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 دیوید اپتر

وسازی یک پدیده ن :اپتر از نظر تعریف نوسازیت وکتابش سیاست نوسازی نام دارددرزمره کارکرد گرایی اس

سنتی  اجتماعی جدید بر خاسته از جامعه صنعتی در دل جامعه های نقشمحدود دارد ومتضمن خاص است که معنای 

 .شود میشمول است وشامل تمامی تغییرات  دارد وجهانروندی عام  ی توسعهدر حالی که  است

 ازنظراپتربرای رسیدن به توسعه سه مرحله را باید طی کنیم 

. 

 جامعه سنتی مرحله

 نوسازیمرحله 

 مرحله صنعتی

 :سه ویژگی دارد از نظراپتر نوسازی

 نواوری دائمی نظام اجتماعی

 ساختار اجتماعی تمایز یافته

 تدوین وارائه دانش برای زندگی در جهان پیشرفته تکنولژیک

( اقتصاد صنعتی) یصنعتی جامعه سنتی برای زندگی هادر مجموعه هدف نوسازی آماده کردن رو بناازنظر اپتر

 .است

 .شود یمحظات درونی وبیرونی مربوط همزمان به مالنوسازی 

 .شده است صنعتی جدید اجتماعی که ازقبل یها نقشهور بیرونی با این هدف که ظ مالحظات

 .جامعه سنتی وفاق پیداکند یها یژگیودرونی به این دلیل که به تدریج با مالحظات 

 .به نظرنمی آیند ر دیگر تجدد دوگانه وناسازگارعلی ایحال از دیدگاه اپت

 هر جامعه راه حل خاص خودش را دارد ومی توان تنش را کاهش داد اوالو اپتر می گوید 

 چهارنوع نظام سیاسی از نظر اپتر
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 اقتداررهبری (اقتدار سلسله مراتبی) 

 نظام مذهبی (نظام بسیجی) کمالی های ارزش

 نظام آتشی (نظام اصلی دیوان ساالری) ابزاری های ارزش

 

نمودن جامعه بحث نوسازی که به مرور زمان وآگاه  کند یمو تالش  کند یمبصورت پلکانی حرکت  اًیثان

 .کند یمدنبال  وتوسعه را

 .رود یماز بین  اول به همین دلیل الگوی اپتر پیچیده می شودوفایده ی عملی آن

 شود میغایت گرایانه از توسعه متوسل  تقریباًدوم به بینش 

 :ارگانسکی

 .را در کتاب مراحل توسعه سیاسی ارائه کرده است دیدگاه خود

 :به عقیده ارگانسکی مراحل توسعه از چند مرحله باید گذر کند

 یک پارچگی اولیه: مرحله اول

 شدن صنعتی :مرحله دوم

 مناسب وضعیت :مرحله سوم

 وفور وفراوانی دوره :مرحله چهارم

ی اقدامات خاص خود را دارد ونیاز یه یکسر های بحرانرازاین مراحل بر این عقیده است که برای عبو سکینگاار

 .خاص دارد

 .کند مییک پارچگی اولیه تمامی جوامع قبل از سرمایه داری این مرحله را طی  با :مرحله اول

 .باشد می قدرت مرکزی ضعیف وجمعیت بسیجی کمی
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 .اقتصادبرپایه کشاورزی استوار است

اقدام به  ها دولتودر این مرحله  گیرد میصنعتی شدن که فرد از الزام نوسازی سر چشمه  مرحله :مرحله دوم

 اینورود نخبگان اقتصادی به صحنه قدرت و مهاجرت کارگران وکشاورزان به سوی شهرها البته در ،انباشت سرمایه

دارد که در طول تاریخ فقط گانیسکی اظهارمی مگربابهای سنگین اجتماعی ار شود نمیمرحله انباشت سرمایه عملی 

 :راه حل پیدا کند اند توانستهسه نظام 

 ها بورژوایی( الف

 استالینی رژیم( ب

 فاشیستی( ج

اقشار مختلف این مرحله تالش دولت معطوف به بهبود سطح زندگی  در :مرحله وضعیت مناسبحله سوم مر

عتی در در این مرحله برای ارضای این تقاضاها و فشارهاو همچنین برای تقویت ساختارصن ها دولتاجتماعی است و 

 .دهند میو امکانات رادربرنامه خود قرار  توزیع ،حال زایش

 :خود را تحمیل نمایند توانند میدر این شرایط سه نوع نظام سیاسی 

 دموکراسی غربی

 ازاستالینکمونیست بعد 

 دولت نازی

 

 :مرحله وفور وفراوانی

کاالرابه و فراوانی  شود میجوامع صنعتی است و باعث افزایش تولید ات  آیندهاز نظر ارگانسکی این مرحله متعلق به 

 .به اقتصاد ضروری است دنبال دارد و نظارت دولت
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 .یکتاتوری و دموکراسی ارائه کرده استاجتماعی و د های ریشهخود را در این کتاب  های دیدگاه :برینگتون مور

 .دهد میسنتی به جامعه صنعتی را مورد بررسی قرار  ی جامعهآقای مور چگونگی تحویل 

مختلف توسعه و نوسازی و قوانین تحول سیاسی و اجتماعی در نقاط مختلف  های راههدف اصلی این کتاب کشف 

 .جهان است

 .باشد میف مور بادودسته از نظریات رایج توسعه مخال

 مارکسیستی نوین درباره توسعه وعقب ماندگی نظریات :الف

 تک خطی درمیان برخی دانشمندان غرب توسعه :ب

 .عوامل اصلی هستند از از نظر مور عوامل داخلی درخصوص توسعه وعقب ماندگی

 راههای نوسازی در جوامع سنتی از دیدگاه مور از سه راه صورت گرفته است

 راه دموکراتیک وسرمایه داران

 راه نوسازی محافظه کارانه

 راه نوسازی کمونیستی

انقالباتی خشونت آمیزاتفاق افتادونتیجه اش  وآمریکا فرانسه ،کشور انگلستان درسه :راه نوسازی وسرمایه دارانه

 .ایه دار صورت گرفتمازاد اقتصاد بوسیله سرم وانباشت .ودموکراسی بورژوایی بوده است پیدایش سرمایه داری

به پیدایش فاشیسم  ولی ،راه انقالب از باال که این راه سرمایه دارانه است از :راه نوسازی ومحافظه کارانه

 .اقتصاد بوسیله دولت وسرمایه دار صورت گرفت انباشت .انجامید

سرکوب گردیدند ودر قربانی این شیوه نوسازی بودند وبوسیله کمونیستی  دهقانان :راه نوسازی وکمونیستی

 .شیوه کمو نیستی دولت عامل اصلی این انباشت بود

 .عنوان کشورهای عقب مانده هستندوکشورهایی که دست به این انقالبات نزدند امروز به 
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اینکه او  :اول علی ایحال آقای مور نظریه پرداز نوسازی است وزمینه های ارتباط او با این مکتب عبارت است از

 .مدرن است های دولتنوآوری در سطح سیاسی عامل کلیدی در تاکید دارد 

 .شود میمختلفی به مدرنیسم منتهی  مسیرهایاما  نظر او گرچه تکنو لوژی غرب جهان را فراخواهد گرفت به :دوم

 نتیجه گرفت که او نظریه پردازتک خطی نیست توان می

 اهمیت وجود رهبر سیاسی قدرت مند تاکید دارد اوبر :سوم

اما در شیوه ساختاری او هیچ اشاره ای به عامل یک  شناسد میاهمیت علل اقتصادی را به رسمیت  مور :ارمچه

 .شود نمیبعدی 

تطبیقی ارائه کردند این کتاب مکمل کتاب کارکرد گرایی خود را در کتاب سیاست  نظریه :آلموند وپاول

 .سیاسی هستندبود آلموند وپاول معتقدبه توسعه  0691آلموند وکلمن در سال 

 باشند مینظام سیاسی به شرح ذیل  های ویژهاز دید گاه اینان کار 

 لهتبدیل واستحا های ویژه

 تطبیق های ویژهکار 

 کار آیی های کار کرد ی نظام سیاسی

 .جا معه هستندسطح توسعه  تأثیراین کار ویژه جنبه جهان شمول دارد وشدیدا تحت : کار ویژه واستحاله

 تأثیرکه برکل جامعه  و تصمیمات موثری ها حمایتواین  باشد میواینکارویژه بر اساس حمایت جامعه ازنظام 

قوانین وظیفه قوه  اجرای قوانین، تمهید ،منافع تجمیع این کار ویژه طرح تجمیع عالئق، شود میو تبدیل  گذارد می

 .مجریه است

ساز وکار عضو گیری سیاسی و اجتماعی کردن سیاست به نظام امکان  ه از طریقکارویژ این :کار ویژتطبیق

 .بدهد تطبیق( تغییرات) گونیتا خود را با فشارهای ناشی از دگر  دهد می
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می شوندکه از  هم تخصصی تر شده و محتاج کار گذارانی ها نقشبه  رسد میلذا به تدریج که توسعه به کمال 

 روند میسیاسی  های هیئتبه دنبال  باالتری بزخوردار باشند و های ویژگی

 .که تخصصی عمل کنند کند میهم به نوبه خود به تولیدنهاد ها کمک  واین کار ویژه

سیاسی در ارتباط با محیط خود  های نظامکار ویژه هستند که تمامی  5 دارای :کار کردی نظام سیاسی های کارایی

 .هندد میانجام 

 .سازد میمادی وانسانی برای رسیدن به هدف را محقق کشف منابع  امکان :توان استحصال

 نظارت وهماهنگ نظام بر افراد وگروهها اعمال :توان تنظیم

 موجود در جامعه خدماتووضعیتهای ،بر تقسیم کاال ناظر :کارایی توزیع

 ....و ها رژهسمبولکی مانند جشنهاو  های تالشمجموع  به :لیکوتوان سمب

 .دهد مینظام ومهارتهای آن در ارضای تقاضاها را نشان  های حساسیت درجه :توان پاسخ گویی

 .کنند میسیاسی را بر حسب سطح توسعه به سه دسته تقسیم  های نظامآلموند وپاول 

 ساختارهای گسیخته وفاقد تنوع بوده وفرهنگ محلی ومنطقه ای دارای :بدوی های نظام

 شد درجه ای از تنوع ساختاری آشنا با :سنتی های نظام

 .فرهنگ مشارکتی ومتنوع هستند دارای :جدید های نظام 

 ها بحرانتوسعه سیاسی ومقاله ای در کتاب  های جنبهدر کتاب را خودشانپای دید گاهای  لوسین :لوسین پای

 .وتوالی ها وتوسعه سیاسی ارائه کرده است

 :اند عبارتبه عقیده پای در تمامی جوامع نشانه توسعه 

 .به صورت برابر در زندگی سیاسی مشارکت نمایند انوند شهر :برابری
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 .شود میحکومت باعث افزایش رفاه همگانی  اقدامات :کارایی وتوان پاسخ گویی نظام سیاسی

 مختلف است های حوزهیم لوتس تخصص ،ها نقششدن  پیچیده :تمایز گذاری وتخصصی شدن ساختارها

که یک  شود میوتنش نخواهد بود وتوسعه سیاسی زمانی حاصل هرجامعه ای برای رسیدن به نو گرایی بدون بحران 

 .فائق آید ها بحراننظام بتواند بر این 

 .باشد میبه شرح ذیل  ها بحران

 بحران هویت

 بحران مشروعیت

 بحران مشارکت

 بحران توزیع

 بحران همبستگی ونفوذ

به گروهی وخودشان را وابسته به  مردم دارای احساس ملی باشند وهر فرد خودش را وابسته باید :بحران هویت

 .یک منطقه بدانند

ملی  های دولتاروپا اختالفاتی که بین دولت وکلیساها پیدا شد مظهر وجود بحران هویت بود که با ایجاد  در تاریخ

 .حل شد ک، فرهنگ وسر زمین مشترتاریخ وپذیرش زبان،

ین مردم بوجود می اید وزمانی این است که در مقبولیت یک حکومت در ب اختالفاتی :بحران مشروعیت

وسیله عامه مردم پذیرفته شود در  به .مشروعیت پا برجا است که دالیلی که حکام برای حکومت کردن می اورند

حاکمیت مردم پایان  وبا ،تاریخ اروپا بحران مشروعیت به صورت اختالل بین پاد شاهان وروحانیون کلیسا نمایان شد

را بار دیگر  توانانیت از جانب مردم به حکام واگذار واین وا گذاری دائمی نیست ومی یافت وبر این اساس حاکم

 .سلب نمود
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که بحران هویت وبحران مشروعیت حل شد مردم به دنبال حق خودش در مشارکت  وقتی :بحران مشارکت

همگانی  رأیترش حق واحزاب سیاسی ودر نهایت این بحران با گس ها باشگاه ،انتفایی های گروههستند وبا افزایش 

 .شود میحل 

بحران حاکی از ضرورت توزیع امکانات اقتصادی در بین مردم است باید کاالها وخدمات  این :بحران توزیع

 .پس راه حل این بحران پیدایی دولت رفاه است باشد میوارزشها در عرصه جامعه توزیع شود ونیاز به مداخله دولت 

حکومت باید پاسخ گوی نیازهای مردمی باشد ومسائل جدید را از طریق ایجاد  ساختار :بحران نفوذ وهمبستگی

ملی ومحلی ومنطقه ای حل کند و حل این بحران هم موجب افزایش کارایی نظام سیاسی وهم ایجاد تفاهم  نهادهای

یک سیاق اتفاق  به عقیده پای این نهادها در همه جا به شود میبین مردم ونخبگان وبه طور کلی همبستگی اجتمایی 

 .انباشته شده وبه طور همزمان پیش بیاید ها بحرانکه همه  باشد میومشکل اساسی این  افتد نمی

اثار هانتینگتون در خصوص مسائل توسعه ونوسازی کتاب نظم سیاسی در جوامع در حال  ترین عمده: هانتینگتون 

 .ها توسعه سیاسی وزوال سیاسی استان رینت مهمهم در این خصوص دارد که  ومقاالتی .دگر گونی است

 .شود میهانتینگتون بین توسعه ونوسازی تمایز قائل 

از نظر ایشان نوسازی تحول در شاخصهای عمومی زندگی در روزگار نواست ولی توسعه وتحول درنهادهای 

 .است .....و اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی اقتصادی های حوزهمختلف در 

 .به خاص داردنوسازی جنبه عام وتوسعه جن

 .حجم وکارایی ان نیزبیشتر خواهد بود قطعاًهرچه نهادها نیرو مند تر باشند 

به عقیده ایشان یک نظام سیاسی برای اینکه از عهده نوسازی براید نخست باید سیاسی را بدعت گذاری تا بر پایه ان 

 .اصالح اجتماعی واقتصادی را بااقدام دولتی به پیش برد

 .سنتی های ارزشسازی  دگرگونی :اصالح یعنی



 

9 

 

 ،چون ثبات هایی ارزشمحافظه کارانه وبر پایه  اساساًکه هانتینگتون از نظر توسعه  اند عقیدهاز محققان براین  بعضی 

 .وهماهنگی استوار است وبه سوی ثبات نهادی تمایل دارد تعادل ،نظم

در کتاب اقتصاد سیاسی رشد ارائه کرده  اولین نظریه پردازان وابستگی است ودیدگاههای فرد را از :پل باران

 .است

باران معتقد است ورود سرمایه داری جهانی به درون اقتصاد عقب مانده مانع از تحقق شرایط رشد اقتصادی به مفهوم 

توسعه شتابان ونگهانی سرمایه داری صنعتی در غرب نتیجه استعمار واستثمار . شده است کشورهادر این  کالسیکان

 .شود میاقتصادی ماقبل  های نظاململلی وتخریب بین ا

پس از پیدایش وضع توسعه یافتگی وتوسعه نیافتگی همه کشورهای جهان به صورت کم  کند میباران استدالل 

 .ونظام سیاسی و فئودالی در همه جا بر قرار بوده است اند داشتهوبیش شرایط مشابه 

 :صورت گرفتسه عامل عمده فرو پاشی این وجه تولید در همه جا در نتیجه 

 دهقانی در نتیجه فشارهای جامعه وفئودالی وپیدایش نیروی کار ازاد های شورش( 1

 وتوسعه شهرها وطبقات تاجرپیشه وصنعتگر رشد( 2

 شدن کشاورزی وانباشت سرمایه اولیه در دست بورژوایی نوپا تجاری( 3

 :کرد انباشت سرمایه تجاری اولیه به دو دلیل شتاب بیشتری پیدا

 وتوسعه زود رس در کشتیرانی وگسترش راههای در یای واکتشاف جغرافیایی اروپائیان موقعیت جغرافیایی: اول

 .غنی شد های سرزمینکانی وطبیعی اروپایی که موجب توجه ودست اندازی اروپائیان به منابع  ضعف منابع: دوم

 :روابط اروپائیان با مناطق دیگر به دو صورت شکل گرفت

 خالی از سکنه مانند امریکا واسترالیا عمدتاًگرفتن درمنطق  سکنی( 1

 واستثمار مناطق مسکونی در اسیا وافریقا به منظور انتقال ثروت انها استعمار( 2
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 .افزایش واردات غربی موجب ورشکستگی صنایع بومی مستعمرات شد

فراهم شد واز سوی دیگر غارت مازاد  از یک سو شرایط برای پیدایش روابط تولید سرمایه داری در مستعمرات

 .اقتصاد از پیدایش شرایط توسعه دراین کشورها جلو گیری کرد

موجب عقب ماندگی هند شد وژاپن که ازبالی استعمار جان سالم بدر برد توانست پویش  استعمار ،به عقیده باران

 .طبیعی خود راطی کند

 .ه نیافتگی انقالب سوسیالیسی استتنها راه پیشرو کشورهای در شرایط وابستگی وتوسع

با ارائه تبیینی برون گرا از توسعه جهان سوم به مقابله با تبیین درون گرایانه مکتب  فرانک :گوندر فرانک آندره

 .نوسازی برخواست

به عقیده او نظریه پردازان این مکتب وابستگی متقابل میان جهان توسعه یافته وجهان توسعه نیافته را درنمی یابند 

ایشان معتقد است جهان پیشرفته صنعتی خودش به تنهایی صنعتی نشده بلکه با انجام اقتصاد دیگران در درون خود 

 .وتوسعه نیافته لزوم ملزوم یکدیگر هستندهمین روست که توسعه یافته  از ،توسعه پیدا کرده است

 :هستند کشورهافرانک معتقد است سه ویژگی سرمایه داری ذیل علت اصلی توسعه نیافتگی دیگر  

 بسیاری از کشورها توسعه نیافته توسط معدود کشورهای توسعه یافته تصاحب( 1

 شدن نظام سرمایه داری وتبدیل ان به مرکزها وپیرامون ها قطبی( 2

اول ودوم منجر  های ویژگیساختاراصلی نظام سرمایه داری به نحوی که به تداوم  استمرار( 3

 .شود می

به عقیده فرانک امکان انزوای اقتصاد کشورهای غیر سرمایه ای از اقتصاد سرمایه داری چه در سطح ملی وچه 

 .درسطح جهانی وجود ندارد

اهم پیوسته هستند وهیچ اقتصادی نیست که درون این شبکه ادغام اقتصاد جهانی دارای مرکز وپیرامونهایی هستند وب

 .نشده باشد
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 .ویژگی ساختاری اصلی این شبکه خصلت انحصاری سلطه مرکز به پیرامون خویش است

 .شود میفرانک معتقد است ارزش منابع درهر منطقه ای بوسیله اقتصاد جهانی ونیازهای ان تعیین 

 .هر جا نیاز وتوجه مر کزبه منابع محلی اندک بوده امکان توسعه مستقل پیدا شده است

ار گرفت که یک نظام واحد سرمایه رق ها مارکسیستاین موضوع مورد توجه  0691اواخر دهه  از :سمیر امین

 .نماید میکه نیروی خود را از توسعه شیوه تولید سروپمایه داری در مرکز کسب داری است 

ودستخوش استحاله  گیرد میمورد تجاوز قرار  مسلطاندر این روند اقتصاد کشورهای پیرامون با همکاری طبقات  

 .شود می

به عقیده امین وابستگی به عنوان بخشی از طبیعت نظام سرمایه داری است یک نظام سرمایه داری جهانی وجود دارد 

این مرکز قادر به توسعه خود . گیرد می( پیشرفته صنعتی کشورهای)که محرک توسعه خود را از مرکز این نظام 

 .محور ومستقل هستند در حالی که کشورهای پیرامونی وتوسعه نیافته قادر به این کار نیستند

 .کند میسمیر امین سه ویژگی برای کشورهای توسعه نیافته وپیرامونی ذکر 

 سطوح بهره وری نابرابری( 1 

 هم گسیختگی اقتصاد از( 2

 نیروهای خارجی سلطه( 3

 :به عقیده امین از زمان جنگ جهانی دوم دو تحول در روابط مر کز وپیرامون صورت گرفته

 چند ملیتی های شرکت گسترش( 1

 تکنولوژیک انقالب( 2

 :کاردوزو وفالتو
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از اصطالح توسعه وابستگی  تعمداًو این دو از متفکرین جدید وابستگی به شمارمی رود کاردوزکاردوزو وفالتو

 .گیرد میچرا که دو مفهوم جداگانه ومتناقض را در بر  کند میاستفاده 

نظریات نوسازی فقط به توسعه ونوسازی اشاره دارد ونظریات وابستگی سنتی وامپریالیسم نیز بر رابطه استثمار وبهره 

 .کشی میان کشورهای مرکز وکشورهای پیرامون تاکید دارد

ی به کشورهای پیرامون وپیدایش چند ملیتی ورود سرمایه صنعت های شرکتاما ادعا کاردوز این است که با ظهور 

یم کار جدید بین المللی مرحله نوینی اغاز شده است واعتقاد دارد این حرکت به ارتقاءتوسعه کشورهای تقس

در بازار داخلی است ومنافع انها خارجی تولید کاال وفروش  های شرکتچرا که هدف  کند میپیرامونی کمک 

 .گیرد میدرراستای رشد اقتصادی کشور وابسته قرار 

 .ماند میناقص الخلقه باقی واعتقاد دارد توسعه وابسته به دلیل فقدان تکنو لوژی مستقل 

در واقع قصد کاردوزو بررسی وابستگی وتوسعه یاهمین طور سلطه خارجی ونیروهای سیاسی داخلی در کنار 

ایجاد توسعه ای پویا در  سبب( نیروها وبازیگران)یکدیگر است تا به این وسیله نشان دهد چگونه تعامل میان این دو 

 .درون مرزهای ساختاری وابستگی شده است

 .سه نوع بازیگران سیاسی در الگوی کاردوزو

 نظامی های دولت( 1

 چند ملیتی های شرکت( 2

 محلی بورژوازی( 3

رن باوابستگی بایکدیگر ابرای دست یابی به توسعه مق 0691این سه گروه در برزیل از سال  کار دوزو معتقد است

 اند دادهائتالف سیاسی تشکیل 

اجتماعی وسیاسی  نیروهایفالتو وکار دوزو در کتاب وابستگی وتوسعه در امریکای التین به نقد وبررسی نقش 

 پردازد میمحلی در درون چارچوب کلی وابستگی 



 

13 

 

ها به میزان راههای توسعه درمورد کشورهای مختلف ناشی از میزان منابع طبیعی کشور تفاوت ،قیده این دوبه ع

سازمان دهی به  شیوه ،نیروهای طبقات محلی نسبت به سرمایه بین المللیه جهت گیری وی، شحضور سرمایه خارجی

 .م کشورهای پیرامونی درمرکز استدولت توسط طبقات داخلی به میزان قدرت بورژوازیووبرهه تاریخی ادغا

در کتاب خود تحت عنوان نوسازی ودیوان ساالراقتدار گرایی به بررسی دیوان ساالر  اودانل :گلیر مو اودانل

 ،وبه طور خاص دربرزیل 0691ابتدا در کشورهای امریکای التین دردهه  ها دولتبروز این  پردازد میاقتدار گرایی 

 واروگوئه بوده است شیلی ،ارژانتین

سلطه سیاسی نظیر اقتدار گرایی سنتی  های شکلر گرا بر خالف دیگر دیوان ساالر اقتدا های دولتبه عقیده او 

 :باشند میوفاشستی حاوی خصایص ذیل 

 حاکمیت دیوان ساالر

 انحصاری سیاسی

 انحصاری اقتصادی

 سیاست زدایی

 تعمیق سرمایه داری وابسته

که یک  شوند میاشغال توسط افرادی  معموالًمناصب عالی حکومت معناست که  بدین :حاکمیت دیوان ساالر

 اند داشتهدوره عملکرد موفقی 

مردمی یا جمعی  های کنترلدیوان ساالر اقتدار گرا هم از طریق سرکوب وهم از طریق  های دولت :انحصار سیاسی

 بندد میکار گری ومجاری دسترسی عامه نمردم به سیاست را  های اتحادیهخود درسازمانهایی نظیر 

دیوان ساالری اقتدارگرا ارزوهای بی انتهایی بخش مردمی برای مشارکت اقتصادی  های دولت :انحصاری اقتصاد

 نماید میموکول  آیندهرا کاهش داده یا به 
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وحل انها درگرو برنامه ریزی دیوان ساالری  کند میاجتماعی در مسائل فنی تقلیل پیدا  مسائل :سیاست زدایی

 دولتی است

 درکشورهای جهان سوم همراه است ها دولتنوع  این :تعمیق سرمایه داری وابسته

کارگری در سطح کارخانه جات به یک  های سازمانبه عقیده او این کشورها با نبودی رهبران بخش مردمی وتبدیل 

برای تثبیت روابط  نظم وشرایط لزوم تأمینحذف بخش مردمی ازصحنه سیاسی ضمن  شود میبازوی دولت تبدیل 

 کرد میوانگیزه جدیدی را برای تعمیق ساخت تولید فراهم  آورگذاری وسود ضمانت بیشتری را برای سرمایه 

 .تعمیق تولید وصنعت هیچگاه امکان پذیر نبود کردن نمیاز طریق سرکوب سیاسی اقدام  ها دولتومعتقد بود اگر 

 :اینگونه بر شمرد توان میگرا دیوان ساالر را  نخستین اقدامات دولت اقتدار

 جدایی سیاسی از بخش مردمی

 ابهام زدایی ازمتحدین اولیه

 بین المللی های سرمایهوابستگی به 

قدرت خود را تحکیم بخشند واز مرحله اولیه عبور کنند که جریان  وانندت میدیوان ساالر اقدار گرا زمانی  های دولت

بهبود قابل توجه در  توان میایط است که بین المللی به شکل منظم ومستمر در بیاید ودر این شر های سرمایهورود 

دیوان  های دولتاینصورت  ودر فرا ملیتی مشاهده کرد، های شرکتقبلی  های فعالیترشد تولید ناخالص ملی از 

 .ساالر اقتدار گرا از قدرت چانه زنی بیشتری نسبت به قبل برخوردار خواهند شد

سیاست مناسب دوباره فضارا برای فعالیت مجدد بورژوازی  با یک تواند مییک دولت دیوان ساالر اقتدارگرا موفق 

که دولت اقدار گرا سرمایه بین المللی وسرمایه محلی رئوس سه گانه  گیرد میشکل مثلثی  فراهم کند وبه این روش

 .دهد میان را تشکیل 

 :شوند میدیوان ساالر اقتدار گرا دچار فرو پاشی  های دولتبه عقیده اودانل در دو صورت 
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خود دولت را مضمحل کند وان رامجددا وادار کند تا حساسیت  های فعالیتمدنی با  جامعه( 1

بین المللی از خود نشان دهد  های سرمایهبیشتری نسبت به مسائل اجتماعی واعمال محدودیت بر 

 خود را تعدیل نماید مانند ارژانتین های ویژگیودر واقع 

 .سیاست ملی گرایانه را دنبال نماید اقتدار گرا دوباره پس از تحکیم دولت( 2

این دریافته از محققان بنیاد گرا به سرپرستی امانوئل والرشت گروهی 0691اواسط دهه  در :امانوئل والر شتاین

به تبیین بسیاری از تحوالت جدید در اقتصاد جهانی سرمایه داری  توان نمیبودند که درچارچوب دیدگاه وابستگی 

 دست زد

 :بود از دو منبع فکری متأثروالرشتاین  جهانیدیدگاه نظام 

 توسعه نومارکسیستی در زمینه ادبیات( 1

 فرنان برودل مورخ فرانسوی های دیدگاه( 2

کرد ولی به علت نفوذ فرنان برروی وی پارا فراتر از  تأییدوالرشتاین ابتدا بسیاری از اصول عقاید مکتب وابستگی را 

 .وهدف فرنان به توسعه وتدوین تاریخ جهان شمول بود دایره مکتب نومارکسیستی گذاشت

 :والرشتاین اثار زیادی داشت ولی دو اثرش از اهمیت باالتری برخوردار بود

 کتاب نظام نوین جهانی

 مقاله توسعه ستاره راهنما یا خطای دید

 کند میایشان اقتصاد جهان را به دو دوره تقسیم 

 1491قرن شانزدهم تا سال  از( 1

 تا امروز 1491 ازسال( 2

 ن این دوره دوویژگی داردینظر والرشتا از :1491دوره پیش از 
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سال  وتا ،ین اقتصاد سرمایه دار از قرن شانزدهم با مرکزیت اروپا شروع شدااشتدیدگاه والر از :اول قطبی شدن

 شدند میزیر شناخته  های نشانهشرق ومرکزاروپا در مقایسه با مناطق شمال وغرب این قاره با  مناطق 0911

 مصرف سرانه انان درسطح پایین تری قرار داشت میزان( 1

 ری بودمتکی به کاراجبا عمدتاًتولید محلی  جریان( 2

 .متمرکز واز نظر خارجی ضعیف تر بود غیر ،دولتی از نظر داخلی ساختار( 3

عالوه برقطب بندی مناطق ویژگی دیگری بنام  0615 ازدردوره پیش جهانی سرمایه داری  اقتصاد :دوم الحاق

از قرن الحاق داشت منظور از الحاق گسترش منظم مرزهای اروپا به سمت بخشهای دیگر جهان وفرایند الحاق 

 .هفدهم شروع شد وتا قرن نوزدهم نقطه ای نمانده بود که از حیطه عملکرد بین المللی خارج باشد

 .از دو جهت قابل توجه بود 0615تحوالت جهان اقتصادی بعد از سال  شود میوالرشتاین متذکر 

 .بود رشد کرده 0615 تا 0511به اندازه تمام سالهای  0615اقتصاد جهانی بعد از سال  :اول

به  توان میافزایش یافت در این زمینه  آورسیاسی نیروهای مخالف سرمایه داری تا حد شگفت  قدرت :دوم

 .قدرت رسیدن احزاب سوسیال اشاره کرد وبه ،ازادی بخش های جنبش ،کشورهای سوسیالیستی

 :کند میوالر اشتاین جهان را به سه قسمت تقسیم 

 منطق مرکزی

 منطق پیرامونی

 منطق نیمه پیرامونی

 دسلطه اقتصادی وقدرت امپراطوری بو مراکز :مناطق مرکزی

 کنترل امپراطوری بود درمعرض :منطق پیرامونی

 که به موقعیت پیرامونی رانده شدند شود میکشورهای مرکزی  شامل :مناطق نیمه پیرامونی
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 ... و یدحرس :هدننک هیهت

 یحتف :راتساریو


