨٦تير  ٢٦

  
ريزي  بازانديشي نظام مديريت و برنامه«ميزگردي با عنوان  ١٣٨٦تير  ٢٦شنبه  بعد از ظهر روز سه ٥:٣٠تا  ٢:٣٠از ساعت 

و (هدف از اين ميزگرد بررسي تاريخ و عملكرد سازمان برنامه و بودجه سابق . وري برگزار شدجمه در نهاد رياست» ايران
جمهـور، در بازسـازي ايـن سـازمان      نژاد، رئيس و تالش اخير دكتر محمود احمدي) ريزي بعدي سازمان مديريت و برنامه

االسـالم و   و حجـت ) ص مصلحت نظامعضو مجمع تشخي(در ميزگرد فوق، عالوه بر من، آقايان سيد مرتضي نبوي . بود
دبيـر  . ها پاسـخ دادنـد   سخن گفته و به پرسش) رئيس فرهنگستان علوم اسالمي(المسلمين سيد محمد مهدي ميرباقري 

  . بودسياست روز، ميزگرد آقاي محمد مهدي شيرمحمدي، سردبير سابق روزنامه 
طور اعم در سه بعد  ريزي ايران به نظام برنامهطور اخص و  به بررسي سازمان برنامه سابق بهمن در سخنان خود 

گيري و عملكرد سازمان برنامه را  هاي قدرت مؤثر در شكل كانوندر بعد سياسي، . پرداختم اجراييو  نظري، سياسي
 طلبيد، مثالً ها را مي ، و پيامدهاي آن كه تمركز در همه عرصه)گرايي دولت(اتاتيسم در بعد نظري، . اجماالً معرفي كردم

و انجاميد،  مي) ريخت ساختار و بي  شهرهاي بي كالن(هاي انبوه و متراكم جمعيتي  در عرصه شهرگرايي به ايجاد قطب
را دو شاخص  )، و نامنطبق با نيازهاي بوميپرخرجدست نيافتني، مبتني بر اهداف بلند، واهي، ( گرايي سودايي توسعه

ريزي كالن  برنامهاز يكسو و  ساالري فساد و ناكارآمدي ديوانعد اجرايي نيز در ب. ريزي در ايران خواندم اصلي تفكر برنامه
عدم و  كوچكمناطق   در مقياسمبتني بر آن ريزي  برنامهپژوهش و فقدان يعني  ،بدون ابتنا بر شناخت و پژوهش خُرد

ريزي  آمدي نظام برنامهاز سوي ديگر را دو عامل اصلي ناكار ،آنكالن و خُرد هاي  استراتژي توسعه و شاخصتدوين 
  . ايران، و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه سابق، معرفي كردم

، از جمله در اسم و عنوان سازمان يا جايگاه آن، را تغييرات صوريهر گونه  ،نژاد درباره اقدامات اخير دكتر احمدي
منوط كردم به شناخت علمي و عميق يزي آينده را ر نظام برنامهساختار و نهادهاي دولتي مرتبط با حاصل خوانده و موفقيت  بي
مدير منصور برقعي، امير نژاد و  شرط موفقيت دكتر احمدي. در اين حوزهو پژوهش مبتني بر دانش حركت و سازماندهي و 

و در گذشته ريزي ايران  ريزي كشور كه از سوي ايشان منصوب شده، توجه به علل عدم توفيق نظام برنامه جديد برنامه
تواند به عنوان اقدامي بزرگ و انقالبي  پژوهش بومي است؛ وگرنه اين اقدام، كه ميدانش عميق و مبتني بر جديد ريزي  رنامهب

  . بوددر تاريخ ثبت شود، عقيم و ناكام خواهد 
  : به شرح زير است) هايي با اصالحات و افزوده( منمتن كامل سخنان 

  
آن و  كـنم  را از سه منظر سياسي، نظـري و اجرايـي بررسـي مـي    ي دولتي در ايران ريز و نظام برنامهسازمان برنامه تاريخ 
كارآمـدتر و  از نظـر اجرايـي   و در اين مقطع تاريخي نشست تخصصي اين در دهم كه  هايي را مورد تأكيد قرار مي جنبه

  . مفيدتر است

  هاي فرامليتي و سازمان برنامه  كانون

» نشانده دست«يا » وابسته«و حكومتي هبري اياالت متحده آمريكا، قرار داشت حكومت پهلوي در حوزه بلوك غرب، به ر
به تبع اين وابسـتگي، طبيعـي   . اين مطلبي است كه در جلسه حاضر تأكيد بر آن زياد مورد نياز نيست. رفت شمار مي به

منطبـق بـا ماهيـت و    بـا اهـداف و كاركردهـاي معـين      ،هاي پس از جنگ جهاني دوم در سال ،است كه سازمان برنامه
افرادي قـرار  رأس آن بسياري از مقاطع موجوديت اين سازمان در شكل گرفت و در پيوندهاي فرامليتي حكومت پهلوي 

  . ه بودندهاي معين صهيونيست وابست هاي اصلي به دست افرادي بود، كه به كانون داشتند، يا اهرم



٢ 
 

اين . برنامه و بودجه در ايران نقش اصلي را داشتند هاي صهيونيستي در تأسيس سازمان كانونهمان آغاز، از 
وگيري از گسترش براي جل) ١٩٤٧(» دكترين ترومن«و پس از اعالم هاي آمريكا و دولت ترومن  سازمان به تبع برنامه
سازمان برنامه تحت عنوان » مشاوران ماوراءبحار«به كمك شركت آمريكايي سازمان برنامه  ]١.[كمونيسم ايجاد شد

گيري  كمك به شكلهيئتي كه براي رئيس مدير عامل اين شركت و . شكل گرفت. ش ١٣٢٧در سال ساله  هفت
او به دنبال تحقق اهدافي بود كه برخي . بود ماكس تورنبرگنام  يك صهيونيست بهسازمان برنامه به ايران سفر كرد، 

، كمي پيش آلن دالس حضور داشت كه بعداًدر اين هيئت  ]٢.[وطن نفتي آن زمان در پي آن بودند هاي جهان كمپاني
، جان فاستر برادر بزرگش. شد) سيا(در دولت آيزنهاور رئيس سازمان اطالعاتي آمريكا ، ١٣٣٢مرداد  ٢٨از كودتاي 

كمپاني سوليوان اند نماينده در زمان سفر آلن دالس به ايران، او  ]٣.[نيز در دولت آيزنهاور وزير امور خارجه شد دالس،
بانك شرودر از شركاي اصلي بانك شاهنشاهي انگليس و . رفت شمار مي ل بود كه مشاور مجتمع مالي شرودر بهكرامو

ارتقاء و ايران، معروف به بانك شاهي، است كه در تاراج استعماري ايران در دوره قاجاريه و پهلوي و همچنين در 
اولين اسكناس ايران را همين بانك شرودر در . شتحكومت پهلوي سهم بزرگي دارضا خان ميرپنج و استقرار بركشيدن 

به اين ترتيب، از طريق آلن دالس هيئت مستشاران ماوراءبحار و بنيانگذاران سازمان . شاه منتشر كرد زمان ناصرالدين
ر، هاي سرشناس مرتبط با يهوديان زرساال خوردند كه در تركيب آن خانواده المللي پيوند مي برنامه به يك مافياي بين

بعدها كه برادران دالس در دولت آيزنهاور وزير امور خارجه و رئيس سيا . مانند هريمن و بوش، حضور داشته و دارند
جان فاستر دالس معتقد بود كه پس از چين ايران به دامان كمونيسم . شدند، به تحوالت ايران بسيار عالقمند بودند

مرداد و  ٢٨بر اساس همين نگرش بود كه برادران دالس در كودتاي  .دانست مي» چين دوم«خواهد افتاد و ايران را 
  . سپس در تحكيم ديكتاتوري محمدرضا شاه پهلوي بسيار مؤثر بودند

در تركيب رؤسا و گردانندگان سازمان برنامه نيز از آغاز تا پايان حكومت پهلوي وابستگي به همين كانون فرامليتي 
امدارترين رئيس سازمان برنامه كه خاطرات دو جلدي او در ايران منتشر شده، به ن ابوالحسن ابتهاج،. بينيم را مي

به دست يك مبلغ . ق ١٣٠٢در حوالي سال الملك گرگاني،  پدرش، ابراهيم خان ابتهاج. اي بهائي تعلق داشت خانواده
در سال زندران بدل شد و ترين مالكين و متنفذان گيالن و ما او به يكي از بزرگ. عندليب بهائي شدنام  بهائي به

ويژه  بهپسرانش، . به قتل رسيددر يكي از امالكش در نزديكي رشت  به دستور ميرزا كوچك خان جنگلي. ق ١٣٢٩
به غالمحسين . غالمحسين و ابوالحسن ابتهاج، نيز در جريان نهضت جنگل از عوامل سرويس اطالعاتي انگليس بودند

ولي با وساطت دو ها قصد تيرباران او را داشتند  جنگلي. جنگلي دستگير شد انقالبيوناتهام جاسوسي انگليس توسط 
اهللا خان دوستدار و ميرزا رضا خان افشار، كه هر دو بهائي بودند،  تن از عوامل نفوذي انگليس در نهضت جنگل، احسان

يهودي، درآمد و  زرساالر هاي ابوالحسن ابتهاج از جواني به استخدام بانك شاهي، متعلق به كانون. از مرگ نجات يافت
رئيس كل بانك ملّي ايران شد و در  ١٣٢٩ -١٣٢١هاي  بعداً در ساختار دولتي ايران به مقامات عالي رسيد؛ در سال

هاي او براي مبارزه  با صعود دولت دكتر علي اميني و آغاز برنامه. رئيس سازمان برنامه و بودجه ١٣٣٧ -١٣٣٣هاي  سال
ماه آزاد شد و  ٨ميليون تومان اختالس بازداشت ولي پس از  ٧٠٠ابتهاج به اتهام مشاركت در حدود با فساد، ابوالحسن 

اگر مشروطيتي وجود «: جالب استاين گفته محمد درخشش در آن زمان  .اش مختومه گرديد اي صفحه ٣٠٠٠پرونده 
ميليون تومان پول سازمان  ٣٠٠نست توا وقت آقاي ابتهاج نمي داشت و مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشتند، هيچ

ابتهاج بعداً، به همراه هژبر يزداني  ».برنامه را بريزد توي جيب شركت انگليسي جان مولم و كسي هم صدايش درنيايد
آمريكا  First City Bankدر صد سهام آن به  ٣٥و حاج محمدتقي برخوردار بانك ايرانيان را تأسيس كرد كه ) بهائي(

  . تعلق داشت
كند، قرارداد عمران  كي از اقدامات مهم ابتهاج، كه پيوندهاي فرامليتي گردانندگان وقت سازمان برنامه را عيان ميي

ديويد ليلينتال، . بوداي از زرساالران يهودي، براي احداث سد دز و كشت نيشكر در خوزستان،  با شبكه خوزستان
. ، به كمك ابتهاج قراردادي بزرگ با دولت ايران منعقد كردزرساالر نامدار آمريكايي و مجري طرح عمران دره تنسي

وزير دوران محمدرضا پهلوي، در خاطراتش دربارة اين غارت ليلينتال  امامي، رئيس مجلس سنا و نخست جعفر شريف
 الريك ميليارد دوقت ايران براي طرح نيشكر خوزستان به ليلنتال بيش از هاي  دولتنويسد كه  او مي. سخن گفته است

! دالر: دهد امامي پاسخ مي ميليارد دالر يا تومان؟ شريف: پرسد كننده، با حيرت مي حبيب الجوردي، مصاحبه. ندپول داد
 يدانم با چه انصاف يها نم نيا. ار نشدكه داده شد كرا  يدهم آن پول يكد ينكب ياگر بررس«: افزايد امامي مي شريف
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. ستين يديترد. ردندكار كمقدار  يكالبته  يعني. ردندكدر مقابل ن يارك شرمانه يب ها را گرفتند و ن پوليواقعاً آمدند و ا
دانيم كه در پشت اين طرح لرد ويكتور  امروزه، بر اساس اسناد مي ».ها داده شد ه به آنك ين مبلغ مهمياما نه در مقابل ا

  .شاپور ريپورتر قرار داشتند روچيلد و سر
سازمان برنامه، ريزي  در اواخر حكومت پهلوي، معاون برنامه. يافتهلوي ادامه اين وضع تا پايان عمر حكومت پ

  . رئيس هيئت عامله محفل ملّي بهائيان ايران بود ،دكتر شاپور راسخ
زاده، ولي در  البته، در دوران پهلوي مديران و كارشناسان شريفي هم در سازمان برنامه بودند، مانند دكتر حسين كاظم

هاي معين  گفت كه سازمان برنامه كاركرد معيني داشت و در جهت تشديد وابستگي ايران به كانون توان مجموع مي
  . سياسي بودهاي ريزي در ايران متأثر از اين پيوند نوع برنامه. كرد جهاني و غارت ايران توسط آنان عمل مي

سازمان برنامه در واقعي انندگان مطالبي كه گفته شد، صرفاً براي ارائه شناخت مجمل از پيوندها و ماهيت گرد
البته اين بدان معنا نيست كه هر . كردند ها از طريق نهاد فوق دنبال مي و اهدافي كه اين كانوناست دوران پهلوي 

در تاريخ معاصر ايران شايد كمتر . نهادي را به دليل عملكرد يا پيوندهاي سياسي گردانندگانش محكوم به انحالل بدانيم
؛ ولي روشن است كه ما به اين و بدنام باشددوره رضا شاهي به مردم ايران ظلم كرده ) ژاندارمري(» امنيه« نهادي مانند

  . را نفي كنيم) نيروي انتظامي در مناطق روستايي و عشايري(» امنيه«نام  توانيم ضرورت وجود نهادي به دليل نمي

  ريزي  هاي فكري برنامه زيرساخت

ريـزي در   هاي نظري و فكري برنامـه  تر برخوردار است، زيرساخت ر اين جلسه از اهميت بيشنظر من د بحث دوم، كه به
هـاي   هـا و بنيـان   توان آسان قطع كرد يا تغيير داد ولي زيرسـاخت  هاي سياسي را مي ايران است زيرا وابستگي به كانون

  . ي قابل تغيير نيستدهد، به سادگ ريزي را شكل مي نظري، كه ديدگاه كارشناسي ما در حوزه برنامه
 -ريزي در دوران پس از انقالب به دليل پرورش كارشناسان مـا در فضـاي فكـري    هاي فكري برنامه تداوم زيرساخت

دانش اجتمـاعي دوران پـس از جنـگ جهـاني دوم و دهـه      مفاهيم تأثيرگيري از چهل شمسي و  هاي سي و نظري دهه
  . ميالدي است ١٩٦٠

پـس از انقـالب   ويـژه   از نيمه دوم قرن نوزدهم ميالدي و بهنخبگان سياسي ايراني، كه  هاي نظري در بخشي از بنيان
داراي دو ، و به ديدگاه غالب حكومتي بـدل شـد   شكل داد حكومت پهلوي راسرانجام تكوين يافت و تدريج  بهمشروطه 

  )ني آرزوهاي دور و درازسودا به مع(. گرايي سودايي توسعه -٢، )گرايي دولت(اتاتيسم  -١: شاخصه اساسي بود

  :اتاتيسم -ا

اين روشـي اسـت كـه هـم در ايـران      . به معني حاكميت دولت بر همه شئون حيات يك ملّت است Etatism» اتاتيسم«
در سـاير كشـورهايي كـه    . عصر رضا شاه و هم در تركيه آتاتوركي، پس از انحالل حكومت عثماني، در پيش گرفته شد

توان ديد؛ مثالً در مصـر دوران   را ميرب داشتند اين نوع از سلوك سياسي و رفتار حكومتي استعمار غوابستگي شديد به 
در نمونـه تركيـه   . آميـز بـود   فاجعه ي فوقبراي همه كشورها» ساالري دولت«يا » گرايي دولت«نتايج اين . اسماعيل پاشا

معاصـر  شـناس   تـرين اسـالم   برجسـته  دهم به كتاب برنارد لوئيس، كـه بـه عنـوان    ، ارجاع مي)آتاتورك(مصطفي كمال 
هـاي   كار كه سياسـت  لوئيس هم يهودي صهيونيست است و هم از متفكران كنوني نومحافظه. شود آمريكايي شناخته مي

ـ رژ يهـا  از شـاخص  يكـي را  »سـم ياتات«او . كننـد  دولت جرج بوش را تعيين مـي  بـه تبـع آن    .دانـد  مـي  يسـت يمالكم ي
حاصـل بـا    هـاي بـي   شد كه پيامد آن ايجاد كارخانـه جرا ا »يجهان كبان«و  ين غربارشناساكر نظر يدر زهايي  سياست

طور كامل مـورد   تقريباً به» ترين ثروت كشور بود بزرگ«كه، در مقابل، بخش كشاورزي كه  در حالي ؛كاالهاي نامرغوب بود
هـا   ايران نيز چنين بود؛ همان روشدر . توجهي قرار گرفت و در نتيجه بسياري از روستائيان به شهرها مهاجرت كردند بي

  . به كار گرفته شد و همان نتايج به دست آمد
. اين تفكر، كه بايد همه چيز در دست دولت باشد، منجر به ايجاد بخـش دولتـي حجـيم و عظيمـي در ايـران شـد      

به انگليسي مطالعـه   ، كتابي را درباره اروپاي شرقي)١٣٥٥، در حوالي سال پيش از انقالب(زماني، در دوران دانشجويي 
در . هاي سوسياليستي وابسته به اتحـاد شـوروي حضـور داشـتند     در آن زمان در تمامي اروپاي شرقي حكومت. كردم مي
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فـردي يـا تعـاوني    هاي كوچك مالكيت خصوصـي   طور كامل از ميان نرفته و در حوزه اروپاي شرقي بخش خصوصي به
هاي مشابه در مورد ايران، در كمال حيرت متوجه  ها، و مقايسه آن با داده پس از مشاهده آمار و ارقام و چارت. مجاز بود

يعني، ايـران  . از كشورهاي اروپاي شرقي، به جز آلمان شرقي، استتر  بيشايران اقتصاد شدم كه سهم بخش دولتي در 
در رده دوم بعـد  ولتـي  هاي كمونيستي اروپاي شرقي، از نظر حجم مالكيت د در مقايسه با دولتوابسته به غرب،  پهلوي

  .داشتاز آلمان شرقي جاي 
ريـزي   گذاري و برنامـه  هاي سياست يافت و در همه عرصه بازتاب مي هاي تمركزگرايانه سياستگرايي در  اين دولت

) ريـزان دولتـي   در ميان كارشناسان و برنامه( از يكسواين ميراث در ايران پس از انقالب تداوم يافت و، . گذاشت تأثير مي
بـه  ) انقالبيون مسلماندر ميان ( از سوي ديگرو فضاي دهه چهل شمسي شكل گرفته در حكومتي بر بنياد تفكر سياسي 

اين . يافتافزايش هاي تمركزگرايانه  تر شد و سياست تر و حجيم تأثير از انديشه چپ ماركسيستي، بخش دولتي گسترده
هايي كه در جهت كاهش نقش دولت انجـام   شد و تالش جيه مياسالمي تو -هاي ديني بار، اين وضع با مفاهيم و قالب

بـه  » ملّـي كـردن  «. در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز بازتاب يافته استگرايش اين . ماند گرفت ناكام مي مي
كردن  ملّي: شد و تأمين عدالت اجتماعي يك فرمول بسيار ساده بود سادگي به معناي انتقال مالكيت به دولت معني مي

انـدازد كـه    مـي  ١٩٢٠در سـال  انديشي آدمي را به ياد فرمول معروف لنـين   اين ساده. عدالت اجتماعي)= دولتي كردن(
   ».كشوراضافه برقي كردن سراسر  به] شوروي[ اهاكمونيسم يعني قدرت شور«: گفت

بـزرگ   هـاي  قطـب تمركز كشـور در   ،توسعه ريزي برنامهتفكر اتاتيستي مالزم با تمركزگرايي بود و اين تمركزگرايي در 
  .طلبيد را مي Megacitiesشهرها  جمعيتي و پيدايش كالن

. داننـد  نيافتـه مـي   جمعيت در شـهرهاي بـزرگ را مخـتص كشـورهاي توسـعه     و مهارنشدني امروزه، تراكم روزافزون 
، )آرژانتـين (آيـرس   ئنـوس بو، )مكزيـك (سـيتي  مكزيكو، )برزيـل (ريودوژانيرو ، )برزيل(شهرهاي عظيمي مانند سائوپائولو 

يافتگي اين كشورها نيسـت   نماد توسعه) ايران(و تهران  )مصر(قاهره ، )پين فيلي(مانيل ، )هند(بمبئي ، )نيجريه(الگوس 
نظـران   برخـي صـاحب  . شـود  تلقـي مـي  اندام شدن اين جوامـع   و بيريزي ساختاري  نشانه بهمبه عنوان عكس  بلكه به

ويـژه از   بهدانند كه  ميگذاري غلطي  هاي ناشي از سياست فاجعهريخت و غيرانساني را  يپيدايش اين شهرهاي انبوه و ب
شـهرهاي جهـان تنهـا دو     ترين كالن بزرگ ٢١از . ناشي شده است» المللي پول صندوق بين«و » بانك جهاني«هاي  طرح
  . دريافته قرار دا در جهان توسعه) توكيو و نيويورك(شهر  كالن

شـهرهايي،  . شناسـد  شته، كسي شهرهاي انبوه را به عنوان مدل آرماني و مطلوب شهرنشيني نميامروز، برخالف گذ
شـود كـه    اروپاي غربي، به عنـوان شـهر آرمـاني شـناخته مـي     سويس و فرانسه و ساير كشورهاي مانند برخي شهرهاي 

) هـا و غيـره   ابنيـه و راه (ات مانده و نسبت متعادل ميان طبيعت و انسان و تأسيسثابت جمعيت آن در يكصد سال اخير 
شـهرهايي  كـالن  اين برخالف سده نوزدهم ميالدي است كه دوران انفجار جمعيـت در غـرب بـود و    . حفظ شده است

پادشـاه فرانسـه از   (امروزه، پاريس فقـرزده عصـر لـويي فيليـپ     . شدند متورم ميمتولد و مانند لندن و پاريس و نيويورك 
هـاي   بينيم، لندن زشت و ترسناك قرن نوزدهم را بر اساس رمان ميبينوايان، يكتور هوگو، را در شاهكار و) سلسله اورلئان

. ماريو پـوزو  اثر پدرخوانده نام نيويورك را در رمان و فيلم  به يو هولناكقانون  بيانساني شناسيم و جنگل  چارلز ديكنز مي
س و لندن و نيويورك قرن نوزدهم و اوائـل قـرن   هاي پاري امروزه اين مختصات در توسعه شهري غرب مهار شده و زشتي

نيويـورك، كـه   . اين نوع از شهرنشيني متراكم امروزه مقبول نيست. شهرهايي مانند تهران انتقال يافته است بيستم به كالن
رود،  شمار مـي  شود، و لندن، كه مركز سياسي و فكري جهان امروز به مركز تجاري و اقتصادي دنياي معاصر محسوب مي

مدرن جايگزين معمـاري مـدرن شـده و طبيعـت جايگـاهي       معماري پست. مد نظر كسي نيست» شهر خوب«ه عنوان ب
سازي، ابتدا، به آمريكاي جنوبي، و سپس به  انتقال صنايع بزرگ و مخرب اتومبيل. ارجمند در زندگي شهري يافته است

بـه   ند ايران، ناشـي از همـين رويكـرد جديـد    ي، مانبرنامه و فقير از نظر فكر كشورهاي بيبرخي آسياي جنوب شرقي و 
  . زندگي مدرن است

؛ شـود  هاي طبيعت به عنوان الگـوي مطلـوب شـناخته مـي     امروزه، الگوي شهري غيرمتراكم و پراكنده و آميخته با زيبايي
  . شهرهايي كه انسان بتواند در آن شاد باشد و انساني زندگي كند
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  :گرايي سودايي توسعه -٢

گرايـي سـودايي    در دوران پهلوي، كه اين نيز پـس از انقـالب تـداوم يافـت، توسـعه     ريزي  يرساخت تفكر برنامهدومين ز
تـرين كشـور خاورميانـه باشـد، در      توانست پيشرفته در اثر همين شيوه نگرش، مصر، كه مي. بود )طلبانه خيالبافانه و جاه(

در زير بار و ترين كشور خاورميانه بدل شد  ، به ورشكسته١٨٧٩ -١٨٦٣هاي  دوران حكومت اسماعيل پاشا، يعني در سال
  . كامل رسيدهاي غربي به افالس  استقراض از كمپاني

شود كه اگر ما از دوره قاجاريه به اندازه كافي در جهت جلب سرمايه خارجي تـالش كـرده    گاه اين ادعا مطرح مي
كه به عزل ميرزا حسين  ١٨٧٢در سال رويتر بارون ا قرارداد در جريان مقابله ب(مانند حاج مال علي كني علمايي بوديم و 

انحصـار تنبـاكو بـا    در جريان مقابلـه بـا قـرارداد    (يا ميرزاي شيرازي ) انجاميد ١٨٧٣خان سپهساالر از مقام صدارت در 
ـ ، به همراه گروهي از رجال سياسـي،  )معروف است» قيام تنباكو«كه به  ١٨٩٠در سال  تالبوتكمپاني  ل جـذب  در مقاب

كـه در اصـل كسـاني    است اي  اين شبهه. يافته بود اكنون كشوري توسعه مقاومت نكرده بودند، ايران همسرمايه خارجي 
  . اند االسالم كرماني و محمود محمود در كتب خود پراكنده چون ناظم

كـه ايـران در   زمـاني  . كنم و برخي كشورهاي آمريكاي جنوبي را مطرح مي ، چينمن وضع عثماني، مصر ،در پاسخ
روي آورد عثمـاني يكـي از   براي اولين بار به استقراض خـارجي، بـه مبلـغ پانصـد هـزار پونـد اسـترلينگ،         ١٨٩٢سال 

، حـدود  ١٨٥٨جذب سرمايه غربي، و در واقع استقراض خارجي، در عثماني از سال . بدهكارترين كشورهاي جهان بود
هاي غربي،  ميليون پوند به كمپاني ٢٠٠اين كشور حدود  ١٨٧٣تا سال  سال قبل از اولين استقراض ايران، آغاز شد و ٣٥

راه اش  سـب اقتـدار از دسـت رفتـه    ك يبا ژاپن بـرا  ١٨٩٤ست در جنگ كن پس از شيچ. و عمدتاً يهودي، بدهكار بود
ـ يسـرما  يرا به رود خو يش گرفت و درهايرا در پ »ونيزاسيمدرن« ـ  .گشـود  يه غرب ـ ا يول ا بـه  ن اقـدامات تنهـا و تنهـ   ي

ـ ه، آلمـان، انگلسـتان و ا  يروس .شرفت و اقتدار آنينه به پ دين انجاميروزافزون چ يماندگ و عقب يوابستگ االت متحـده  ي
بـر دولـت    »تجـارت آزاد «ل يم شده بودند، به دنبال مناطق نفوذ خود و تحمين سهيچ ينوساز يها ه در برنامهكا، يكآمر
ـ ق«ه بـه  كه نفوذ غرب شد يعل ١٨٩٩ن در سال يم چام مردين اقدامات، منجر به قيا .ن بودنديچ معـروف   »سـورها كام بوي

، يار جهـان كـ م يرا در تقسـ يموفق نشد؛ ز يشدن گام بردارد، ول يآهن بسازد و در راه صنعت د تا راهيوشكز ين نيچ. است
اشا نود و چهـار  مصر در پايان حكومت اسماعيل پ. ران و مصر، طعمه شدن بودي، همچون هند و اين غنين سرزميسهم ا

ن زمان كه ايران اولـين وام خـارجي   اتقريباً در هم. داشت، هاي يهودي باز عمدتاً به كمپاني ،ميليون پوند بدهي خارجي
عـالوه،   به. هاي آرژانتين و اروگوئه تنها به بنياد بارينگ لندن بيست ميليون پوند بدهكار بودند را دريافت كرد، دولتخود 

در زمـان قتـل   . يافـت، بسـيار زود پرداخـت    تـداوم مـي   ١٩٣٢ه بدهي فوق را، كه بايد تـا سـال   شا حكومت ناصرالدين
، آغاز قرن بيستم، ١٩٠٠هزار و يكصد پوند بدهكار بود كه در سال  ١٢٢ايران بابت وام فوق تنها ، )١٨٩٦(شاه  ناصرالدين

  . تمامي اين بدهي تسويه شد
پردازاني استوار  ريزي توسعه در دوران پهلوي، بر نظريات انديشه ي برنامهگرايي سودايي، به عنوان زيرساخت نظر توسعه

افرادي مانند ديويد بل  .دادند هاي مدرنيزاسيون را شكل مي هاي پس از جنگ جهاني دوم تئوري طور عمده در سال بود كه به
و ) جمهـور وقـت آمريكـا    ن رئـيس استاد و رئيس مركز مطالعات جمعيت و توسعه دانشگاه هاروارد و دستيار ويژه تـروم (

از سويي هر دو  بودند؛از اين گروه ) ، كارشناس بانك جهاني و مشاور دولت ايراندانشگاه هاروارداستاد (گوستاو پاپانك 
و  كردنـد  مي حمايتو امثال او و به شدت از ابوالحسن ابتهاج  در ارتباط بودندرجال و محافل سياسي حاكم بر ايران با 

پردازاني چـون والـت    بعدها، نوبت به انديشه ]٤[.در پيوند نزديك) سيا(با آژانس مركزي اطالعات آمريكا  از سوي ديگر
مراحل رسيد كه در كتاب نامدار و بسيار متنفذش، ) جمهور وقت آمريكامشاور كندي و جانسون، رؤساي (ويتمن روستو 

را به عنوان غايـت توسـعه مطـرح    » امعه مصرف انبوهج«، دستيابي به )١٩٦٠(مانيفستي غيركمونيستي : توسعه اقتصادي
   ]٥[.كرد مي

هـاي   پردازان توسعه، صرفنظر از غارت ثروت ملّي كشورهايي مانند ايران توسـط كمپـاني   تمامي دغدغه اين انديشه
سعه واقعي اي براي تو دغدغه. شد مي» چين دوم«ايد بصهيونيستي غرب، انسداد راه سلطه كمونيسم بر ايران بود؛ ايران ن

پسـنديدند، توصـيه    به همين دليل، حكومت ديكتاتوري را نيز مـي . اصالً مد نظر نبودايران وجود نداشت و چنين هدفي 
  . بودند ١٣٣٢مرداد  ٢٨كننده كودتاي  كردند و حامي و توجيه مي
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ي بـزرگ و دور و دراز  هاي مدرنيزاسـيون مـا را بـه سـوي سـوداها      تئوري. بودهمين نگاه حاكم ايران ريزي  در برنامه
كـه درآمـد نفتـي     ١٣٥٢ويژه از سـال   كرد كه پرشدني نبود؛ به هايي را براي درآمد ملّي ما حفر مي كرد و چاه رهنمون مي

تـر شـد و بـه جـايي رسـيد كـه        ايران افزايش چشمگير يافت، از مرز دو ميليارد دالر در سال گذشت، هـر سـاله افـزون   
ميليـون دالر بـه بانـك    دويسـت  ) ١٣٥٣فـروردين  (خـود  فخرفروشانه در اولين حركت سودازده و مغرور محمدرضا شاه 
. درآمد هنگفت نفتي نگاه ما را تا بدين حد بيمارگونـه كـرد  . بانك جهاني قطعاً به اين پول نياز نداشت .جهاني وام داد

شـناس آمريكـايي، در كتـاب     معـه مـاروين زونـيس، جا  . بودند» آمريكا شدن«نخبگان حكومتگر ما، به تبع شاه، به دنبال 
او براي تحقيق درباره تحـول در حاكميـت و   . تعبير جالبي دارد) كه هنوز به فارسي ترجمه نشده(نخبگان سياسي ايران 

در : نويسـد  زونـيس مـي  . و در اوائل دولت اميرعباس هويدا بـه ايـران آمـد   » انقالب سفيد«نخبگان سياسي ايران در پي 
بگان سياسي ايران نكته جالبي كه متوجه شدم اين است كه همـه ايـران را بـا آمريكـا مقايسـه      مالقات با مقامات و نخ

  . كنند و هيچ كس در فكر مقايسه ايران با كشورهاي همسايه و مشابه نيست مي
مـان  ، بـر بنيـاد ه  مدتي پس از پيروزي انقالب بار ديگـر را آفريد كه ها و اقداماتي  اين نگاه سودازده به توسعه برنامه

البتـه در  و و با القائاتي كه گروهي از اساتيد دانشگاه و كارشناسان سازمان برنامه و مطبوعـات،   -نگاه كارشناسي گذشته
. ز سر گرفته شـد ا -سازي جهان، در ايجاد آن نقش اصلي داشتند هاي بزرگ اتومبيل همراهي با دالالن برخي از كمپاني

با كمپـاني  ) اتومبيل پيكان(حكومت پهلوي را به خاطر قرارداد ايران ناسيونال ، ما، فعالين سياسي آن زماندر زمان شاه، 
. يمدانسـت  و سياست توسعه مبتني بر صنعت مونتاژ را مغاير با منافع ملّـي مـي  يم كرد شماتت ميلعن و انگليسي تالبوت 

اين سياسـت از سـر گرفتـه    ) ل در ايرانبراي توليد نيسان پاترو(با انعقاد قرارداد با كمپاني نيسان  ،مدتي پس از انقالب
؛ راهي آغاز شد كـه  صنعتي ما بدل شدگذاري  اتومبيل به شالوده اصلي در سياستانبوه مونتاژ  ١٣٧٠شد و از آغاز دهه 

گـذاري در   اين سياست. گونه نگاه به توسعه است بحران كنوني بنزين يكي از پيامدهاي اين. رسانيدامروز ما را به وضع 
هـدف  . اشباع شده بودجهان اتومبيل در از شد كه صنعت جهاني اتومبيل به پايان راه خود رسيده و بازارهاي فضايي آغ

وطنـي   هـاي بـزرگ جهـان    ايران به روي تعدادي از كمپـاني اهميت،  كماز اين سياست، گشودن بازار بسته، و نه چندان 
  . سازي بود اتومبيل

: ، براي توجيه اين قرارداد، يكي از مسئوالن رده باالي اقتصادي كشور گفـت در زمان انعقاد قرارداد با كمپاني نيسان
تـر نـداريم؛ يـا بايـد بـا       يم و اكنون دو راه بيشا هگذاري كرد ميليارد دالر در صنعت سرمايه ٣٠٠ما تا پايان حكومت شاه 

طبيعي است كه عقـل سـليم راه   . را رها كنيمگذشته گذاري  اين صنعت را سودآور كنيم يا سرمايهمجدد گذاري  سرمايه
  . كرد دوم را توصيه مي

گـذاري دوران   توانسـت ميـزان واقعـي سـرمايه     سيصـد ميليـارد دالر نمـي   . در اين توجيه كمي مغالطه وجود داشت
. ميليـارد دالر بـود   ١٢٠كمتـر از   ١٣٥٧تا سـال   ١٣٣٢محمدرضا شاه در صنعت باشد زيرا كل درآمد نفتي ايران از سال 

يفزايم كه در قريب به سه دهه پس از انقالب درآمد نفتي ايران حدود پانصد ميليارد دالر بوده كه بسيار بـيش از  اين را ب
پول كالني به پس از انقالب . كل درآمد نفتي ايران از آغاز اكتشاف نفت در دوره قاجاريه تا پايان سلطنت پهلوي است

ايـن سـرمايه كـالن، متأسـفانه،     . گرايي بيمارگونه بلعيده شـد  توسعهريزي و  ولي در همان چاه ويل برنامه دست ما رسيد
  . براي ما كارايي نداشت

  ريزي در ايران  ناكارآمدي برنامه

در اين بحـث بـه   . است جراييبعد ادهم،  ريزي ايران را مورد بررسي قرار مي سومين منظري كه از آن تاريخ نظام برنامه
  . پردازم يريزي م ناكارآمدي نظام برنامهعلل 

  : ساالري فساد ديوان -١

در ايـن  . اسـت  ساالري فساد ديواناجرا در ايران گذاري و  سياستريزي و  يكي از عوامل مهم ناكارآمدي هر گونه برنامه
   :كنم تنها به برخي اشارات مجمل اكتفا ميزمينه، 

جبهـه ملّـي   ويـژه از   بـه اضيان سياسـي  در دوران محمدرضا شاه سازمان برنامه كانوني بود براي جلب مخالفان و نار
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دانشـگاه آزاد، بـه رياسـت دكتـر عبـدالرحيم       ،تـر  بـيش  ،در آن دوران، وظيفه جذب اعضاي سابق حزب تـوده را . ايران
كنفدراسـيون و  به عهـده داشـت؛ عناصـر چـپ     و مؤسسه مطالعات اجتماعي، به رياست دكتر احسان نراقي، احمدي، 

دفتر فـرح پهلـوي يـا سـازمان راديـو تلويزيـون، بـه        ، فيروز شيروانلو و عباس ميالنيخواه و پرويز نيك مائوئيست را، مانند
امـور حـج را نيـز سرپرسـتي      ١٣٥١كـه از سـال   (اوقاف   سازمان، ندكرد ، جذب مي)پسر دايي فرح(رياست رضا قطبي 

را  هـاي سـابق   اي تـوده خـي از  برو فعالين سابق جبهه ملّـي   سازمان برنامهداشت و  وظيفه جذب روحانيون را) كرد مي
  . كرد جذب مي

در  .يكي از وظايف سازمان برنامـه بـود   كاركرد جذب ناراضيان سياسيهاي چهل و پنجاه شمسي  بنابراين، در دهه
ماننـد سـرتيپ   (دولت دكتر مصـدق  وزراي يا جبهه ملّي پيشين اعضاي تعدادي از شركت نوكار، كه پرتو اين سياست، 

رئـيس  (زنگنه احمد كرده بودند و مهندس ايجاد ) اهللا معظمي و عبدالعلي بشير فرهمند ، سيفاصغر پارسا  ،تقي رياحي
. ترين پيمانكاران سازمان برنامه بـدل شـد   مدير عامل آن بود، به يكي از بزرگ) در دولت مصدقو بودجه سازمان برنامه 
ـ تـر شـاپور بخت  كهمراه د به ، وزير راه دولت مصدق،شناس ر حقيمهندس جهانگ معـاون وزارت راه  (ان يتـر شـالچ  كار و دي

سـازي مهنـدس    كارخانـه لولـه  . داشتندرا  شركت ساختماني هامون )دا شديهو يها نهيابك ير متواليه بعدها وزكمصدق 
ـ   ن واميشتريشور شد و بكارخانه كن يتر بزرگ، وزير مشاور دولت مصدق، رجبي . گرفـت  يتوسـعه صـنعت   كهـا را از بان

شد و تـا قبـل از انقـالب     طالقاني -شركت مهندس تشكريران، مؤسس يحزب ا يزكته مريمك، عضو يركتشمهندس 
  . م راه و بندر داشتيعظ يها پروژه

سياستي بود براي جلب ناراضيان، كه از منظر سياسي شايد خردمندانه بود ولي با . دانم نمي» فساد«من رويه فوق را 
. هـايي توانمنـد و درسـتكار بودنـد     البته، بخشي از اين ناراضيان سياسي انسـان . شتكارآمدي سازمان برنامه منافات دا

  . سازمان برنامه منافات داشتمأموريت و كاركرد معهذا، اين رويه در اساس با 
در اينجا تنهـا بـه يـك نمونـه اشـاره      . فاحش بود در سازمان برنامه مالي كاركرد غيرتخصصي فوق، فسادصرفنظر از 

تشبد فردوست، رئيس دفتر ويژه اطالعات و رئيس بازرسي كل كشور در دوران محمدرضا شاه، در خـاطراتش  ار. كنم مي
  : نويسد مي

ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او، كه مجيدي  اصفيا، رئيس سازمان برنامه، تمام مقاطعه«
دايي [قطبي ] محمدعلي[دارم كه فقط مهندس اطالع دقيق . رئيس سازمان برنامه شد، همين رويه ادامه يافت

 ٣٥يك جوان حداكثر (و مهندس ديبا ) دوست شب و روز محمدرضا(، مجيد اعلم)پدر رضا قطبي(] فرح ديبا
بيست و گرفتند و با  برنامه اصفيا و مجيدي مي هاي بزرگ كشور را از سازمان مقاطعههشتاد در صد حدود ) ساله

  ) ٢١٥، ص خاطرات فردوست(» .دادند ران ميحق و حساب به ديگپنج در صد 

  يافتگي  هاي تدوين و سنجش توسعه و فقدان شاخصرد ريزي خُ برنامهاعتنايي به  بي -٢

گذاري كالن بدون  ترين علت ناكارآمدي سازمان برنامه در دوران پهلوي، كه پس از انقالب نيز تداوم يافت، سياست مهم
  . ريزي خُرد بود برنامه مبتني ساختن آن بر شناخت، پژوهش و

در دنيـاي  مقبول نگاه كارشناسي . تشارات سروش منتشر كردها پيش ان عنوان كتابي است كه سال» كوچك زيباست«
خواهيم براي آينده ايـران در پـنج سـال، ده سـال، پنجـاه       يعني، زماني كه مي. است» بزرگ«به » كوچك«امروز توجه از 

يم بايـد ابتـدا مملكـت خـود را بشناسـيم، دربـاره منـاطق و واحـدهاي كوچـك كشـور           سال آينده برنامه كالن ارائه ده
  . هاي خُرد برنامه كالن را تدوين كنيم مونوگرافي و برنامه داشته باشيم، و بر اساس اين برنامه

يرا دوره قاجاريه منطبق است ز» بلوك«تر با  منظورم از اين مناطق كوچك واحدهاي طبيعي در جامعه ماست كه بيش
. منطبق با واحدهاي طبيعي اجتماعي نيستدر برخي موارد شد، » بلوك«در تقسيمات كشوري، كه جايگزين » دهستان«
و يـك   ، گذشته و تاريخ مشترك داشتندداشتندو مراوده طور طبيعي پيوند  اي از روستاها بود كه با هم به مجموعه» بلوك«

در تقسيمات كشوري بعدي بعضاً نامنطبق با اين پيونـدهاي  » بخش«و » دهستان«. ساختند را مياز روستا تر  واحد بزرگ
يعني با نام واحدهاي طبيعـي  دوره قاجاريه، » بلوك«مردم خود را با هنوز طبيعي است و به همين دليل در برخي مناطق 

شناخت كافي، و صرفاً كه بعضاً از تهران بدون  جديدهاي  يا بخشها  نه با نام دهستان كنند اجتماعي، تعيين هويت مي
توجه بـه  . ، تشكيل شدهيا حتي اعمال سليقه يا براي تأمين منافع شخصي مسئوالن بر اساس نزديكي و دوري به شهرها
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پيونـدهاي  اين است زيرا شالوده رشد اجتماعي را  گذاري ملّي داراي اهميت جدي ريزي و سياست اين مسئله در برنامه
  . سازد مياجتماعي طبيعي دار و  ريشه

از تمامي واحدهاي طبيعي كوچك جامعه ايرانـي  ) مونوگرافي(نگاري  ريزي داشتن تك چنين برنامهشرط براي اولين 
چنـين   كـنم كـه   هـايي تهيـه كـرده، اعـالم مـي      هاي خُرد كار كرده و مونـوگرافي  من، به عنوان كسي كه در حوزه. است
هـزار مونـوگرافي داشـته     ٦٠يـا   ٥٠ما بايـد  . خود شناخت نداريم ما از جامعهبه عبارت ديگر، . هايي نداريم نگاري تك

  . باشيم تا بر اساس آن بتوانيم جامعه ايران را، در مقياس كالن، بشناسيم
يعني، بايد كارشناسان مشـخص كننـد كـه جامعـه     . است استراتژي توسعهريزي درست، داشتن  برنامهشرط دومين 
سـندي   ١٣٨٢آذر  ١١در . اين غايت بايد چه مشخصات آرماني داشته باشـد خواهد به چه مقصدي برسد و  ايراني مي

انـداز بيسـت    سـند چشـم  «بـه  ابالغ شد كه وقت، آقاي خاتمي، جمهور  از سوي مقام معظم رهبري به رئيسبند  ٥٢در 
ن، چهار سـال از  اكنو هم. تواند به عنوان استراتژي توسعه جامعه ايران براي اين دوره تلقي شود ميو شده معروف » ساله

البد، براي تحقق استراتژي مندرج در اين سند، بايد ابتدا . ، يعني يك پنجم اين دوره، سپري شده استاين بيست سال
كـدام كـار پژوهشـي انجـام شـده و      در اين چهار سال، براي تحقـق ايـن اسـتراتژي    . شد دو سه سالي كار پژوهشي مي

  هاي خُرد كجاست؟  نگاري تك
هـاي حركـت بـه     شـاخص صـحيح  تدوين يافتگي خواهد انجاميد،  كه به توسعه ريزي برنامهنوع از  آنسومين شرط 

» يـافتگي  توسـعه «مان، كه در سند فـوق بـه عنـوان     بايد روشن شود كه براي تحقق اهداف. سوي استراتژي توسعه است
 ١٤٠٠ايـران، كـه در سـال    جمعيت به عنوان نمونه، . صورت گيردبايد هايي  شاخصبا چه ريزي  برنامه ]٦[تعريف شده،

آيـا ايـن   بايـد در چـه نـوع از واحـدهاي شـهري زنـدگي كنـد؟        شمسي به حدود يكصد ميليون نفـر خواهـد رسـيد،    
نفـر در   ٣٦، در كشـوري كـه پراكنـدگي جمعيتـي آن     بدان معناست كه در پايان دوره بيست ساله فوق» يافتگي توسعه«

تـر و   جمعيتي انبـوه  هاي بزرگ قطبمحيطي بكر و فراواني در اختيار دارد، كيلومتر مربع است يعني هنوز فضاي زيست 
عكـس الگـوي شهرنشـيني     از اكنون داشته باشيم يا بهتر  هايي كوچك هاي مسكوني بلندتر با آپارتمان و مجتمعتر  متراكم

يـك از ايـن دو الگـوي    كدام براي تحقق غيرمتراكم و پراكنده و آميخته با طبيعت الگوي مطلوب توسعه شهري ماست؟ 
آيا بايد اضافه جمعيت ايجاد شده در مناطق كوچـك طبيعـي ايـران    كنيم؟  گذاري مي ريزي و سياست برنامهشهرنشيني 

ابـط  وتر و ر جذب خود اين مناطق شوند يا به شهرهاي پيرامون مهاجرت كنند و كالن شهرهاي كنوني را متورم) ها بلوك(
اگر شاخص اول، يعني حفظ جمعيت در زادگـاه بـومي، مطلـوب اسـت     نمايند؟ تر  قيو غيراخالتر  انساني را غيرطبيعي

هـزار   ٦٠ -٥٠بايد روشن شود كه براي حفظ جمعيت در اين . است) مونوگرافي(الزمه تحقق آن باز همان مطالعه خُرد 
در تهـران  . اري شـود گـذ  به چه امكاناتي نياز است و بر مبنـاي ايـن نيازهـا سياسـت    ) ها بلوك(واحد كوچك اجتماعي 

  . نشستن و، مثالً، براي ياسوج دستور احداث كارخانه سيمان يا قند صادر كردن پاسخگوي اين نيازها نيست
تـر و   ساالري ما در چـه وضـعي اسـت؟ متـورم     رسيديم، ديوان» يافتگي توسعه«در پايان اين دوره بيست ساله، كه به 

مت پهلوي آمـار رسـمي از وجـود دو ميليـون كارمنـد دولـت حكايـت        فاسدتر شده يا كوچك و كارآمد؟ در اواخر حكو
تصورم اين است كه رقم بسيار بيش از اين است و شـايد از پـنج ميليـون    . كنند امروزه نيز همين رقم را ذكر مي. كرد مي

ه بـه دولـت و   هـاي وابسـت   كاركنان غيررسمي و كاركنان شركتبه دو ميليون رقم كارمندان رسمي بايد . تر باشد نفر فزون
دولت بريتانيا با جمعيتي تقريباً . حكومتي، مانند بنياد جانبازان و غيره، و نيروهاي مسلح را افزود نهادهاي غيردولتي ولي

ما كارآمدي دستگاه ديواني بريتانيـا را خـوب   . كند ساالري خود را اداره مي مشابه ايران تنها با هفتصد هزار كارمند ديوان
  . شناسيم مي

در سـده نـوزدهم   . ريـزي هنـوز روشـن نيسـت     اي و ابتدايي براي برنامـه  هاي بسيار پايه ف ما با برخي شاخصتكلي
در پايه تكوين تمدن جديد غرب قـرار گرفـت و اضـافه جمعيـت مهـاجر از بريتانيـا تمـدن        » انفجار جمعيت«ميالدي، 

براي ما روشن . وبي و ساير نقاط جهان پي ريختانگلوساكسون را در آمريكاي شمالي و استراليا و زالندنو و آفريقاي جن
به عنوان يكصد ميليـون دهـان و شـكم    . ش ١٤٠٠مان به يكصد ميليون جمعيت ايران در سال  گذاران نيست كه سياست

نگرنـد، يـا ايشـان را يكصـد      براي خوردن و بلعيدن، به يكصد ميليون رقيب براي مصرف درآمد محدود نفت و گاز مـي 
خواهند كه ثروت ملّي را افزون كند؟ براي انديشمند و مولـد   يشمند و يكصد ميليون بازوي توانا و مولد ميميليون مغز اند

هـاي   اي در سر داريم؟ گسترش كمي دانشگاه آزاد و توسـعه كارخانـه   كردن اين يكصد ميليون نيروي انساني چه برنامه
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بـه اميـد روزي كـه هـر     (ه آرمان اميرعباس هويـدا را  امروز سازي و پرورش بيكاران مدعي و كم دانش؟ بعد چه؟ مدرك
مان چيست؟ به اميد روزي كه هر ايراني مـدرك ليسـانس    آرمان بعدي. ايم محقق ساخته) ايراني يك پيكان داشته باشد

داشـته باشـد؟ توليـد    و سفر ساليانه بـه كـيش   شهرهاي بزرگ حاشيه در كوچك آپارتماني  ،در جيب، اتومبيل پژو زير پا
نيـاز  واقعي ثروت ملّـي  توليد به  ،تحقيق، به انديشهنخبه، به اصوالً آيا ما به شود؟  چه ميي، اعم از فكري و يدي، واقع

  داريم؟ 
كننـدگان   گذاري تبديل استاني چون كهگيلويه و بويراحمد به يكـي از مصـرف   ريزي و سياست نتيجه اين گونه برنامه

، به دليـل وصـل   مركزي كند و دولت كه از ميراث پدري ارتزاق مي عاطل اي يعني ايجاد جامعه. درآمد نفت و گاز است
جلب عالقه و حمايـت مـردم   بالطبع درآمد از مردم و كسب ، نيازي به )فروش نفت و گاز( بودن به اين لوله تغذيه مالي

در زمـان  گيلويـه، كـه   در نتيجه، همان منطقه كه. نسبت به دولت ندارندتعلق تعهد و احساس مردم نيز در مقابل، . ندارد
اي  منطقـه زيسـتند، بـه    مـردم آن در رفـاه مـي   پرداخـت و   قابـل تـوجهي مـي   صفويه ساليانه به دولت مركـزي ماليـات   

ق پـول از تهـران، سرشـار از ثروتمنـدان بـومي كـه عمومـاً از طريـق         يـ رشود به شدت متكي بر تز بدل مي كننده مصرف
هاي همجوار مهـاجرت   طور مدام به استان اي كه جمعيت آن به منطقه ؛اند به ثروت رسيدهو فساد مالي هاي دولتي  رانت

  . كند مي
سـال  ماروين زونيس، عالوه بر كار پژوهشي كه در اوائل دوره دولت هويدا انجام داد و قبالً درباره آن سخن گفتم، در 

اي از آن را  نجـام داد كـه نسـخه   ابراي دولت آمريكـا   اي تحقيق منتشر نشدهنيز  ،اواخر حكومت پهلوي، يعني در ١٣٥٥
 ٣١ايـن سـند   . شاپور ريپورتر براي عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سـازمان برنامـه و بودجـه، ارسـال كـرده اسـت       سر

بيني كرده و البتـه   هاي موجود در زمان مطالعه، پيش زونيس، آينده ايران را، بر اساس گرايش. را در اختيار دارماي  صفحه
هاي حاضر به آينـده اسـت و عوامـل فراسيسـتمي و      روش وي فرافكني گرايشد تصريح كرده كه در مقدمه گزارش خو

 يا نـده يآ يبـرا «: نوشت، ١٣٥٥او، در سال . بيني، مانند انقالب، را در بررسي خود مد نظر قرار نداده است غيرقابل پيش
ـ نـد، گـاز ا  كسـقوط   يجهـان  يبازارهـا اگر نفـت در  : خواهد داشت ياز انرژ يران درآمد معتنابهيا ينيب شيقابل پ ران ي

از  كـي ينوشـته زونـيس،    بـه » .نخواهد نهاد يبر جا يمير وخيران تأثيا ين بر وضع مالين آن خواهد شد و بنابرايگزيجا
ـ يبسـ  يران اداره درآمد ناخالص ملّيه دولت اكن است يا) نفت و گاز(انرژي نده ين درآمد فزايا يامدهايپ را  يار هنگفت

ام كـ چـون گذشـته نا   يـي ززداكتمر يران، تالش بـرا يومت اكز درآمد و قدرت در حكل تمريدل به. اهد داشتدست خو به
نـده در  يدهـد، در آ  يل مـ كيرا تشـ  يد ناخالص ملّياز تول يبخش مهم يه درآمد حاصل از انرژكاز آنجا و . خواهد بود

ه احسـاس  كـ شـود   ين امـر سـبب مـ   يـ اشـت و ا ران وجود خواهـد د يا ياتيتوسعه ساختار مال يبرا كيزه انديران انگيا
ـ احتمـاالً تهد نظـر زونـيس،    بـه . رديـ ل بگكا جامعه شـ ي ياسيستم سيدر قبال س يزيناچ يت شهرونديمسئول ن يزتريدآمي

وجـود  و بالعكس ه در دولت نسبت به مردم كاست  يمتقابل كت انديران احساس مسئولينده درازمدت ايآ يش برايگرا
م يتنظـ  يز بـرا يـ ات دولت دخالت ندارند، دولـت ن يدر عمل يريل چشمگكش به يران از نظر مالياه مردم كاز آنجا . دارد

ا يـ  يدئولوژيـ چ نـوع ا يران بر هـ يت دولت در ايمشروع: افزايد زونيس مي. ها دارد به آنناچيزي خود توجه  يها استيس
  . ا داردكع درآمد نفت در جامعه اتيست و تنها بر توزين يمبتن يتياحساس مسئول

وي بـا اشـاره بـه مهـاجرت گسـترده      . كردم با استاندار وقـت ديـدار كـردم    زماني كه در استان كهگيلويه تحقيق مي
اصوالً وجود استان كهگيلويه و بويراحمد در تقسيمات كشـوري اشـتباه   : هاي همجوار گفت جمعيت اين استان به استان

زاگرسـي بـا    -جنگلـي  -چرا يـك منطقـه كوهسـتاني   . ه باشيمتوانيم داشت چرا؟ ما همه نوع استان مي: گفتم. بوده است
سـويس  «توانـد   اي ماننـد كهگيلويـه مـي    ها باشد؟ منطقه تواند زيستگاه مناسبي براي انسان طبيعتي چنين بكر و زيبا نمي

ح عشـاير جنـوب مطـر    ١٣٤٢ -١٣٤١هـاي   گونه كه ارتشبد بهرام آريانا پس از سركوب قيام سال باشد؛ همان» خاورميانه
» سـويس خاورميانـه  «ولي نه حكومت پهلوي نه ما تالشي براي تبديل اين منطقـه زيبـا بـه    . ها تيتر كردند كرد و روزنامه

  . نكرديم
جنگلـي   -كوهستانياي  منطقهبه طرز مشكوكي به قتل رسيد،  ٢٠٠٥فوريه  ١٤كه در وزير لبنان  رفيق حريري، نخست

كار به جايي رسيد كه اعراب منطقـه خلـيج   . را به زيستگاهي زيبا تبديل كردنام جونيه  بهبيروت كيلومتري شمال  ١٨در 
به ايـن ترتيـب،   . خريدند فروختند و در جونيه آپارتمان و ويال مي هاي لندن خود را مي فارس ويالهاي اسپانيا و آپارتمان

جهـان بـدل   بـزرگ  از ثروتمنـدان   تبديل كرد بلكه خود به يكي» عروس خاورميانه«حريري نه تنها بار ديگر بيروت را به 
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  . ميليارد دالر ثروت براي وراثش بر جاي نهاد ١٧او قريب به . شد
اي بـه   كه انتهاي جبال زاگـرس اسـت، منطقـه   كيلومتري اين شهر،  ٤٠ -٣٥در فاصله در حاشيه جنوبي شهر شيراز، 

هـاي زيبـا و    هـاي زاگرسـي و چشـمه    لنام كوهمره سرخي وجود دارد پوشـيده از جنگـ   وسعت سه هزار كيلومتر مربع به
هاي سـي ميليـارد    راه تا كي بايد سرمايه ملّي ما صرف بزرگ .كلي بكر و بخشي از آن به ؛ زيباتر از جونيهطبيعت معتدل

وصل كـرد و  هاي كوهمره سرخي  جنگلشهر شيراز را به توان  ها نمي توماني در تهران شود؟ آيا با پول يكي از اين اتوبان
توان در اين منطقه، و مناطق مشابه ديگر، الگوي شهرنشيني غيرمتـراكم و پراكنـده را بـه     آيا نميي ديگر ساخت؟ ا جونيه

ايـم و،   كر و پهناور خود را شـناخته سرزمين بفرد  منحصربههاي  احداث نمود؟ آيا ما پتانسيل» شهر اسالمي«عنوان الگوي 
  ايم؟  دن اين امكانات انديشيدهبالفعل كره بحداقل براي تأمين منافع شخصي خويش، 

و وارد كـردن  بـزرگ خـارجي   هـاي   هاي ما به دريافت پورسانت در معامالت خارجي و داللي كمپاني رفيق حريري
هيـواليي در تهـران و شـهرهاي بـزرگ، بـه      بدقواره و  هاي تجاري و مسكوني اتومبيل و گوشي موبايل و احداث مجتمع

و سـپس  » مرتـع «اراضي مردم تحـت عنـوان   » ملّي كردن«پناه، به  ن و آن ثروتمند بيچپاول موقوفات و مصادره اموال اي
نـه بـه   عالقمندنـد  به مردم فقير و ميانه حال  به ثمن بخس و تفكيك و فروش آناز دولت اراضي واگذاري اين دريافت 

ا در ايران بـه لجـن كشـيدند و    ساالري ر اند كه قانون و ديوان همينان. در نزديكي خليج فارس» سويس خاورميانه«ايجاد 
ترين مديران و كارشناسـان و قضـات را بـا طعـم رشـوه آشـنا        بينانه و نامشروع خود حتي شريف نافع كوتهم براي تأمين

  . كردند
  

  ١٣٨٦تير  ٣٠صبح شنبه  ٥:٢٨ساعت : پايان تدوين براي انتشار در سايت
  

  :ها زيرنويس
نامدار زرساالر  ،)١٩٥٩-١٨٧٥( ير اوژن مه ١٩٤٦ جمهور وقت آمريكا، همان است كه در سال ترومن، رئيس - ١

بانك (» بانك بازسازي و توسعه« اولين رئيسرا به عنوان  نيوزويكو مجله  پست واشنگتنيهودي و مالك روزنامه 
آخرين . المللي تا به امروز عميقاً متأثر از نفوذ زرساالران صهيونيست است اين نهاد متنفذ بين. منصوب كرد) جهاني

  . بود» كاري نومحافظه«س آن، پل ولفوويتز، نيز يهودي صهيونيست و از رهبران جريان موسوم به رئي
. معروف بود» اي آمريكا ملكه رسانه«به كه  است، پست واشنگتنمالك سردبير و خانم كاترين گراهام، ير پدر  مهاوژن 

كاترين گراهام مدافع سرسخت دولت  .سالگي درگذشت ٨٤در  ١٣٨٠تير  ٢٧/ ٢٠٠١ژوئيه  ١٨كاترين گراهام در 
براي نخستين بار  پست واشنگتنجمهور وقت آمريكا، را  ماجراي مونيكا لوينسكي و بيل كلينتون، رئيس. اسرائيل بود

كه هيچگاه نام آن ذكر نشد، پست،  واشنگتنمنبع اطالعات . منتشر كرد و جنجالي عظيم به سود اسرائيل به راه انداخت
گراهام مالك كاترين . بود) موساد(زرساالران صهيونيست در كاخ سفيد و سازمان اطالعاتي اسرائيل شبكه اطالعاتي 

  . دو ميليارد و چهار صد ميليون دالر درآمد داشت ٢٠٠٠شركت وي در سال . نيز بود نيوزويكمجله 
شيخ بحرين . بود ،بحرينصميمي شيخ خليفه، حاكم و دوست مشاور  (Max Thornburg)تورنبرگ ماكس  - ٢
به جزيره ام الصبان ( .گذرانيد ميجا آنمدتي را در ، به همراه همسرش ليال، كه هر ساله به او بخشيدرا الصبان  ام  جزيره

فروخت و  ،حاكم وقت بحرين آل خليفه، به سلمان بن حمد بعدها، تورنبرگ اين جزيره را. تورنبرگ نيز معروف است
پنجاه در صد سهام نفتي .) معروف شدمحمديه به از آن پس اين جزيره . دمحمد، بخشيشيخ وي آن را به پسرش، 

گذاري زرساالران يهودي در  به كمپاني رويال داچ شل تعلق داشت كه محل اصلي سرمايههاي بحرين و كويت  دولت
هزار دالر  ٧٢يانه به عنوان مستشار سازمان برنامه با حقوق سال ١٣٢٨تورنبرگ از سال . رود شمار مي بهحوزه نفت و گاز 

در ايران هاي نفتي آن زمان و پيشبرد اهداف كمپاني رويال داچ شل  جنجالايجاد وي در . به خدمت دولت ايران درآمد
  . سهم جدي داشت

، و برادر بزرگش، جان فاستر دالس، وزير خارجه اياالت متحـده  ١٩٦١-١٩٥٣هاي  آلن دالس، رئيس سيا در سال -٣
داران  جـوزف دالـس از مالكـين و بـرده     .جـوزف هتلـي دالـس   نـام   ، نوادگان فردي هستند به١٩٥٩-١٩٥٣هاي  در سال

هاي اطالعاتي براي كمپاني هنـد شـرقي بريتانيـا در هندوسـتان      او ثروت خود را از طريق فعاليت. كاروليناي جنوبي بود
ـ  اندوخت و پس از استقرار مجدد در آمريكا به عضويت فرقه مخفي به رادران متحـد درآمـد كـه مقـر آن در     نام انجمن ب
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در يـك مؤسسـه    ١٩٢٠پايان بردند و از اواخر دهـه   برادران دالس تحصيالت خود را در رشته حقوق به. دانشگاه ييل بود
از  استريت و صعود هيتلـر  والجنجالي آنتوني ساتون در كتاب . كار پرداختند به سوليوان اند كرامولنام  حقوقي نيويورك به

انگليسي سخن گفته كه بـه صـعود حـزب نـازي در      -هاي بزرگ آمريكايي اين مؤسسه با آن گروه از كمپاني ارتباطات
انگليسـي هـوادار    -هـاي آمريكـايي   نگاهي به فهرست كمپاني. آلمان ياري رسانيدند و در تحكيم قدرت هيتلر كوشيدند

هـا بـه شـبكه گسـترده      كه تمامي اين كمپانيدهد  هاي پيش از جنگ دوم جهاني نشان مي آلمان نازي در واپسين سال
جاي واربورگ و  لوئب -كوهن زرساالري يهودي وابسته بودند و در قلب آن مؤسسات عظيم مالي يهودي نيويورك چون

ها بود و به تبع اين رابطه آلـن دالـس در    مؤسسه سوليوان اند كرامول مشاور حقوقي و وكيل دعاوي اين كمپاني. داشتند
وسـيله يـك خانـدان     شرودر، كه در سده نوزدهم بهعظيم مجتمع . در نيويورك عضويت داشتبانك شرودر هيئت مديره 

گـذاري زرسـاالري يهـودي و شـركاي ايشـان شـناخته        عنوان يكي از مراكز مهم سـرمايه  آلماني بانكدار تأسيس شد، به
از بانـك شـرودر   . رفـت  شمار مـي  به )بانك شاهي(يكي از شركاي اصلي بانك شاهنشاهي انگليس و ايران شود كه  مي

عنـوان نماينـده بانـك شـرودر در لنـدن،       آلن دالس بـه . طريق بانك شاهي در حيات سياسي و اقتصادي ايران مؤثر بود
به سرويس اطالعاتي  ١٩٤١او در سال . هامبورگ و كُلن نقش مهمي در تأمين ارتباطات اين بانك با حزب نازي داشت

. رابطـه نزديـك داشـتند    بـوش و  هـريمن گـر   همان زمان، برادران دالس با دو خاندان دسيسه از .اياالت متحده پيوست
آلـن دالـس بـه    و دوستي با فاسـتر  بعدها  .بودندبوش  -متعلق به شبكه هريمنوكالي مؤسسات  ،هر دو ،برادران دالس

همـين  الت كانكتيكت شود و خواه از اي كمك فراوان كرد تا سناتور حزب جمهوري) پدر جرج بوش اول( پرسكات بوش
  . نقش مهمي در ارتقاء پسرش جرج بوش در سيا و صعود او به رياست اين سازمان ايفا كردرابطه 
زاده، شاگرد دكتر مظفر بقايي كرماني و عضو حزب زحمتكشان كه براي ادامه تحصـيل بـه هـاروارد     منصور رفيع -٤

هاي بعضاً رمز خـود بـه    در نامهدر آمريكا شد، ) حكومت پهلويسازمان اطالعات و امنيت (رفت و بعدها رئيس ساواك 
. ، شرح داده اسـت )اساتيد هاروارد(بقايي چگونگي ايجاد اولين ارتباطش با سيا را، از طريق ديويد بل و گوستاو پاپانك 

كه سابقاً نوشـته بـودم    ،يكي از اساتيد سابق من در هاروارد«: نويسد به بقايي مي ١٩٦٠دسامبر  ٨مورخ زاده در نامه  رفيع
. شناسـد  افتاده است، جنابعالي را مي و استاد اقتصاد در قسمت كشورهاي عقب... يعني دو سال قبل شده رئيس بودجه

و ايـن  . اسـت  Bellاسـت و اسـم خـود او    ] پاپانك[و اسم معاون پاپ نيك . تهران آمده است ١٩٥٩معاون او در فوريه 
و معاون او هم كه استاد من بـوده، در تهـران در آن موقـع مهمـان     . بود سرسختشخص همان است كه طرفدار ابتهاج 

 ،١٢٠كـارتن  هـاي سياسـي،    ، آرشيو مؤسسه مطالعات و پـژوهش بقاييشخصي دكتر مظفر اسناد (» ...ابتهاج بوده است
راي ديـدار خـود بـا    صفحه ماج ١٣زاده طي نامه مفصلي در  رفيع ١٩٦١ژوئن  ٢٣در جمعه ) زاده به بقايي هاي رفيع نامه

زاده با يكي از مـأموران سـيا اسـت و لـذا وي در نامـه فـوق        اين اولين ديدار رفيع. دهد يكي از مأموران سيا را شرح مي
زاده سپس از مالقات خـود   رفيع. اي مفتاح رمز را ارسال داشته است برده و سپس در نامه جداگانه به كاراسامي مستعار 

صحبت كردم و جريان را ] پاپانك[با يك نفر در هاروارد «: گويد سخن مي) پروفسور ديويد بل معاون( انكبا پروفسور پاپ
اوالً : او گفـت ... به او گفتم و اضافه كردم كه هر نوع عملي نسبت به دكتر بقايي بشود ما از چشم شما خواهيم دانست

باش كنترل دست ما صد در صد نيست و بسيار بعيد است كه سفير ما سكوت كرده است و حق با تو است ولي متوجه 
رود واشنگتن و با وزارت امـور خارجـه تمـاس خواهـد      او گفت صبح دوشنبه آينده مي. هاي ديگري در كار است دست

زاده در  رفيـع » .كنم وضـع دادگـاه روشـن شـود     او گفت حتماً تأكيد مي. جمهور هم تماس بگيرد گرفت و شايد با رئيس
نماينـده اداره مركـزي   : حسـن آمريكـايي  « :برده در نامه فوق را چنين بيان كرده اسـت  به كارمفتاح رمز اسامي مستعار 

انـد و از   با من تماس گرفتـه ] بل ديويد[توسط پروفسور هاروارد  CIAو اين ] است[ CIAجاسوسي آمريكا كه مشهور به 
دكتـر  : يـك نفـر در هـاروارد    .دالـس اسـت  اداره مركزي اين دفعه آمده بودند و رئيس اين اداره آلن دالس برادر مرحوم 

Papanek  جا همان(» .و مشاور او در مورد ايران و دوست دين راسك وزير امور خارجه] كندي[دوست كنادي(   
، چنين »انقالب سفيد«روستو را، به عنوان طرّاح ) ١٣٦٩(ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ها قبل در جلد دوم  سال - ٥

هاي مديد  در خانواده يهودي ويكتور هارون روستو به دنيا آمد، مدت ١٩١٦كه در سال  والت روستو،« :معرفي كردم
. كرد شناسي دانشگاهي غرب سنگيني مي نام او بر جامعه) ١٩٧٠ـ١٩٦٠(مشاور كاخ سفيد بود و براي قريب به يك دهه 

، را در كشورهاي »اصالحات ارضي«ويژه طرح  هاي اقتصادي، و به پروفسور والتر روستو در زمان كندي يك سلسله رفورم
ريزي  شوراي برنامه«آمريكاي جنوبي و خاورميانه و آسياي جنوب شرقي پي ريخت و در دولت ليندون جانسون رياست 
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اقتدار آكادميك روستو، كه در . را به عهده گرفت» اتحاد براي ترقي«وزارت خارجه آمريكا و رياست سازمان » سياسي
در واشنگتن  ١٩٦٢سپتامبر (شناسي  ويژه در پنجمين كنگره جهاني جامعه ساالري آمريكا مبتني بود، به واقع بر اَهرُم ديوان

هزار جامعه شناس از سراسر جهان شركت داشتند و روستو كارگردان اصلي اين نمايش  نمايان شد كه در آن حدود يك
ل توسعه اقتصادي ـ يك مانيفست حامربا انتشار كتاب  ١٣٣٩ /١٩٦٠هاي خود را در سال  روستو تئوري. بود

انقالب «و اهداف » دكترين كندي«تواند به خوبي ماهيت  بررسي تئوري اجتماعي روستو مي. اعالم داشت غيركمونيستي
او براي رشد جامعه بشري يك سير تكاملي قائل . است» گرايانه تاريخ«ديدگاه روستو يك ديدگاه  .را روشن كند» سفيد

هاي  به عبارت ديگر، روستو مانند بسياري از تئوريسين. داند را سطح رشد تكنولوژي مي» كاملت«است و مالك اين 
جامعه «و » جامعه سنتي«از اين زاويه، روستو جامعه بشري را به . نگرد به جهان مي» غرب مركزي«غرب از منظر 

ين ا. شود مي» ماقبل طَيران«رحله وارد م» سنتي«او معتقد است كه جامعه پس از طي مرحله . كند تقسيم مي» صنعتي
در اين مرحله براي ايجاد يك ساختار نوين صنعتي تدارك ديده . است» نو«به » كهنه«مرحله در واقع يك دوران گذار از 

روستو معتقد است كه اين . ويژه كشاورزي، تحوالت انقالبي صورت گيرد شود و لذا بايد در رشته هاي غيرصنعتي، به مي
» اصالحات ارضي«ها  ترين اين دگرگوني بايد به دست يك دولت مركزي نيرومند صورت گيرد و مهم تحوالت عميق

شود كه دربرگيرندة بازرگانان،  پديد مي) eliteنخبگان (يك گروه اجتماعي جديد » ماقبل طيران«در اين مرحلة . است
مرحله «به » مرحله سنتي«كه جامعه از نيروي محر) نخبگان(اين گروه اجتماعي جديد . روشنفكران و نظاميان است

به اعتقاد روستو اين . دهد تصادم رخ مي» جامعه سنتي«و مدافعين » كار محافظه«است و ميان آن با نيروهاي » صنعتي
روستو نقش استعمار و نواستعمار غرب را . بينجامد» وراثت اجتماعي«  تعارض اگر كاناليزه نشود ممكن است به انقطاع

مانده را به مسير  هاي غربي جوامع عقب دولت» مدرنيزاسيون«ستايد و معتقد است كه  تحت سلطه مي در كشورهاي
در . شود مي) Take - off(» مرحله طَيران«پس از اين اصالحات، جامعه وارد . وراد ساخت) مرحله ماقبل طَيران(گذار 

» طيران«ه عاجز از تطبيق خود با شرايط ك» سنتي«گران  است و حكومت» نخبگان«حكومت در دست » مرحله طيران«
شود كه به  يك قشر جديد دهقاني پديد مي» اصالحات ارضي«عالوه بر اثر  شوند و به از قدرت كنار زده مي  هستند،

روستو، كه » كمونيسم«ترين مرحله تكامل و در واقع  عالي. بخشد را سرعت مي» طيران«رساند و  توسعه بازارياري مي
است،كه الگوي كامل آن جامعه » مرحله مصرف پايدار كاالها و خدمات«بدان خواهد رسيد، » طيران«جامعه پس از 

امپرياليستي براي » مانيفست«شود، تئوري روستو در واقع نوعي  طور كه ديده مي همان! باشد اياالت متحده آمريكا مي
شيوه «كند و  سلطه امپرياليسم را تحقير ميهاي جوامع تحت  ها و تمدن اين تئوري فرهنگ. كشورهاي جهان سوم است

گذار كشورهاي تحت سلطه  دهد و راه را به عنوان الگو فرا روي آنان قرار مي» جامعة مصرف انبوه«و » زندگي آمريكايي
 هايي را كه ماركسيسم براي ارائه ها و روش كند و در اين راه تمام جاذبه داري وابسته توصيه مي را به يك نظام سرمايه

اكنون كه اين : نويسد روستو در كتاب خود به اين امر اذعان دارد و مي. گيرد تئوري اجتماعي خود بهره جسته به كار مي
اياالت متحده آمريكا بلكه به جاكارتا، رانگون، دهلي نو، كراچي، تهران، بغداد و ه رساله را در دست تأليف دارم نه ب

روستو هنوز زنده است و ) ٣٠٣- ٣٠٢، صص ٢ج ور و سقوط سلطنت پهلوي، ظهعبداهللا شهبازي، (» !انديشم قاهره مي
  . ويژه در بغداد، مطالعه كند خود را در تمامي اين شهرها، به هاي پردازي تواند نتايج نظريه مي

ايـران كشـورى اسـت     انـداز بيسـت سـاله    در چشـم «: خـوانيم  انداز بيست ساله چنين مـي  در مقدمه سند چشم -٦
بخـش در جهـان    علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويت اسالمى و انقالبى، الهام با جايگاه اول اقتصادى،يافته  توسعه

هـايى خواهـد    انـداز چنـين ويژگـي    چشم ايرانى در افق اين  جامعه. الملل با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين اسالم و
هـاى   ى و تاريخى خود، و متكى بر اصـول اخالقـى و ارزش  جغرافياي متناسب با مقتضيات فرهنگى، يافته توسعه :داشت

 هاى مشـروع، حفـظ كرامـت و حقـوق     ساالرى دينى، عدالت اجتماعى، آزادي با تأكيد بر مردم اسالمى، ملى و انقالبى،
  » .يمند از امنيت اجتماعى و قضاي ها، و بهره انسان
  


