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 ۱۹/۰۹/۲۰۱۷         ایآر یمحمد ول
 

 یجهان یتضاد ها یریملل و اوج گ یعقب ماندگ سوال
 

 ششم قسمت
 

 :و درون زاد رشد ملل یداخل علل
 

از انسان،  یکه استعمارملل و بهره کش میدید خیاز تار یکوچک یزاد رشد را در تابلو رونیو ب یخارج رعللیتصو ما
را  ندهیبه آ دیرشد و ام یها شهیفراهم کرد و چسان ر یملل استعمار یو ماد یمال ینشو و نما یبرا یچه ثروت هائ

 .پژمرده ساخت نیالت یکایو امر قایفر ا،یدر ملل آس
 

 ۀندیآ یمایس افتهیملل رشد  ایملل را احتوا کرده است که گو یبحث بر عقب ماندگ یدر گذشته و حال فضا یاستدالل
بگذارند و  افتهیملل رشد  یپا یبرجا یپا دیب مانده باکه ملل عق یمعن نیزمان هستند، بد ۀنیملل عقب مانده در آئ

 دیاست که با افتهیملل رشد  نیادعا دارند که ا نیروند و چن یم شتریها پ ی. بعضندیمایانکشاف آنها را بپ ریمس نا  یع
منطق در خالل کاوش افکار و اهداف شان  نیکنند که ا فایمهربان تر از مادر را در حق ملل کم رشد ا یۀدا ۀفیو ظ

صنعت  کشافان ادیسپرده شود تا بن افتهیسرنوشت ملل عقب مانده به دست ملل رشد  دیکند که با یبه آنجا اصابت م
 .گذاشته شود یکشور ها نیتوسط آنها در ا یو تکنالوژ

 

و  یکیو تخن یاقتصاد یو همکار افتهیو فرا گرفتن از ملل رشد  ستنیکه ملل عقب مانده در نگر ستین دیترد یجا
و حقوق  یدر انکشاف علم و آبادان یهائ تیبود، به مؤفق قنیشان مت تیتوان از حسن ن یکه م یملل یمساعدت مال

رود  یدر ملل عقب مانده فراتر م یو انکشاف مل داز چوکات رش یریآموختن و فرا گ نیبرسند ؛ اما اگر ا ،یاسیس
 یو باالخره به خود فراموش یمل ادیو انق یاقتصاد یمیو تسل یاسیس یو خود باختگ گرانید یو به لم دادن بر بازو

از عاقبت سرنوشت ملل عقب مانده در دست ملل  یکوچک ۀمنظر میانجامد، ما با ترس یم یمانیو زوال ا یفرهنگ
 ۀدر ادام زیخواهد بود و نن یگرید یزیچ بندهیخوش فر الیخ کیامکان جز  نیکه ا میدیسطور باال د رد افتهیرشد 

 یو نه بررس دیگو یخواهانه و بشر دوستانه را باز م یرشد به نیچن ،یخیکه نه تجارب تار دید میبحث خواه نیا
 میما کامال  مطلع هست گرید ی. از سودهدیرا م یدینو نیچن یجهان کنون یاسیو س یاقتصاد یها تیواقع یرعلمیس

رشد  نیو گوارا نبوده است . ا میمال نیچن ند،ینما یو جذاب م نیچنانچه اکنون رنگ افتهیکه رشد جوامع انکشاف 
اجساد  یاست و از رو دهیرحمانه مک یها انسان را ب ونیمل اتیح رهیرا فرسوده است و ش یشمار یب یانسانها

دهد، که اگر ملل  شیرا نما یزیظاهرهوس انگ نیگذشته است تا توانسته است چن یجهانو  یمل ۀدر پهن یشماریب
خود نمک  یخیتار نیخون یجز آنکه بر زخم ها ند،یازمایب یحتم ریغ وهیرا با همان ش یرشد حتم نیعقب مانده چن

جهان امروز به استعمار  ۀبتوانند در عرص که را ییآنها مجال و توانا راینخواهند آورد ، ز یبپاشند ارمغان یدیجد
 یجهان یمسلط کنون یو اقتصاد فراملت یاسیس ادیبپردازند، در تحت انق گریلل داز م یو به بهره کش ندیکهن توسل جو
آن بدامن خود شان  ۀخواهند پرداخت که شعل یشبح استعمار انهیو ماجراجو هودهیبه اقدامات ب جهیندارند، و در نت

کند، دود آن چشم  یاز مرز خود روشن م رونیرا که در ب یکه هرآ تش یپاکستان کنون می. همانند رژفتادخواهد ا
 یآگاه جهان تیگردد ودر ذهن یآن شکننده تر م یاسیس تیو هو یارض تیسازد و هر روز تمام یخودش را کور م
و  رانیا یها میرژ ایگردد، و  ید میتجر شتریاز پ شتریهر روز ب یالملل نیب ۀشود و در عرص یرنگ باخته تر م
 شیاستعمار سرسام خو ریحق یها یشا ن را صرف بلند پرواز ۀاز خاک برآورد یت هاکه همه ثرو یعربستان سعود

آن، فشار  ریمگر مخارج گزاف واجتناب ناپذ د؛ینخواهد انجام یفتح جهان چیگمراه، به ه یمش نیکنند که چن یم
را فراهم خواهند ساخت  یانفجار داخل یها نهیمردمان آنها تا اعماق خواهد برد که زم ررا ب یاستثمار و اختناق داخل

استعمار  نیا یواقع ۀدلخواه را بدست آورد و چهر انیاز آن آب گل آلود همه ماه ،یجهان نیقدرت در کم کیتا آنکه 
را ندارند؛  یالملل نیب ۀتوسع تیکه آنها نه تنها قابل دیخواهند د یپرده سازد و آنگاه همه به روشن یرا ب ریصغ یها
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باشند که در صحبت  ینم شیب یمستعمره ا مهیاند و ن یفاقد استقالل واقع ،یاسیس ینامرئ ادیانق کیبلکه خود در 
 . پرداخت میخواه ختهیبه آن جسته و گر یآت یها
 

 نیعمده تر ،یعلم قیو تحق لیتحل نیبر اساس آخر م،ینیب یو درون زاد رشد م یرا اکنون در بحث علل داخل آنچه
 . عامل و حامل رشد ملل شناخته شده است

 

است که سال ها است همه  یعقب ماندگ یمعما یقیحق دیکل قتیعوامل درون زاد رشد ملل، در حق یبررس تیاهم
از دانشمندان  یبه دنبال آن بوده اند. امروزعده ا دیدرد مندان تحول طلب ملل کم رشد و آگاهان انسان دوست جهان رش

 لهیبه ک یملل، با دسترس یاسیس خیتار ۀهمه جانب یسو برر یتحوالت اقتصاد ۀنانیواقع ب یابیعلم اقتصاد با ارز
و سبک و  ک،یو تکنولوژ یعوامل متعدد رشد جوامع صنعت یۀو تجز لیراستا، و تحل نیدر ا دیکهن و جد اتینظر
از  یکیانگشت بگذارند .  یشده اند برخطوط عمده و اساس انکشاف ملل، مؤفق یو فرع یعلل اصل یساز نیسنگ

دارون » برجسته  یو اجتماع یاست که توسط دو دانشمند اقتصاد یکوشش یو منبع معتبر علم یقیمراجع تحق نیا
از  یکیاست که  ادیز تیاهم زیاز آنجا حا قیتحق نیصورت گرفته است. ا«  نسونیراب یا مزیج» و« عجم اوغلو

بخشد  یواعتبار م یهمدم ردار،خوانندگان ملل نا برخو ۀدیاو را در د قیدر شرق دارد که تحق شهیدو دانشمند ، ر نیا
 ثیآن منح حیترج ۀو معتبر اند که برعالو یچنان علم شمند،یدو محقق اند نیا ینهائ یو استنتاج ها قاتیتحق ا  یو ثان
جهان، شش نفر اقتصاد دان معروف، همه برندگان  یو اقتصاد یمورد قبول توسط دانشمندان اجتماع هینظر نیآخر
جورج » ، «رابرت سولو» ،« اسپنسر  شلیم«» . اس. بکر ی، گر«. اور یکنت. ج» نوبل اقتصاد چون  ۀزیجا

 .گذاشته اند دیآن، ُمهر تائ ینهائ جیبر صحت بحث و نتا «اموندید تریپ»و « اکرلوف
 

و تکامل را بر رخ مردمان برخوردار جهان گشوده است، کدام است و چه سان  یترق ۀرشد دورن زا که درواز نیا
 امروز، شکل گرفته است؟ ۀافتیملل انکشاف  اتیح ۀدر عرص

 

 یبراند، بر پائ شیبه پ داریآگاهانه و پا یو بهبود یبهروز ۀرا بر جاد یکه توانسته است جوامع انسان یموتور نیا
و  یپا فشار گرید ۀآن ها است . به عبار یاسیافراد جامعه بر سرنوشت س تیکثرا ۀاراد تیبر حاکم یمتک ینظام ها

کثرت » تیحاکم ۀویآن به ش لیآن و تبد« اندک ساالر »رازو همط« تک ساالر» یاستوار در برابر نظام ها یمردیپا
 نیبر تکو یمتک یدموکراس کلیجهان است که در ه ۀافتیجوامع انکشاف  یعامل رشد و ترق نی، عمده تر« گرا

تنفس  یشوند، مجال برا یُشل و گشوده م یاسیس یگره ها یکند. وقت یم یجامعه تجل یآرا یبر مبنا یاسیقدرت س
» که هر جا یمعن نی. بدابندی یم داریپا تیمجال مؤفق زین ریفرا گ یاقتصاد ینهاد ها جهیشود و در نت یمجامعه باز 

 یبازنده است، اقتصاد مل یاست و هرجا الگارش زندهیفرو ر ی( حاکم است ، اقتصاد ملیاندک ساالر« )  یگارشیال
 .شود یبرنده م

 

 یاسیس ینهاد ها نیبخشد . ا یم تیما را موجود یمسلط بر زندگ یاقتصاد یاست که نهاد ها یاسیس یندگیپو نیا»
 . کند یم نیرا تع یاقتصاد یندگیپو تیاست که ماه

 
 یرفتار آنها رقم م ۀبر نحو یو اثر گذار استمدارانیمهار س یمردم را برا یتوانائ زانیملت، م کی یاسیس یها نهاد

کار گزار شهروندان هستند « ولو به صورت ناقص » دولتمردان  ایکنند که آ یم صینهاد ها هستند که تشخ نیزند. ا
به شهروندان  ،یمقاصد شخص بیو تعق یو با ثروت اندوز کنند یشده به آنها سؤ استفاده م ضیاز قدرت تفو نکهیا ای

 .رسانند یم بیآس
 

امکان آنرا فراهم  کایامر ۀمتحد االتیا یاقتصاد یشوند. نهاد ها یو شکست ملت ها م تیها هستند که سبب مؤفق نهاد
 تویاس» ، «پالمر ویاست»، « پل آلن« » تسیگ لیب» اطالعات چون  یدر تکنالوژ ینامدار یکرده است که چهره ها

منحصر  ساتیکنند و به تأس سیتأس یشوند، شرکت هائ وبروقابل عبور ر ریغ یبدون آنکه با موانع گرانیو د« جابز 
 یتوانند پروژه ها ی. آنها از ابتداء مطمئن بودند که مابندیدست  شانیبه فرد از مهارت ها به عنوان مکمل استعداد ها

و نگران  ندنهاد ها اعتماد داشت نیبرخاسته از ا نیشان را به اجرا در آورند، آنها به نهاد ها و قدرت قوان یائیرو
 .کرد یم نیرا تضم تیوضع نیموجود، ثبات و استمرار ا یاسیس ینهاد ها رایشان نبودند، ز تیحقوق مالک تیامن

 

م بزند و ثروت آنها را مصادره کند و خود شان را به را بره یکه قواعد باز کتاتورید کی افتنیاز خطر قدرت  آنها
خاطر جمع بودند که  نیبودند. آنها هم چن منیشانرا در معرض خطر قرار دهد، ا شتیو مع یو زندگ ندازدیزندان ب

فاجعه بار  یجهات اقتصاد یدولت را به سو ریمس ست،یاز صاحبان منافع خاص در جامعه قادر ن یحلقه ا چیه
 « .منحرف کند
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 اتینظر یابیدر ارز« بانکدار زدهیس» کتاب سندگانیاز نو یکیو  «یت یام آ»استاد دانشگاه « جانسن مونیس»
خود  یرشد را در سرجا یحام یاسیمناسب س ینهاد ها یکشور ها وقت:» سدینو یم«  نسونیراب» و « عجم اوغلو»

نا مؤفق اند، به  طیدر انطباق با شرا ای وندش ینهاد ها متصلب م نیکه ا یدارند و زمان یبر م زیخ دهند،یقرار م
رسند . افراد قدرتمند همواره و درهمه جا به دنبال آنند که بصورت کامل زمام حکومت را  یم یو درماندگ یناکام

 یافراد را با دموکراس نیکنند. ا فیگسترده تر را در جهت مطامع خودشان تضع یاجتماع شرفتیبه چنگ آورند و پ
 .« دیملت تان را نظاره کن یناکام ای د،ینگاه دار ارتنظ مؤثر، تحت

 

است  افتهیو امکان  شهیر افتهیرشد درون زا چگونه در ملل انکشاف  نیکه ا افتی میدر خواه ندهیسطور آ یدر ط ما
آنکه تفکر و تأمل و باالخره مقاومت آنها در برابر  ایاز بخت و طالع شان بوده  یآنان ناش یها یبرخوردار ای. آ

گردن فراز بخرامند . آن احساس  نیاست که امروز چن همقاومت، باعث آن شد نیو مداومت آنها در ا ماتینامال
 ،ینابرخوردار نیباد نا مساعد مخالف و اندک تر نیکه با کوچکتر میرا که ما در ملل عقب مانده نداشته ا یا یداریپا
 . میباخته ا مانیو ا دیوام می، عقب نشسته ا میواقعا  نداشته ا چگاهیکه ه یا یبر خوردار از
 

ثروت  زین هیهسپان کهیکشور منحصر به فرد جهان بود، در حال کیخود،  یاقتصاد شرفتیقرن هفده انگلستا ن با پ در
جهان گردد.  یو اقتصاد یاسیآهنگ رشد س شیانباشته بود ؛ اما نتوانست پ یجنوب یکایاز مستعمرات امر یبزرگ

فرا  اریبس یاسیو س یاقتصاد یاز نهاد ها زیمتما ۀمجموع کی ،یاسیانقالب س کیعلتش آن بود که در انگلستان، 
 .آن کشور یاقتصاد ۀعمد راتییشد بر تغ یتمام جوامع گذشته را به ارمغان آورد که مقدمه ا یتر از نهاد ها ریگ
 

 یگروه ها انیم دیشد یریبلکه محصول درگ امدند،یمنسجم بوجود ن یتوافقات عموم یۀن زا بر پادرو ینهاد ها نیا
در  ینهاد ۀمبارز نیرا به نفع خود شکل دهند. ا یاسیس یکردند تا نهاد ها یبودند که بر سر قدرت رقابت م یمختلف

شانزده صد وچهل و »  یجنگ داخل یکی د،ین کننده انجامییتع دادیداشت و به دو رو انیقرون شانزدهم و هفدهم جر
 . « شانزده صد و هشتاد و هشت« »انقالب شکوهمند »یگریو د« دو 

 

را به پارلمان سپرد و  یاقتصاد ینهاد ها نییکرد و قدرت تع فیرا تضع یو یانقالب، قدرت شاه و ارکان اجرائ نیا
 ۀویبر ش یقابل مالحظه ا ریتوانستند تأث یماز جامعه گشود که از آن پس  یعیقشر وس یرا به رو یاسیس یدر ها

 . عملکرد حکومت داشته باشند
 

در  یاسیتمرکز س یرا برا یتحرک یکثرت گرا را گذاشت و از سوئ ۀجامع کی یسو سنگ بنا کیانقالب از  نیا
 .رشدندیفرا گ زین یاقتصاد ینهاد ها جهیجامعه بوجود آورد که در نت

 

 تیساخت و حقوق مالک یرا فراهم م یتجارت و نو آور ،یگذار هیسرما بیترغ یها نهیاز انقالب، حکومت زم پس
 . نمود یم تیو حما تیتقو تیو حقوق ثبت اختراعات و اکتشافات را با جد

 

دلخواه،  یستان اتیانگلستان بر تمام شهروندان بود. مال نیقوان قیسابقه بود، اِعمال و تطب یب یخیاز نظر تار آنچه
گذاشتن تمام  ارینه تنها با حذف موانع گسترش آن؛ بلکه با در اخت یداخل عی. صنادیمتوقف شد. انحصارات لغو گرد

 . شد یم تیحما ،یسیدفاع از منافع شهروندان انگل یبرا یائیدر یروین
 

را به حرکت در آورد، به  یاقتصاد تیمؤفق یمردم را دگوگون ساخت ، موتور ها یها زهیانگ دیترد یها ب انیبن نیا
داشت.  هیو مهارت ها تک لیتحوالت همه بر تحص نیکسب و کار فعال کنند. ا رینبوغ شانرا در مس داد،یمردم اجازه م

 . از انقالب شکوهمند آغاز شد سسال پ ستیو ب کصدی با  یتقر یاست که انقالب صنعت نیا
 

با  لیر نیاول ۀسازند«  کیتیترو چاردیر» بخار ، نیماش ۀکامل کنند« وات  مزیج» چون  یمخترعان بزرگ نکهیا
برخاسته از  یاقتصاد یاز فرصت ها یزمان رهی، و غ یسندگیمخترع دستگاه ر«  تیارکرا چاردیر» بخار ،  ۀقو
 کردند دایپ یو به بازار ها دسترس افتندی نانیاطمشان  یمعنو تیشان بهره مند شدند که نسبت به حقوق مالک یها دهیآ
. 

 قسمت ششم انیپا
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mailto:maqalat@afghan-german.de

