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چکیده
فهم جایگاه نظری الگوی اقتصاد مقاومتی جهت تبیین ویژگیهای آن و استفاده از تجربة سایر نظریههای
توسعة اقتصادی برای دستیابی به الگویی کاربردی و عملی در ایران ضروری بهنظر میرسد .پرسشی کهه
در پژوهش حاضر مطرح میشود این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهتها و تفهاو ههایی بها
نظریا

جریان اصلی توسعه ،یعنی مکتب نوسازی و مکتب وابستگی دارد؟ و آیا میتوان الگوی اقتصاد

مقاومتی را بهعنوان سنتزی نوین در بحث توسعه دانست؟ پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش مقایسه-
ای بر آن است که ویژگیهای دو نظریة نوسازی و وابستگی را با الگوی اقتصاد مقاومتی مقایسه کرده و
به شباهتها و تفاو های آنها پی ببرد .یافتههای پژوهش نشان مهیدههد کهه الگهوی اقتصهاد مقهاومتی
هرچند شباهتهایی با دو نظریه نوسازی و وابستگی دارد اما تفاو های قابه تهوجهی نیهز دارنهد کهه
الگوی اقتصاد مقاومتی را به سنتزی نوین برای تبدی شدن به یک الگوی توسعه تبدی کهرده اسهتا از
این رو ماهیت مستقلی دارد و نمیتوان آن را در زمره هیچ یک از نظریههای مذکور بهشمار آورد.
کلیدواژهها :الگوی اقتصاد مقاومتی ،روش مقایسهای ،نظریه نوسازی ،نظریه وابستگی.
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 .1مقدمه و بیان مسأله
توسعه به مثابة مفهومی مدرن ،قدمت چندانی ندارد و جستجوی ریشههای آن ما را به سا های پس از
جنگ جهانی دوم میرساندا هنگامی که اروپای ورشکسته از لحاظ اقتصادی اجتماعی ،به عرصة رقابت
دو ابر قدر

ایدئولوژیک زمان ،ایاال

متحده و شوروی ،تبدی شد و هر یک از این دو قدر

بزرگ

با هدف نشان دادن برتری الگوی مورد نظر خویش برای رشد ،اهداف و برنامههای مشخصی را بهرای
تزریق خون تازه به بدنة اقتصاد درهم شکستة آن زمان طراحی کردند .پس از آن بهود کهه برنامههههای
توسعة برای بهبود وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی مطرح شد و توسعه در قالب نظریهة
نوسازی در متون اندیشمندان جهان جای خود را باز کرد .با مطهرح شهدن نظریهة نوسهازی بهه منزلهة
پارادایم مسلط توسعه در دهه  ،1950تمامی رویکردها به توسعه بهنوعی ملهم از این پارادایم بههشهمار
میرفتند .در دهة  ،1960ظهور مکتب وابستگی ه که واکنشی به دیدگاههای مکتب نوسازی بوده سهبب
زیر سوا رفتن اصو این مکتب شد .ریشة مکتب وابستگی در اندیشههههای اندیشهمندان کشهورهای
آمریکای التین قرار داشت و گرایشی مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد .اما با پایهان
یافتن جنگ سرد و تغییراتی که به موازا

آن در سهاختار نظهام بهینالمله ایجهاد شهد ،دیهدگاهههای

مارکسیستی به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد .اما با پایان جنگ سرد و تغییراتی که بهه مهوازا
آن در ساختار نظام بینالمل ایجاد شد ،دیدگاههای مارکسیستی از جمله مکتب وابسهتگی بهه توسهعه،
بهدلی عدم توفیق در دستیابی به وعده های خهویش بها انتقهاد همهراه شهد .در ایهن راسهتا کشهورهای
آمریکای التین با توجه به تحوال

رخ داده در ساختار و شرایط بینالمل  ،نه تنها از دیدگاههای مکتب

وابستگی پیروی نکردند ،بلکه با برقراری روابط مناسب با کشورهای پیشرفته زمینه و شرایط توسهعه و
پیشرفت خویش را فراهم کردند (رنجکش و همکاران . 349-350 :1392،این نظریا

توسط برخی از

صاحب نظران در مورد شرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاسهی ایهران و تبیهین مقولهة توسهعه و توسهعه
نیافتگی ایران نیز بهکار گرفته شدهاند .اگرچه مکاتب مذکور برههای از تاریخ اجتماعیهاقتصادی کشور
را توضیح داده و بر آن قاب انطباق هستندا امها شهرایط منحصهر بههفهرد طبیعهی ،تهاریخی ،اجتمهاعی،
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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اقتصادی و سیاسی ایران بهگونهای است که از هیچ کدام از الگوها و مکاتب مذکور بهطور کام تبعیت
نمیکند (نصیری . 2-3 ،1393،با مطرح شدن مسأله هستهای ایهران بههعنهوان یهک مسهألة سیاسهی در
عرصة بینالمل رویکردهای متفاوتی نسبت به ایران از سوی قدر های بزرگ در پیش گرفته شد کهه
مهمترین رویکرد آنها تحریمهای چندجانبه اولیه و ثانویه بود .با شد

یهافتن تحهریمهها اقتصهاددانان

ایرانی کوشیدند یک مد بومی برای خروج از وضعیت موجود ارائه دهنهد چراکهه در شهرایط کنهونی
جهان ،شاید بتوان گفت اقتصاد مهمترین مؤلفه قدر

محسوب میشود .این مهد بهومی کهه در سها

 1392توسط مقام معظم رهبری مطرح و توسط اقتصاددانان تبیین شهد مهد اقتصهاد مقهاومتی اسهت.
اهمیت این پژوهش از آنجاست که هرچند تاکنون پژوهشهای زیهادی در حهوزة اقتصهاد مقهاومتی و
تبیین ویژگیهای آن صور
با نظریا

گرفته است اما هیچ یک از آنها بهطور جدی به مقایسة ت وریک این الگهو

توسعه نپرداختهاند .اگر قرار است الگوی مذکور بهعنوان یک الگوی علمی اقتصادی مطهرح

شود ،الزم است جایگاه این الگو درمقایسه با سایر نظریا

تبیین شود.

 .2اهداف و پرسشهای پژوهش
 .2-1اهداف

بررسی مبانی نظریههای نوسازی و وابستگی.
بررسی مبانی الگوی اقتصاد مقاومتی.
بررسی وجوه تشابه و تفاو
بیان نقاط قو

مبانی اقتصاد مقاومتی با نظریههای نوسازی و وابستگی.

الگوی اقتصاد مقاومتی نسبت به دو پارادایم وابستگی و نوسازی.

 .2-2پرسش اصلی

الگوی اقتصاد مقاومتی چه شباهتها و تفاو هایی با نظریا

جریان اصلی توسعه چیست؟

 .3-2پرسش فرعی

الگوی اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه توانسته است به سنتزی ورای نظریا

اصلی توسعه یعنی نوسهازی

وابستگی تبدی شود؟
مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایمهای جریان اصلی توسعه

66

دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

 .3پیشینة پژوهش
حیدر مستخدمین حسینی ( 1395در مقالة خود تحت عنوان «مقدمهای بر آسیبشناسی اقتصاد ایران با
راهبردی بر اقتصاد مقاومتی» معتقد است که از قرن  16تا  21بر اساس ساختارهای فرهنگی و تولیهدی
کشورها مکاتب اقتصادی متفاوتی شک گرفت که هیچ یک نتوانسهتهانهد یهک برنامهه راهبهردی بهرای
برونرفت از مشکال

و مسائ اقتصادی ارائه دهند و طرح اقتصاد مقاومتی را در همین راسهتا تحلیه

می کند .به اعتقاد وی مد اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید توسعه است که اگر درسهت اجهرا شهود،
بیگمان می تواند اقتصاد ملی را از سردرگمی نجا

دهد و اقتصهاد کشهور را هدفهدار کنهد .مصهطفی

قربانی( 1396در تحلی خود با عنوان «اقتصاد مقاومتی و نظریههای توسعه» اشاره میکند کهه اقتصهاد
مقاومتی مبتنی بر تقویت ظرفیتهای درونی اقتصاد کشور است و در عین حا  ،بهه دور از انزواگرایهی
است .وی معتقد است که اقتصاد مقاومتی دارای یک ساحت نظری در میان نظریههای توسعه اسهت و
میتواند به معنای گشودن راهی جدید در میان نظریههای توسعه باشدا یعنی بههعنهوان حدوسهط ایهدة
جهانی شدن و وابستگی قرار گیرد .در واقع به اعتقاد وی اقتصاد مقاومتی ضمن پذیرش مؤلفهههایی از
جریانهای اصلی توسعه در برخی از مؤلفهها با آنها تقاب دارد و به هرجهت میتوان اقتصاد مقهاومتی
را الگویی در میان این دو سنت دانست .وحید بهرامی و مصطفی شوشتری ( 1393در مقالههای تحهت
عنوان «الگوی دستیابی به توسعه با نگاه به دو مکتب نوسهازی و وابسهتگیم معتقدنهد کهه مهیتهوان از
رهیافت این الگوی نوسازی و وابستگی به یک الگوی توسعه سیاسیهاقتصادی بهومی رسهید و ایجهاد
یک دولت توسعهگرا که فهم مشترکی از اهداف توسعه در میان نخبگان فکهری و ابهزاری وجهود دارد،
میتواند راهحلی برای بهرونرفهت از وضهعیت کنهونی باشهد .علهیرضها سهمیعی اصهفهانی و فاطمهه
حبیبی( 1394نیز در مقالة خود تحت عنوان «نظریة پساتوسعه و الگوی اقتصاد مقاومتی در جمههوری
اسالمی ایرانا رویکردی مقایسهای» اشاره میکنند که نظریا
نیازهای راستین بشری ناکام بودهاند .به همین دلی نظریا
مقایسة دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و نظریا

کالسهیک و مهدرن توسهعه در بهرآوردن
پساتوسهعه مطهرح شهدهانهد .آنهها پهس از

پساتوسعه به این نتیجهه مهیرسهند کهه اگرچهه ایهن دو

رویکرد در برخی جهتگیریها ،مانند طرد و نفی بسیاری از مؤلفههای الگوی مدرنیستی توسعه ،مانند
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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تک خطی بودن ،نگاه تقلی گرایانه ،تبعا

ویرانکنندة زیستمحیطی و اخالقهی آنهها و نیهز تأکیهد بهر

توسعة بومی ،محلی ،اخالق توسعه و ...سنخیتهایی دارند امها از منظهر شهالودهههای هسهتیشناسهی،
معرفتشناسی ،روششناسی و غایتشناسی تفاو های بنیادینی با یکدیگر دارنهد .بههطهور کلهی بایهد
گفت که هیچ یک از پژوهشهای یاد شده بهطور مجزا اصو الگوی اقتصهاد مقهاومتی را بها نظریها
نوسازی و وابستگی بهطور جدی با هدف ارائه سنتزی نوین مقایسه نکرده است .در ایهن پهژوهش بها
توضیح مبانی نظری نوسازی و وابستگی به مقایسه و بیان تشابها

و تفاو های آنها با الگوی اقتصهاد

مقاومتی پرداخته میشود .البته تمرکز پژوهش حاضر واکاوی نسبت روششناسی اقتصهاد مقهاومتی بها
پارادایمهای یاد شده است و بررسی بعد معرفتشناختی و هسهتیشناسهی آن مسهتلزم پهژوهشههای
دیگری است.
 .4تعریف مفاهیم
 .4-1اقتصاد مقاومتی :مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقاومتی بیان میکننهد« :اقتصهاد مقهاومتی
معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفهوظ
بماند ،هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کندا یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طهوری باشهد
که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شک های گوناگون خواهد بود ،کمتهر آسهیب ببینهد و
اختال پیدا کند» (میرمعزی . 51 :1391،بنابراین می توان گفت :اقتصهاد مقهاومتی اقتصهادی اسهت کهه
فعالیتهای اصلی اقتصادی آن در زمینه تولید و تجار

به مهار های خود متکی بهوده ،در تعامه بها

خارج هوشمند عم کرده و امکان تغییر سریع و خودکار بدون اختال جدی در بازار در مقاب فشارها
و ضربههای تحمیلی بیرونی از سوی کشورهای متخاصم و غیر همسو را داشهته و پیشهرفت و شهکوفایی
خود را استمرار ببخشد .اقتصاد مقاومتی گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقهاومسهازی و تقویهت
اقتصاد ملی در برابر تهدیدها ،توان تحریمشکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عهین
حا پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،درونزا و برونگرا باشد (قوامی. 15 :1391،
 .2-4نوسازی :دو نظریه در حوزة مدرنیزاسهیون وجهود دارد -1 :ارزیهابی کهالن از مدرنیزاسهیون -2
ارزیابی خُر د از مدرنیزاسیون .مطالعها

کهالن بهر مسهیرهای تجربهی و فرآینهدهای آشهکار نوسهازی

مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایمهای جریان اصلی توسعه

68

دو فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی

اقتصادیه سیاسی سایر کشورها تأکید دارد که در آن نوعی جبرگرایی وجود دارد اما در خوانش دوم از
نوسازی به الگوهای خاص توسعه هر جامعه توجه میشود ( . Goorha,2018: 1فرضهیهههای اصهلی
نظریة نوسازی عبارتند از :نوسازی یک فرآیند مرحلهای است ،نوسازی یک فرآیند همگنساز است بهه
این معنا که نوسازی گرایش به همگرایی را در بین جوامع ایجاد میکند ،نوسازی یک فرآینهد اروپهایی
شدن یا آمریکایی شدن است (به دلی رونهق اقتصهادی و ثبها

دموکراتیهک  ،نوسهازی یهک فرآینهد

برگشتناپذیر استا یعنی پس از شروع آن نمیتوان آن را متوقف کرد و در برابهر آن مقاومهت کننهد،
نوسازی یک فرآیند مترقی است که در درازمد

نه تنها اجتنابناپذیر بلکه مطلوب نیهز خواههد بهود.

نفوذ ،مشارکت و توزیع بیشتری نسبت به سیستمهای سیاسی سنتی دارنهد و سهرانجام اینکهه نوسهازی
یک فرآیند طوالنی استا در واقع نوسازی یک تحو تکاملی است و نه انقالبی(. Reyes,2001: 3-4
 .3-4وابستگی :ت وری وابستگی بهعنوان پاسخی به تحقیقا
وی دریافت که افزایش ثرو

رائو پربیش در دهه  1960رواج یافت.

مل ثروتمند به نظر میرسد به ضرر اقشار فقیرتر باشهد .دیهدگاه غالهب

نظریهپردازان وابستگی این است که یک سیستم سرمایهداری جهانی حاکم وجود دارد که به تقسیم کار
بین کشورهای ثروتمند «مرکزی» و «کشورهای پیرامونی» فقیر میپردازد .نظریة وابسهتگی ،از رویکهرد
درونی به توسعه و افزایش نقش دولت در زمینه تحمی موانع تجار  ،ایجاد سرمایهگهذاری درونهی و
ایجاد استقال در صنایع کلیدی حمایت میکنهد (. https://www.economicsonline.co.uk,2020
نظریة وابستگی ،برای درک توسعهنیافتگی اقتصادی ،بر محدودیتهای تحمی شده توسط نظم سیاسی
و اقتصادی جهانی تأکید دارد .براساس ت وری وابستگی ،توسعهنیافتگی بیشتر ناشی از موقعیت محیطی
کشورهای آسیبپذیر در اقتصاد جهانی است .بهطور معمو  ،کشورهای توسعهنیافته نیروی کار و مواد
اولیه ارزان قیمت را در بازار جهانی عرضه میکنند .این منابع به اقتصادهای پیشرفته فروخته میشود و
این وسیلهای برای تبدی آنها به کاالهای نهایی است .کشورهای توسهعهنیافتهه در نهایهت محصهوال
نهایی را با قیمتهای باال خریداری میکنند و سرمایهای را که باید برای ارتقاء ظرفیهت تولیهدی خهود
اختصاص دهند ،از بین میبرند .نتیجه یک چرخه است که باعث تقسیم اقتصاد جهانی بین یهک مرکهز
غنی و یک حاشیه فقیر میشود (. Munro,2020
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 .5روش تحقیق
یکی از منابع معرفتی در تمامی شاخههای مطالعا

سیاسی ،روش پژوهش مقایسهای ،است که «بهرای

مطالعة تنوعا یعنی الگوهای شباهتها و تفاو ها» کاربرد دارد (علی حسینی و همکاران. 106 :1396،
این روش از سه جهت دارای اهمیت است :او آنکه آگاهی محقق را از کشهورهای مختلهف افهزایش
میدهد .جیووانی سارتوری ،1یکی از دانشمندان برجسهتة نظهامههای تطبیقهی ،معتقهد اسهت کهه اگهر
اطالعا

پژوهشگر علوم سیاسی محدود بهیک کشور باشد گویی او نسبت بهه ههیچ کشهوری آگهاهی

ندارد .بهعبار

دیگر بکارگیری روش مقایسهای نه فقط معرفت محقق را نسبت بهه کشهورهای دیگهر

افزایش میدهد ،بلکه به اطالعا

وی نسبت به کشور خاص خود نیز میافزایهد .معرفهتبخشهی ایهن

روش تا حدی است که بعضی از اندیشمندان علوم سیاسی پیش شرط مطالعهه یهک پدیهده سیاسهی را
مشروط به انجام آن به روش مقایسهای دانستهاند .دوم آنکهه روش مقایسههای محقهق را از تعمیمها
بیجا باز میدارد .برای مثا  ،بعضی از پژوهشگران توسهعه و نوسهازی بها مطالعهة توسهعه کشهورهای
اروپایی به این نتیجه رسیدهاند که تنها راه نوسازی برای کشورهای جهان سوم ریشهکن کردن عهادا ،
سنن و باورهای قدیمی و جایگزین کردن آنها با اعتقادا

و نهادهای اجتماعی مدرن اسهت ،در حهالی

که محقق بصیر با مطالعة دیگر کشورهای توسعه یافتة غیر اروپایی از جمله ژاپهن عهالوه بهر اطهالع از
واقعیا

فرهنگی و اجتماعی کشوری دیگر ،از تجویز نسخهای واحد برای همة کشورهای جهان پرهیز

میکند و درمییابد که میتوان با آمیزهای از سنتهای مطلوب قدیمی و نهادها و باورههای جدیهد ،بهه
توسعه در ابعاد مختلف دست یافت .عبر آموزی از تجارب دیگران نیز سومین مورد مهم است که بها
استفاده از روش مقایسهای میتوان به آن دست یافت .در صهورتی کهه اتخهاذ یهک خهطمشهی نتیجهه
مطلوب برای یک کشور داشته باشد ،دولتمردان و سیاستمداران آن جامعه میتوانند از بکارگیری آن در
کشور خود اجتناب کنند (هرسیج . 8-9 :1380،در این راستا با استفاده از این نوع روش تحقیق قصهد
نگارنده بر آن است با مقایسه بنیانهای نظهری و ایهدهههای دو مکتهب نوسهازی ،وابسهتگی و اقتصهاد
مقاومتی در توسعة یک کشور وجوه تفاو

و شباهت آنها بها یکهدیگر را بررسهی کنهد .از اینهرو سهه

1 . Giovanni Sartori
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الگوی مذکور را براساس هفده محور یعنی :تعریف ،مفهوم غالب توسعه ،سهطح تحلیه  ،منطهق اجهرا،
الگوها ،دا مرکزی ،متولیان توسعه ،ارتباط توسهعه و وابسهتگی ،ههدف توسهعه ،مبنهای هنجارسهازی،
وضعیت صادرا  ،درآمدهای صادراتی ،وضعیت ارتباط با خارج ،وضعیت داخلی جامعه ،کانون ههای
توسعه ،نقش سنت در تجدد و زمان دستیابی به توسعه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 .6یافتههای تحقیق
پرسشی که در پژوهش حاضر مطرح شد ،این است که الگوی اقتصاد مقاومتی چه شهباهت و تفهاو -
هایی با بنیانهای نظری دو پارادایم جریان اصلی توسهعه یعنهی نوسهازی و وابسهتگی در دسهتیابی بهه
توسعه دارد و تا چه اندازه توانسته به سنتزی ورای مبانی نظری آنها دست یابد؟ برای دستیابی به یهک
مقایسه و پاسخ درست از سه الگوی مذکور الزم است که شاخصها و مؤلفههای هر یک از آنهها بیهان
شود و با بررسی نقاط ضعف و قو

دو نظریة نوسازی و وابسهتگی امکهان یها امتنهاع تبهدی اقتصهاد

مقاومتی به سنتزی نوین بررسی میشود.
 .2-6نظریة نوسازی :دو نظریه در حوزة مدرنیزاسیون وجود دارد -1 :ارزیابی کهالن از مدرنیزاسهیون
 -2ارزیابی خرد از مدرنیزاسیون .مطالعا

کالن بر مسهیرهای تجربهی و فرآینهدهای آشهکار نوسهازی

اقتصادیهسیاسی سایر کشورها تأکید دارد که در آن نوعی جبرگرایی وجود دارد ،اما در خوانش دوم از
نوسازی به الگوهای خاص توسعه هر جامعه توجه میشود ( .)Goorha,2018: 1فرضیهههای اصهلی
نظریة نوسازی عبارتند از :نوسازی یک فرآیند مرحلهای ،نوسازی یک فرآیند همگنسازا بهه ایهن معنها
که نوسازی گرایش به همگرایی را در بین جوامع ایجاد میکند ،نوسازی یک فرآیند اروپهایی شهدن یها
آمریکایی شدن است (به دلی رونق اقتصادی و ثبا

دموکراتیک  ،نوسازی یک فرآیند برگشتناپهذیر

استا یعنی پس از شروع آن نمیتوان آن را متوقف کرد و در برابر آن مقاومهت کننهد ،نوسهازی یهک
فرآیند مترقی است که در درازمد

نه تنها اجتنابناپذیر بلکه مطلوب نیز خواهد بود .نفوذ ،مشهارکت

و توزیع بیشتری نسبت به سیستمهای سیاسی سنتی دارند و سرانجام اینکه نوسازی یک فرآیند طوالنی
استا در واقع نوسازی یک تحو تکاملی است و نه انقالبی ( .)Reyes,2001: 3-4اما از دههه  80در
تعریف توسعه و نوسازی دگرگونی و بازاندیشیهایی بهوجود آمد که مبتنی بر ده نکته زیر است:
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 .1برای نوسازی تودههای مردمی به جهای نخبگهان در کهانون توجهه هسهتندا در واقهع جنهبشههای
اجتماعی خودانگیخته و رهبران فرهمند کارگزاران اصلی نوسازیاند که بهجای منافع فردی ،منهافع
جمعی را دنبا میکنند.
 .2نوسازی فرایندی تحمیلی از سوی نخبگان محسوب نمیشود ،بلکهه بازتهاب آرمهان خودانگیختهه
جامعه است که با نمایش ثرو  ،پیشرفت و توسعة غرب از طریق رسانهها همهراه اسهت و ههدف
اصلی آنها ضمن توجه به ابعاد سیاسیهاجتماعی حصو توسعة اقتصهادی اسهت و ابعهاد دیگهر را
مکم بعد اقتصادی میدانند.
 .3به جای تأکید بر نیروهای ذاتی و درونی نوسازی ،نقش عوام خارجی ،از جملهه تعهاد ژئهوپلیتیکی،
دسترسی به اقتصاد و حمایت مالی خارجی ،باز بودن بازارهای جهانی و ...را مورد توجه قرار میدههدا
یعنی تعام را عام توسعه میداند و به تنوع بازارهای صادراتی معتقدندا البته صادراتی کهه مبتنهی بهر
مزیت نسبی باشد و توسط نیروهای متخصص هدایت شود.
 .4به جای تأکید بر ایده «جوامع مرجع» یعنی ایاال

متحده ،ادعا میشهود کهه ممکهن اسهت الگهوی

مذکور برای سایر کشورها مناسب نباشد و در عوض کانونهای متحرک تجدد شک بگیرند.
 .5به جای روند یکنواخت نوسازی ،تصویری متنوعتر پیشنهاد میشود .چون در حوزهههای مختلهف
زندگی اجتماعی ،نوسازی دارای شتاب ،آهنگ و مراح مختلفی اسهت .در نتیجهه ،ناهمزمهانی در
تالشهای نوسازی به وفور اتفاق میافتد ،به عبار

دیگر نوسازی را نتیجه هنجارسهازی سیاسهی،

اقتصادی و اجتماعی بهطور همزمان میداند.
 .6چهرة کمتر خوشبینانه نیز از نوسازی ترسیم میشود که از ارادهگرایی عامیانه و سادهانگارانة برخهی
نظریههای اولیه فاصله میگیرد و بر ممنوعیتها ،موانع ،اصهطکاکهها و حتهی فروپاشهی نوسهازی
تأکید میشود و آن را مستلزم یک پروسة طوالنی میداند.
 .7بیشتر از رشد اقتصادی به ارزشهای انسانی ،نگرشهها ،نمادهها ،قالهبههای فرهنگهی و ...توجهه
میشودا زیرا اینها را پیششرط خیز اقتصادی میدانندا از اینرو نهادهای مدنی و اجتمهاعی اهمیهت
پیدا میکنند و بهعنوان متولیان توسعه شناخته میشوند.
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 .8به جای تقاب با سنتگرایی که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد ،سعی مهیکننهد بها کشهف
سنن نوسازی در سنتهای مختلف از آنها در جهت تجدد بهرهبرداری کنند.
 .9تغییر چهرة جوامع پساکمونیسم در اثر تحمی دستاوردهای صنعتی شدن و شهرنشینی .در واقع در
اینجا مطرح میشود که تغییر و نوسازی چگونه باید صور

گیردا به سهرعت یها بهه تهدریج؟ کهه

هنوز توافقی بر سر آن وجود ندارد.
 .11مکتب نوسازی سطح تحلی خود را دولت قرار میدهد و براساس این سطح تحلی میهزان توسهعة
جوامع را مورد سنجش قرار میدهد.
 .11هدف نهایی نوسازی از ارائة نظریة توسعة جهان سوم است و کشورهای جهان سوم نیز سعی می-
کنند الگوهای جوامع توسعه یافته را در کشور خود پیاده کنند (تومیکا . 19-21 :1382،بهطور کلی
باید گفت که در مطالعا

نوسازی با تحلی های پیچیده و چندجانبه به دنبا ارائة راههای متفهاو

دستیابی به توسعه با توجه به عوام داخلی و خارجی است ،که البته این رویکرد با توجه به آنچهه
که بیان شد ،بیشتر در موج دوم نوسازی مشهود است .موج دوم نوسازی با توجه به انتقاداتی که از
سوی موج او وابستگی بر آن وارد شد تعدی هایی در خود ایجاد کرد .به عبار

دیگر مؤلفههایی

از وابستگی را پذیرفت و برخی از اصو خود را تغییر دادا مانند :نفی الگوی توسعة خطی و اعتقاد
به تنوع مسیرهای توسعه ،بهرهبرداری از سنت در راستای توسعه ،تنوع کانونهای تجدد و ...که بهه
آنها اشاره شد و تحو را براساس در نظر گرفتن سهه مؤلفهة طبیعهت ،اقتصهاد و اجتمهاع در کنهار
یکدیگر باز تعریف نمود.
 .3-6نظریة وابستگی :ت وری وابستگی بهعنوان پاسخی به تحقیقا
یافت .وی دریافت که افزایش ثرو

رائو پربیش در دهة  1960رواج

مل ثروتمند ،به نظر میرسد به زیان اقشار فقیرتر باشهد .دیهدگاه

غالب نظریهپردازان وابستگی ،این است که یک سیستم سرمایهداری جهانی حهاکم وجهود دارد کهه بهه
تقسیم کار بین کشورهای ثروتمند «مرکزی» و «کشورهای پیرامونی» فقیر میپردازد .نظریة وابستگی ،از
رویکرد درونی به توسعه و افزایش نقش دولت در زمینه تحمی موانع تجار  ،ایجهاد سهرمایهگهذاری
درونی و ایجاد استقال در صنایع کلیدی حمایت میکند ،بهعبارتی نظریة وابستگی دولهت و نهادههای
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مردمی را متولی پیشبرد توسعه میداننهد تها نهایتها بهه اسهتقال کامه و خودکفهایی اقتصهادی برسهند
( .)https://www.economicsonline.co.uk,2020نظریههة وابسههتگی ،بههرای درک توسههعهنیههافتگی
اقتصادی ،بر محدودیتهای تحمی شده توسط نظم سیاسی و اقتصادی جهانی تأکیهد داردا بهه دیگهر
سخن سطح تحلی خود در توسعه را ،نظام بینالمل قرار میدهد .بر اساس ت وری وابستگی ،توسعه-
نیافتگی بیشتر ناشی از موقعیت محیطی کشورهای آسیبپذیر در اقتصاد جهانی است .بهطهور معمهو ،
کشورهای توسعهنیافته نیروی کار و مواد اولیه ارزان قیمت را در بازار جهانی عرضه میکنند .این منابع
به اقتصادهای پیشرفته فروخته میشود و این وسهیله ای بهرای تبهدی آنهها بهه کاالههای نههایی اسهت.
کشورهای توسعهنیافته سرانجام محصوال

نهایی را با قیمتهای باال خریداری میکنند و سرمایهای را

که باید برای ارتقاء ظرفیت تولیدی خود اختصاص دهند ،از بین میبرند .نتیجة یک چرخهه اسهت کهه
باعث تقسیم اقتصاد جههانی بهین یهک مرکهز غنهی و یهک حاشهیه فقیهر مهیشهود (. Munro,2020
گزارههای مهم نظریة وابستگی عبارتند از:
 .1کشورهای جهان سوم در انزوا نیستند .آنها تنها در چارچوب سیستم اقتصادی و سیاسی جهان قاب درک
هستند .وقایع سیاسی در کشورهای جهان سوم ارتباط مستقیمی با وقایع کشورهای جهان او دارد .بها ایهن
حا  ،روابط بین کشورهای جهان او و سوم نامتقارن است .جریان قدر و کنتر آن از جهان او (مرکهز
یا هسته به جهان سوم (حاشیه است .وقایع سیاسی و اقتصادی در جهان او تهأثیر زیهادی در سیاسهت و
اقتصاد کشورهای جهان سوم دارد ،اما هماره وقایع سیاسی و اقتصادی جهان سوم تأثیر کمی بر جههان او
دارند که این جریان وابستگی به زیان جهان سوم است ،هرچند در مقطع زمانی کوتاهی یک توسعة موقهت
شک بگیرد.
 . 2در سیستم سیاسی و اقتصادی جهان ،تعام بسیار زیادی بین کشورها و مل اصهلی و بهین مرکهز و
حاشیه وجود دارد ،اما تعام بسیار کمی بین کشورهای حاشیهای وجود دارد که نتیجهة آن ضهعیفتهر
شدن کشورهای حاشیهای استا از این روست نظریة وابستگی پیشنهاد میدهد کهه کشهورهای جههان
باید نخست در راستای ایجاد بازارهای مشترک اقدام کنند و در گام دوم صادرا

را جانشهین وارادا

بیرویه نمایند .همچنین سنت را دربردارندة تجربههایی میداند که میتواند برای جریان توسهعه مفیهد
باشد.
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 .3سیاست و اقتصاد مرتبط هستند .آنها را نمیتوان جهدا از یکهدیگر درک کهرد .روابهط اقتصهادی و
روابط بین کشورهای اصلی و پیرامونی از اهمیت ویژهای برخوردار است .اینها برای مرکز مفید هستند
و برای محیط زیست نیز مضر هستند .الگوهای تجار
سیاسی و اقتصادی مرکز میشود .تجار

حاشیه-مرکز منجهر بهه رشهد مسهتمر قهدر

اقتصادی بهجای تنگتر شدن این شهکاف ،باعهث گسهترش

شکاف بین کشورهای توسعهیافته و در حا توسعه میشود .مکتب وابستگی نیز توسعه را مسهتلزم در
نظر گرفتن ابعاد فرهنگی ،اجتماعی و انسانی میداند و غفلت از هر یک از ابعاد منجر به توسعة ناقص
و نامتوازن میشود.
 .4از شماره  3میتوان نتیجه گرفت که توسعهنیافتگی یک وضعیت طبیعی نیسهت ،بلکهه شهرط ایجهاد
شده است .واقعیت این است که کشورهای توسعهیافته بهدلی سیستم تعام بین آنها بهطهور جهدی در
حا توسعه هستند که دربارة کشورهای جهان سوم این اتفاق رخ نمیدهد.
 .5به عبار

دیگر ،توسعه نیافتگی کشورهای ضعیف جهان سوم بهطور مستقیم با «توسعة» کشهورهای

قدرتمند مرکز صنعتی مرتبط است و امکانپذیر می شهود .ههم مرکهز و ههم پیرامهون جزئهی از سیسهتم
سیاسیهاقتصادی جهان هستند و هیچ یک بدون دیگری وجود نخواهد داشتا اما اندیشهمندان مکتهب
وابستگی معتقدند که وابستگی متقاب میتواند توسعة یک جامعه را تضمین کند نه وابستگی یکجانبهه
پیرامون به مرکز.
 .6عالوه بر این ،تا زمانی که سرمایهداری بهعنوان یک سیستم اقتصادی مسلط جهان باقی بماند ،دلیلهی
برای تغییر وضعیت کشورهای توسعهیافته و توسعهنیافته وجود ندارد .توسهعهنیهافتگی یهک وضهعیت
دائمی است .در حقیقت ،اگر سیستم جهانی کنونی تغییر نکند ،میتوان انتظار داشت که مرکز در آینهده
قدرتمندتر و پیرامون آن در آینده ضعیف تهر شهود (در شهرایطی اسهتثنایی ممکهن اسهت یهک کشهور
توسعهنیافته از حاشیه به مرکز منتق شود  .مکتب وابستگی بیان میکند که برای جلوگیری از ضعیفتر
شدن جهان سوم باید الگوی بومی هر جامعه را ترسیم و فرهنگ بومی هر جامعه را مبنای هنجارسازی
توسعه قرار داد که البته نیازمند یک پروسة طوالنی است.
 .7سیستم روابط جهانی در تک تک کشورهای جهان سوم تکثیر میشهود .یهک منطقهة اصهلی (بیشهتر
پایتخت وجود دارد که بر کشور حاشیه (داخلی تسلط دارد و بهرهبرداری میکند .در نتیجه باید توجه
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داشت که نظریة وابستگی از ریشه ضد وضع موجود است .نظریهپردازان وابستگی استدال میکنند کهه
سیستمهای اقتصادی و سیاسی ملی و بینالمللی موجود ،علت موقعیتههای ناعادالنهه آنهاسهت .آنهها
خواستار تغییر سیستمی برای ح مشکال

هستند .آنها خواهان تغییهر ناگههانی ،غیرخطهی و اساسهی

هستند .آنها به جای تأیید و پذیرش ثبا  ،خواستار تغییر اساسی هستند تا زمانی که رفهاه اقشهار پهایین
جامعه تأمین شود و این مهم حاص نمیشود مگر با تکیه بر ظرفیتها و فرصتهای داخلی
(. https://udel.edu/~jdeiner/depend.html,2020
جدول -1نقاط ضعف و قوت دو پارادایم نوسازی و وابستگی
قوتها

ضعفها

توجه به ابعاد مختلف توسعه

پارادایم

توجه به سطح تحلی نظهام بهینالمله و
غفلت از سطح تحلی ملی

اولویت بر ابعاد اجتماعی ،فرهنگی

غفلت از نقش خصوصی در روند توسعه

و انسانی
توجه به نقش مردم در توسعه

اعتقاد بهر جانشهینی واردا

و غفلهت از

بخش صادرا
توجه به عوامه درونهی و بیرونهی

غفلت از ظرفیتهای بیرونی

توسعه

مکتب وابستگی

مضر دانستن وابستگی بههر شک
هدف آن توسعة جهان سوم است
توجه به منافع جمعی
تنوع در الگوهای توسعه
توجه به سنتها در راستای توسعه
توجه به توسعه بهعنوان یک پروسه
طوالنی
توجه به ابعاد مختلف توسعه

اولویت بهر اقتصهاد و سیاسهت بهه جهای
اجتماع

توجه به نقش مردم در توسعه

توجه به سطح تحلیه ملهی و غفلهت از
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نظام بینالمل
توجههه بههه بخههش خصوصههی در

هدف اصهلی توسهعه اقتصهادی اسهت و

توسعه

فرهنگ و اجتماع در اولویتههای بعهدی
هستند

هدف آن توسعه جهان سوم است

غفلت از نقش دولت در توسعه

توجه به مزیت نسبی

تعام با کشورهای توسعه یافته را عامه
توسعه میداند(توجه به خارج
اولویت منافع فردی

تنوع در بازارهای صادراتی
تنوع در الگوهای توسعه
توجه به سنتها در راستای توسعه
توجه به توسعه بهعنوان یک پروسه
طوالنی

منبع :نگارندگان

 .1-6اقتصاد مقاومتی :مقام معظم رهبری در تعریف اقتصاد مقهاومتی مهیفرماینهد« :اقتصهاد مقهاومتی
معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفهوظ
بماند ،هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کندا یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی طهوری باشهد
که در برابر ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شک های گوناگون خواهد بود ،کمتهر آسهیب ببینهد و
اختال پیدا کند (میرمعزی . 51 :1391،بنابر توضیحا

آیتاهلل خامنهای کهه در جلسها

متعهددی بهه

تبیین این الگو پرداختند ،میتوان گفت :اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که فعالیتهای اصلی اقتصهادی
آن در زمینة تولید ،صنعت و تجار

به مهار های خود متکی بوده ،در تعام با خارج هوشمند عمه

کرده و امکان تغییر سریع و خودکار بدون اختال جدی در بازار در مقاب فشارها و ضربههای تحمیلی
بیرونی از سوی کشورهای متخاصم و غیر همسو را داشهته و پیشهرفت و شهکوفایی خهود را اسهتمرار
ببخشد .اقتصاد مقاومتی ،گفتمان و الگوی اقتصادی است که ضمن مقاومسازی و تقویت اقتصهاد ملهی
در برابر تهدیدها ،توان تحریمشکنی با رویکرد عقب راندن نظام سلطه را داشته باشد و در عهین حها
پیشرو ،فرصتساز ،مولد ،درونزا و برونگرا باشد (قوامی . 15 :1391،با توجه به تبیین اقتصاد مقاومتی
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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از سوی مقام معظم رهبری ،اقتصاددانان کشور به بررسی و سنجش این الگو پرداختند و الزاما
آن را بهصور

تحقق

ذی برشمردند:

 مردمی کردن اقتصاد :مردمی کردن اقتصاد بهمعنای مشارکت مردم در اقتصاد نیستا بلکه بهمعنای تکیهبه مردم در فعالیتهای اقتصادی و بهمعنای آن است که مردم نقش اصلی را در فعالیتههای اقتصهادی
داشته باشند .این امر باعث میشود که از تمام استعدادها و ظرفیتهای مردم در جهت تولید ثهرو و
دستیابی به قدر  ،استقال و امنیت اقتصادی استفاده شود (میرمعزی. 59 :1391 ،
 توانمندسازی بخش خصوصی :تجربة کشورهایی که موفق به کوچهکسهازی بخهش تشهکیالتیدولتهای خود شدهاند ،نشان میدهد که این کشورها به نتایج بسهیار ارزنهدهای از نظهر اجهرا بها
کیفیت کارهای کالن خود دست یافتهاند .بهنظر میرسد نقش پررنهگ دولهت نیهز در ادارة کارهها
میبایست کاهش یابد و بهجای آن ،روند نظار

بر کارها و هدایت امهور توسهط دولهت توسهعه

یابد .دولت بهعنوان ارکان اجرایی و تصمیمسهاز کهه ابزارههای الزم اقتصهادی را در اختیهار دارد،
میتواند حرکا

کیفیتری را در تمام عرصهها از خود نشان دهد (فشاری و پورغفار. 36 :1393،

 کاهش وابستگی به نفت :وابستگی اقتصاد کشور به یک محصهو از جملهه نفهت موجهب واردشدن تکانههای شدید در فراز و نشیب بازار به اقتصاد آن کشور میشود .کاهش وابستگی به نفت
از دو طریق ممکن است :کهاهش تولیهد نفهت و تبهدی نفهتا یعنهی بهرای کهاهش صهادرا

و

جلوگیری از مواجهه با مشک نفت به فروش نرفته ،یا باید تولید نفت کاهش یابد یا اینکهه تولیهد
نفت به میزان فعلی یا بیشتر از آن ادامه یابد .چنانچه بنا باشد تولید نفت ادامه یابهد و همچنهین آن
نفت به فروش نرود و صادر نشود ،بدیهی است که باید به فرآوردههای نفتی تبدی شهود و یها در
داخ به مصرف برسد و یا بهصور

فهرآورده صهادر شهود (کریمهی . 123 :1391،در ایهن بهاره

رهبری میفرمایند« :یکی از مهمترین الزاما

اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفت است .ایهن

وابستگی ،میراث شوم صدسالة ما است .ما اگر بتوانیم از همهین فرصهت کهه امهروز وجهود دارد،
استفاده کنیم و تالش کنیم نفت را با فعالیتههای اقتصهادی درآمهدزای دیگهری جهایگزین کنهیم،
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بزرگترین حرکت مهم را در زمینة اقتصاد انجام دادهایم .امروز صنایع دانش بنیان از جمله کارهایی
است که میتواند این خأل را پر کند (سامنی و مدرس خیابانی. 119 :1394،
 توسعة شرکتهای دانشبنیان :این مؤلفه یکی از ضرور های جامعه در تحقق سیاسهت اقتصهادمقاومتی است .شرکتها و مؤسسا

دانشبنیان شرکت یا مؤسسة خصوصی هستند که بههمنظهور

همافزایی علم و ثرو  ،توسعة اقتصادی دانشمحهور ،تحقهق اههداف علمهی و اقتصهادی شهام
گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه تشکی شدهاند .منظور
از تولید ثرو
محصوال

از دانش در شرکتهای دانشبنیان این است که ایهن شهرکتهها بتواننهد بها تولیهد
علمی ،ارزش افزوده آنها را هم افزایش دهنهد تها در دنیهای رقهابتی از اسهتاندارد الزم

برخوردار باشند و مطلوبیت خود را برای مشتریان حفظ کنند .امروزه دانش مهمترین دارایی یهک
کشور است و سرمایههای فکری و ابهزار توسهعه و پیشهرفت محسهوب مهیشهوند (جفهرودی و
مجید. 93 :1394،
 حمایت از تولید ملی :در شرایط اقتصاد مقاومتی مهمترین وظیفة مصرفکنندگان این است که بهاخرید اجناس داخلی ،از واحدهای تولیدی حمایت کنند .البته تولیدکنندگان نیز باید به این مسهأله
توجه داشته باشند که در اقتصاد مقاومتی ،آنان نیز وظایفی از جمله افزایش کیفیت و کاهش قیمت
تمام شده محصوال

نهایی را به عهده دارند و بیگمان تولیدا

داخلی نباید بهنحهوی باشهد کهه

منجر به ضرر و زیان مصرفکنندگان شهود و تولیدکننهدگان نبایهد از شهرایط اقتصهاد مقهاومتی و
افزایش خرید محصوال

داخلی از سوی مصرفکنندگان سوءاستفاده کرده و کیفیت و یا خدما

پس از فروش کاالهای تولید داخ را کاهش دهنهد ،زیهرا چنهین اقهداماتی بهیگمهان حرکهت در
راستای اهداف اقتصاد مقاومتی را با مانع روبرو میکند و در نهایت مشکال

آن دامهنگیهر خهود

تولیدکنندگان میشود (دانشمند و همکاران . 15 :1391 ،رهبری میفرمایند« :اگر ما توانستیم تولید
داخلی را رونق ببخشیم ،مسألة تورم ح خواهد شدا مسهألة اشهتغا حه خواههد شهدا اقتصهاد
داخلی بهمعنای حقیقی کلمه استحکام پیدا خواهد کرد» (مقام معظم رهبری ،الف . 104 :1391 ،و
همچنین بیان میکنند« :ما تا به کار ایرانهی و سهرمایه ایرانهی احتهرام نگهذاریم ،تولیهد ملهی شهک
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نمی گیرد و اگر تولید ملی شک نگرفت ،اسهتقال اقتصهادی ایهن کشهور تحقهق پیهدا نمهیکنهد»
(میرمعزی. 60 :1391،
 مبارزه با سوداگری و مفاسد اقتصادی :از مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی مقابلهه بها سهوداگری وفساد است .منظور از سوداگری فعالیتهای غیرمولدی است که از تالطما

و نوسهانههای بهازار

سوءاستفاده نموده و بهرهمندهایی را نصیب برخی افراد میگرداند .عدم تقارن اطالعاتی رانتهای
مختلف اعتباری ،انحصاری و ...منشأ بروز اینگونه رفتار است که موجب آسیب دیدن بخش مولهد
میشود و در اقتصاد نوسانهای شدید و حبابهای قیمتی بهوجهود مهیآیهد .چنهین اقتصهادی در
مواجهه با کمترین فشار خهارجی ،کمتهرین پایهداری و مقاومهت را داشهته و بههسهرعت متالشهی
میشود .فساد نیز طیفی از اعما خالف قوانین برای کسب سود شخصی است که در سطح کهالن
موجب ناکارآمدی سیستم و کاهش سرمایهگذاری میشود (نریمانی و عسکری. 58 :1391،
 مدیریت مصرف :یکی دیگر از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی مدیریت مصهرف اسهت .واقعیهت ایهناست که یکی از عل اساسی اسراف و زیادهروی در مصرف و همچنین تمای مهردم بهه مصهرف
کاالهای خارجی ،پایین بودن کیفیت محصوال

و کاالهای داخلی است و این مسأله در بلندمد

باعث سلب اطمینان مردم از کیفیت اکثر کاالهای داخلی شده است .بنهابراین باتوجهه بهه ویژگهی
شرکتهای دانشبنیان در استفاده از دانش برای بهینه کردن کیفیت محصوال
اقداما

داخلی ،بهه همهراه

فرهنگی ،میتوان موجب ترغیب مردم به مصرف کاالهای داخلی گردد .به این ترتیب ،از

یک سو وابستگی کشور به محصوال
سوی دیگر ،با ارتقای کیفیت محصوال

و ارز خارجی جهت واردا

این کاالها کاهش مییابد و از

داخلی ،زمینة رقابت ایهن کاالهها بها کاالههای مشهابه در

بازارهای خارجی فراهم میگردد (غفارپور و پورحاتمی . 125 :1394،حضر

آیهتاهلل خامنههای

در این چنین باره بیان میکنند« :یک مسأله هم در اقتصاد مقاومتی ،مدیریت مصرف است .مصرف
هم باید مدیریت شود .این قضیه اسراف و زیادهروی ،قضیة مهمی در کشهور اسهت .خهب ،حهاال
چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگسازی هم الزم است ،اقهدام عملهی ههم الزم اسهت.
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فرهنگسازیاش بیشتر به عهدة رسانههاست .واقعاً در این زمینه ،هم صدا و سیما در درجه او و
بیش از همه مس ولیت دارد ،هم دستگاههای دیگر مس ولیت دارند .باید فرهنگسازی کنید( ».مقهام
معظم رهبری ب. 9 :1391،
 بهرهوری :بهرهوری بهعنوان نرخ تولید کاالها تعریف شده اسهت و ابهزاری اسهت بهرای دریافهتچگونگی و میزان تبدی منابع یک کشور به کاال به خهدما
کارایی عبار

است از میزان تولیهد کاالهها و خهدما

فرایندهای تبدی عوام تولید به محصوال
تولیدا

مهورد نیهاز خهود .در ایهن تعریهفا

بها اسهتفاده از منهابع در اختیهار کهه تهابع

است .اثربخشی نیز به میزان تطابق اهداف جامعهه بها

را اندازهگیری میکند .اهداف هریک از افراد و نحوه تجمیع آنهها بههمنظهور دسهتیابی بهه

اهداف جامعه نیز تابع نهادهای حاکم برآن جامعه است .بنابراین بهرهوری (کارایی +اثربخشی هر
اقتصاد تابع نوع نهادهای (رسمی و غیررسمی جامعه مورد مطالعه است (فهتح اللههی و فریهادی،
. 10 -11 :1394
 مدیریت منابع ارزی :یکی از مسائلی که استقال اقتصهادی را تضهعیف و وابسهتگی اقتصهادی راتشدید میکند ،نیاز به ارز خارجی است .بنابراین باید نیاز به ارز خارجی کاهش پیدا کند (کهاهش
واردا

و در تحصی و تخصیص آن بهترین مدیریت بهکار رود (میرمعزی. 62 :1391،

 تنوع درآمدهای صادراتی کشور :کشورهای با وابستگی شدید به صادرا یک یا چند محصهو  ،درچرخة باط عقب ماندگی گرفتار آمدهاند .این مطلب در مورد کشورهای صهادرکنندة منهابع معهدنی و
بهخصوص نفت خام از اهمیت ویژهای برخوردار استا زیرا نوسانا شدید قیمتی ایهن محصهوال ،
درآمدهای ارزی این کشورها را بهشد

دچار نوسان میکند .در چنهین شهرایطی ،در هنگهام کهاهش

درآمدهای ارزی ،جامعه برای حفظ سطح مصرفش ناگزیر به دریافت وام و کمکهای خهارجی اسهت
که باعث وابستگی شدید شده و در اقتصاد ایجاد اخال میکند .از سوی دیگر نوسانا اقتصادی مانع
رشد با ثبا خواهد شد ،زیرا تجربه نشان داده که افزایش درآمدهای صادراتی در زمان رونق ،کهاهش
درآمدها در زمان رکود را جبران نمیکند .بهطور کلی اگر یک کشور بازارهای خرید متنوع بهینالمللهی
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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داشته باشد ،قدر

چانهزنی بیشتری در مقاب تولیدکنندگان داشهته و ریسهک آسهیب وارد شهدن بهه

استقال کشور کاهش مییابد (خانزادی و حیدری. 77 :1394،
 فعال کردن دیپلماسی اقتصادی :یکی از اساسی ترین کارههای الزم در اقتصهاد مقهاومتی در بعهدجهانی و منطقهای فراهم آوردن ساختارها و سازوکارهایی است کهه کشهور را از زورگهوییههای
سیستم حاکم بر جهان و نهادهای در خهدمت آنهها در امهان نگهه دارد ،اتخهاذ سیاسهت گسهترش
پیمان های دوجانبه با کشورهای همراه و همسو را میتوان جایگزین پیوستن به پیمانهای جههانی
نمود .باید در معامال

تجاری خود با جهان خارج هر چه سریعتر به سمت استفاده از پهو ههای

کشورهای دوطرف حرکت کرد .این سیاست به تدریج میتواند محوریت دالر را در اقتصاد دنیا با
تهدیدی مواجه سازد و در عین حا آسیبپذیری اقتصاد ملی از نوسانا

نرخ دالر را مهار نمایهد

(عیسوی و همکاران . 55 :1391،بنابراین باید هرچه بیشتر در ایجاد پیوندهای راهبردی اقتصهادی
با سایر کشورها در سایة تعام سازنده تالش کرد.
 -حفظ وحدت و انسجام ملی :وحد

و انسجام ملهی بهزرگتهرین سهرمایة اجتمهاعی اسهت کهه

حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را تسریع میکند .اختالف و تفرقه در این راه باعث ههدر
رفتن نیروها و سرمایهها و از دست دادن فرصتها مهیشهود .از ایهن رو حفهظ وحهد

یکهی از

مهمترین سیاستهای کالن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است (میرمعزی. 69 :1391 ،
 بومیسازی فناوری :فناوری شهام مههار هها ،دانهش و روش سهاخت ،اسهتفاده و انجهام دادنکارهای مفید است .راهحلی که توسط بعضی از کارشناسان پیشنهاد میشود ،تقلید بجا ،بهموقهع و
عاقالنه از روشهای فنی کشورهای پیشرفته است .از این طریق میتوان کاالهای ضروری و گاهی
صادراتی را تولید کرد و به مزیت نسبی در یک یا چنهد کهاال رسهید و در واقهع از فنهاوریههایی
استفاده کنند که با محیط داخ سازگارترند (سیدشکری و کاویهانی . 16 -17 :1391،مقهام معظهم
رهبری در این باره بیان میکنند« :علم و فناوری یکی از پایههای اقتدار اقتصادی یک ملت اسهت.
یک ملت با داشتن دانش پیشرفته ،فناوری پیشرفته ،هم به ثرو

میرسد ،هم به استغنای سیاسهی
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میرسد ،هم آبرومند میشود ،هم دستش قویتر میشود (مقام معظم رهبری الف. 107 :1391،
 درونزا بودن :اقتصاد مقاومتی درونزاست .یعنی از د ظرفیتهای خود کشور و خود مردم میجوشهد.اقتصاد مقاومتی درونگرا نیستا یعنی تنها به ظرفیتهای داخ متکی نیست بلکه ظرفیتهای خارجی را
نیز در نظر دارد .اقتصاد مقاومتی برونگراست و به سایر نقاط جهان توجه دارد و با آنها تعام میکند .مقام
معظم رهبری به این نکته چنین اشاره میکننهد« :بعضهی از کشهورها ممکهن اسهت تولیهدا زیرزمینهی
خودشان را ،نفت خودشان ،بشکههای نفت را منتق کنند به صاحبان ثرو و علهم در دنیها ،محصهوال
آنها را بخرند ،یک ظاهر پیشرفتی هم ممکن است بهوجود بیاید اما پیشرفت نیسهت .پیشهرفت آن وقتهی
است که درونزا باشد ،آن وقتی که متکی به استعداد درونی یهک ملهت باشهد .وزن و اعتبهار کشهورها و
دولتها و ملتها هم وابسته به همین درونزایی است .اگهر چنانچهه از درون ،یهک حرکهت ،جههش و
رشدی بهوجود بیاید ،به یک کشور ،به یک ملت ،وزن ،اعتبار ،ارزش و ابهت میدهد» (شهقاقی شههری و
علیزاده . 35 :1395،بر اساس آنچه بیان شد اقتصاد مقاومتی ،سطح تحلی خود را هم دولت و ههم نظهام
بینالمل در نظر میگیردا زیرا هرگونه تحلی بدون در نظر گرفتن یکی از سطوح را ناقص میدانهد و بهر
اهمیت نگاه خرد و کالن تأکید دارد .همچنین در این الگو ابعاد فرهنگهی ،اقتصهادی ،اجتمهاعی و انسهانی
توسعه را بهصور توأم در نظر می گیرد و معتقد اسهت توسهعة درسهت بها در نظهر گهرفتن ایهن ابعهاد
امکانپذیر است .این الگو تأکید دارد که ضمن توجه به ظرفیتههای داخلهی بایهد در ارتبهاط بها خهارج
هوشمندانه عم کردا یعنی باید مانع وابستگی یکجانبه شد و وابستگی متقاب را مبنای تعام قهرار داد و
الگوهای بومی و سنتی هر منطقه را برای توسعه ،مد نظر قرار دادا چراکه ههر منطقهه دارای زیسهت بهوم،
فرهنگ ،سنت ،زیرساختها و مزیتهای نسبی متفاوتی است که باید در برنامة توسعه مورد توجهه قهرار

گیرد که البته تحقق آن نیازمند یک برنامة گامبهگام و فرایند طوالنی اسهت .با توجهه بهه بررسهی سهه
الگوی اقتصاد مقاومتی ،نوسازی و وابستگی قصد نگارنده بر آن است که این نظریا را در ابعاد مختلفهی
با یکدیگر مقایسه کند تا نکا افتراق و اشتراک دیدگاه آنها به توسعه دیده شود:
 .1تعریف :مکتب نوسازی ،توسعه را مبتنی بر تولید و دگرگونی مداوم در طبیعت ،اقتصهاد و اجتمهاع
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399
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تعریف میکند ،اما مکتب وابستگی و اقتصاد مقاومتی آن را براساس تولید و دگرگونی در فرهنهگ،
اقتصاد و اجتماع تعریف میکند .در واقع مکتب وابستگی و اقتصاد مقاومتی دگرگهونی در فرهنهگ
را بر دگرگونی در طبیعت (نوسازی اولویت میدانند.
 .2مفهوم غالب توسعه :مکتب نوسازی ،توسعه را در پیشرفت ابعاد سیاسهیهاقتصهادی مهیدانهدا امها
وابستگی و اقتصاد مقاومتی با نگاهی چند بعدی ،پیشرفت در حوزة فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و
انسانی را منجر به توسعه میدانندا از اینرو مکتب نوسهازی بهرخالف دو الگهوی دیگهر ،از ابعهاد
اجتماعی و انسانی توسعه غاف میماند.
 .3سطح تحلی  :مکتب نوسازی ،سطح تحلی را بر دولت (خرد قرار میدهد و توان دولتها را منشأ تحهو
و توسعه و عدم توسعهیافتگی میداند ،برعکس ،مکتب وابستگی نظام بینالمل را سطح تحلی خود قهرار
میدهد و ساختار حاکم بر آن را مؤثر در توسعه و توسعهنیافتگی کشورها میداند .اما اقتصهاد مقهاومتی بهه
تأثیر متقاب ساختارهکارگزار معتقد است و در تحلی خود هر دو سطح دولت و ساختار نظام بینالمله را
مورد توجه قرار میدهد.
 .4منطق اجرا :هر سه دیدگاه ،نگاه مشترکی به منطق اجرای توسعه دارند .آنها معتقدنهد دیوانسهاالری
منظم و ساختارمند (نقش نظارتی هماهنگکننده و مردم در پیشبرد توسعه نقش اساسی دارند.
 .5الگوها :مکتب نوسازی ،الگوی توسعة کشورها را مدرن ،برونزا و غربی میداند و نگاه بهه بیهرون
دارد ،اما مکتب وابستگی ،توسعه را در گرو پیادهسازی الگوهای بهومی مهیدانهد و نگهاهی درونزا
دارد .اقتصاد مقاومتی ،با نگاهی درونزا و برونگرا معتقد است توسعه با در نظر گرفتن ظرفیتها و
تجربههای داخلی و خارجی صور

میگیرد.

 .6دا مرکزی :توسعة اقتصادی ،در مرکز توجه مکتب نوسازی قرار دارد ،در حالی که آنچه در مرکهز توجهه
مکتب وابستگی قرار دارد ،استقال و خودکفایی کشورها است .اقتصاد مقاومتی هم بر این نکته تأکید دارد
که باید توسعة اقتصادی ،فرهنگی و انسانی بهصور توأم مورد توجه قرار گیهرد و غفلهت از ههر یهک از
ابعاد ،به توسعة ناقص و نامتوازن منجر میشود.
 .7متولیان توسعه :مکتب نوسازی ،نهادهای اجتماعی مانند شهرکتههای بهزرگ و نهادههای مهدنی را
مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایمهای جریان اصلی توسعه
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متولی اصلی پیشبرد برنامه توسعه میداند ،در واقع توجه ویژه آنها بهه نهادهها و بخهش خصوصهی
است .درحالی که مکتب وابستگی نهادهای اجتمهاعی در قالهب دولهت و مهردم را متهولی توسهعه
میداند .اما اقتصاد مقاومتی معتقد است برای اجرای صحیح برنامة توسعه ،همکاری نهادهای دولتی
و بخش خصوصی الزامی است ،یعنی هم دولت و هم بخش خصوصی را متولی توسعه میداند.
 .8ارتباط توسعه و وابستگی :مکتب نوسازی بهجای وابستگی از واژة تعام استفاده میکند و آن را عامه
توسعه میداندا اما مکتب وابستگی ،هرگونه وابستگی را مضر میداند حتی اگر در یک مد کوتهاه بهه
شکوفایی منجر شود .اقتصاد مقاومتی ،در این زمینه میانهروی است و وابستگی بههصهور یکجانبهه را
بهزیان یک کشور میداند ،اما وابستگی متقاب و دو سویه را در روند توسعه تأثیر مثبت میداند.
 .9هدف توسعه :هر سه نظریه بهصور

مشترک ،هدف توسعه را توسعة جهان سوم معرفی میکنند و

اشتراک نظر دارند.
 .11وضعیت صادرا  :در نگاه نوسازی ،صادرا
کشور صور

باید بهصور

تخصصی و مبتنی بر مزیت نسبی ههر

گیرد ،اما مکتب وابستگی با نگاهی دروننگر ،به سیاسهت جانشهینی واردا

است ،بهعبارتی اعتقاد دارند که بهجای واردا

معتقهد

کاالهای صنعتی از کشورهای خارجی ،خود کشور

به تولید آنها بپردازد تا به استقال و خودکفایی برسند .اقتصاد مقاومتی نیز با نگاهی نزدیهک بهه دو
دیدگاه ،معتقد است که توسعه در گرو تنوع کاالهای صادراتی و پرهیز از خامفروشی است.
 .11وضعیت ارتباط با خارج :مکتب نوسازی ،توسعه را در ارتباط با بیرون عملی میدانهدا امها دیهدگاه
وابستگی برعکس معتقد به تکیه بر ظرفیتهای درون سیستم اسهت .اقتصهاد مقهاومتی نیهز تحقهق
توسعه را منوط به در نظر گرفتن ظرفیتهای داخلی و خارجی میداند کهه بههعبهارتی در بهین دو
دیدگاه دیگر قرار میگیرد.
 .12وضعیت داخلی جامعه :مکتب نوسازی ،بهدلی نگاه سرمایهدارانهای که دارد معتقد است باید منهافع فهردی
پیگیری شود تا منافع جمعی تأمین گردد .اما مکتب وابستگی بیشتر به قشر پایین جامعهه توجهه دارد و بهه
دنبا رفاه محرومان ،بیکاران و روستاییان است .اقتصاد مقاومتی نیز منافع همة اقشهار جامعهه را بها حفهظ
وحد و انسجام را مورد توجه قرار میدهد.
سال نهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 1399

85

مقایسة اقتصاد مقاومتی و پارارادایمهای جریان اصلی توسعه

 .13کانونهای توسعه :هر سه نظریه بهصور

مشترک معتقدند که الگوهای توسعه متعهدد اسهت و بهه

شرایط هر کشور بستگی دارد.
 .14نقش سنت در توسعه :نظریا

موج دوم وابستگی و نوسازی و نیز اقتصاد مقاومتی عقیده دارند که

سنت میتواند در راستای توسعه بهکار گرفته شود و در مواردی به تسریع این روند کمک کند.
 .15زمان دستیابی به توسعه :هر سه نظریه در طوالنی بودن برنامة توسهعه اجمهاع دارنهد و بهه اجهرای
گامبهگام آن معتقدند.
براساس آنچه بیان شد ،مشاهده میشود که بسیاری از مؤلفههای اقتصاد مقاومتی با مؤلفههای نوسهازی
و وابستگی همپوشانی دارد ،اما این تشابها

بین مکتب وابستگی و اقتصهاد مقهاومتی بیشهتر مشههود

استا دلی آن این است که مکتب وابستگی از دیدگاه جهان سومیها به بیان مسائ و مشکال

مهی-

پردازد و در این راستا باید گفت که اکثر کشورهای جهان سوم دارای مسائ مشترکی در حوزة توسهعه
هستند ،اما آنچه متفاو

است طراحی الگوی بومی برای خروج از توسعهنیافتگی است .از سهویی اگهر

بهدقت به بنیانهای نظری اقتصاد مقاومتی توجه کنیم ،برتریها و نقاط قوتی نسبت به دو نظریه دیگهر
دارد .در واقع در هر دو مکتب نوسازی و وابستگی نارساییهایی وجود دارد که اقتصاد مقاومتی سهعی
دارد آنها را با نگاهی واقعبینانهتر بازتعریف کند که در جدو زیر به بیان آنها پرداخته شده است:
جدول -2نقاط قوت اقتصاد مقاومتی در مقایسه با دو پارادایم نوسازی و وابستگی
قوتها
توجه به ابعاد انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی توسعه
توجه به سطح تحلی نظام بینالمل و ملی در تبیین توسعه
توجه به الگوی خاص توسعه هر منطقه
توجه به نقش ویژة بخش خصوصی و دولت در ایجاد توسعه

الگوی اقتصاد مقاومتی

اعتقاد به وابستگی متقاب درمقاب وابستگی یکجانبه
اهمیت تنوع بازارهای صادراتی
توجه به همة اقشار جامعه
توجه به سنتها در راستای توسعه
منبع :نگارندگان
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باتوجه به آنچه گفته شد میتوان ادعا کرد که هرچند الگوی اقتصاد مقهاومتی اشهتراکاتی بها دو مکتهب
نوسازی و توسعه نیافتگی دارد ،اما در واقع سنتزی ورای دو مکتب مذکور است کهه براسهاس شهرایط
اقتصادی ایران تعریف شده است و امکان تعریف آن متناسب با وضعیت ههر منطقهه و کشهور وجهود
دارد .بهطور کلی ،پرداختن به این مس له از آن جهت حائز اهمیت است که میتوان با استفاده از تجربة
سایر نظریهها جهت تقویت نظریههای جدید استفاده کرد .ضمن آنکه هر اقدام عملی باید در قالب یک
ت وری و نظریه سازماندهی شود و بدون سازماندهی نمیتوان نتیجهة مطلهوب را کسهب کهرد و حتهی
ممکن است نتیجة عکس حاص شود .از این رو نویسندگان ضروری دانستند برخالف سهایر کارههای
پژوهشی که تنها به توصیف و چگونگی اجرا شدن ویژگیهای اقتصاد مقاومتی میپردازنهد ،یهک گهام
فراتر رفته و جایگاه ت وریک این الگو را مشخص کنند.
 .7نتیجهگیری
در نوشتار حاضر ،تالش گردید با استفاده از روش مقایسهای به این پرسش اصلی پاسخ داده شهود کهه
آیا الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی جدید است و یا برگرفته از پارادایمهای توسعه است که پهیش از
آن مطرح شدهاند؟ توسعه مسألهای است که هر کشوری باید در مسیر آن قرار گیرد ،اما در ایهن مسهأله
که از چه مد و رهیافتی برای رسیدن به این مهم استفاده کننهد ،همهواره بها چهالش مواجهه بهودهانهد.
همانطور که در متن نیز توضیح داده شد ،الگوهای توسعه نیهز در مقهاطعی بها تغییهر و تحهو همهراه
بودهاند .ضمن آنکه باید گفت دستیابی به الگوی توسعة مطلوب ،کار چنهدان راحتهی نیسهت و هزینهه
فایدههایی دارد که زمانبر است .الگوی اقتصاد مقاومتی نیز پس از  36سا بحث ،تفکهر و ارائهة نظهر،
مطرح شد که ضمن تأکید بر عوام و ظرفیتهای داخلی ،به عوام خارجی نیز توجه دارد .برای ایهن
الگو ویژگیهایی برشمرده شد مانند :مردمی بودن ،توجه به بخش خصوصی ،حمایت از سرمایهگذاران
داخل ی و خارجی ،ایجاد فضای رقابت سازنده در عین همکاری ،خروج از تک محصولی بودن ،اقتصاد
دانشبنیان ،حمایت از تولید ملی و ...براساس آنچه در متن پژوهش مورد بحث قرار گرفهت مشهخص
شد که سه نظریه در مورد طوالنی بودن زمان دستیابی به توسعه ،نقش مفید سنت در تجدد ،کانونهای
متعدد توسعه ،قرار گرفتن جهان سوم بهعنوان هدف توسعه و نقش دیوانسهاالری و مهردم در اجهرای
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برنامه توسعه اجماع نظر دارند و یک ایده را ارائه مهیدهنهد .مکتهب وابسهتگی و اقتصهاد مقهاومتی در
تعریف توسعه که مبتنی بر تولید و دگرگونی در فرهنگ ،اقتصاد و اجتمهاع اسهت و در مفههوم غالهب،
توسعه مبتنی بر توجه به ابعاد فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و انسانی ههم عقیهده اسهت کهه بها مکتهب
نوسازی متفاو

استا چراکه از دیدگاه نوسازی ،توسعه مبتنی بر تولید و دگرگونی در طبیعت ،اقتصاد

و اجتماع است و مفهوم غالب توسعه را اقتصادی-سیاسی میدانند .در سایر ابعاد سه نظریه با یکهدیگر
متفاو

هستند .سطح تحلی مکتب نوسازی دولت ،مکتب وابستگی نظام بینالمل و اقتصاد مقهاومتی

دولت و نظام بینالمل است .الگوی توسعه در مکتب نوسازی مدرن ،برونزا و غربی است ،در مکتهب
وابستگی درونزا و بومی و در اقتصهاد مقهاومتی درونزا و بهرونگهرا اسهت .دا مرکهزی در دیهدگاه
نوسازی توسعة اقتصادی ،در وابستگی استقال و خودکفایی و در اقتصهاد مقهاومتی توسهعة فرهنگهی،
اقتصادی و انسانی است .متولیان توسعه در نوسازی نهادهای اجتمهاعی خصوصهی و مهدنی اسهت ،در
وابستگی نهادهای دولتی و مردمی و در اقتصاد مقاومتی هم نهادهای خصوصهی و ههم دولتهی اسهت.
راجع به ارتباط توسعه و وابستگی مکتب نوسازی به تعام  ،وابستگی به مضر بودن وابستگی و اقتصاد
مقاومتی به وابستگی متقاب اعتقاد دارند .دربارة وضعیت صادرا
کردن و توجه به مزیت نسبی در حوزة صادرا

مکتب نوسازی بهه تخصصهی عمه

تأکید دارد ،وابسهتگی بهه سیاسهت جانشهینی واردا

معتقد است و اقتصاد مقاومتی به تنوع کاالها و بازارهای صادراتی تأکید میکنهد .در حهوزة ارتبهاط بها
خارج ،مکتب نوسازی توسعه را در گرو ارتباط با بیرون و مکتب وابستگی تأکید بر ظرفیتهای داخلی
و اقتصاد مقاومتی توجه به ظرفیتهای داخلی و فرصتهای خارجی را مورد توجه قرار مهیدهنهدا در
پایان دربارة وضعیت داخلی جامعه ،مکتب نوسازی منافع فردی را اولویت میداند ،مکتب وابستگی به
رفاه محرومان ،بیکاران و قشر پایین جامعه توجه دارد ،اما اقتصاد مقاومتی به همة اقشار جامعهه توجهه
میکند .ازاینرو در این مقایسه مشخص میشود که در پارهای موارد دیدگاه اقتصاد مقاومتی قو هایی
نسبت به دو نظریة دیگر دارد و نگاهی میانه و چند بعدی اتخاذ میکند مانند :توجه به ابعاد فرهنگهی و
انسانی توسعه ،توجه به سطح تحلی خرد و کالن در توسعهیافتگی ،بومی بودن الگوههای توسهعة ههر
منطقه ،توجه به همکاری دولت و بخش خصوصی در پیشبرد توسعه و . ...با توجه بهه ایهن ایهدههها و
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مقایسه آنها با بنیانهای نظری نوسازی و وابستگی به این نتیجه میرسیم که اقتصاد مقاومتی با توجه به
مبانی هر دو مکتب ،یک سنتز جدید ارائه داده است که براساس وضعیت داخلهی ایهران تعریهف شهده
است .یعنی از راهبرد دو الگوی مذکور به یک الگهوی بهومی دسهت یافتهه و برخهی از مفهاهیم آنهها را
بازتعریف کرده است .البته باید به این نکته اشاره کرد که تاکنون گامی جدی در راستای تحقق الگهوی
اقتصاد مقاومتی برداشته نشده است و الزم است که با مدیریت کارآمدتر و توجه جهدیتهری بهه ایهن
مقوله پرداخته شودا چراکه الگوی مذکور بهصور

کام براساس ویژگیههای داخلهی ایهران تعریهف

شده و میتواند راهکار برون رفت ایران از این وضعیت اقتصادی نابسامان باشد .ضمن آنکه اگهر ایهن
الگو با موفقیت اجرا شود ،خود میتواند بهعنوان یک الگو به کشورهای جهان سوم ه بهعلهت شهباهت
ساختاری ه صادر شود و آنها نیز الگوی بومی خود را تعریف کنند.
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