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بحث استقالل و نقطٔه مقابل آن ىعنى وابستگى، تارىخچه اى به قدمت عمر حکومت ها 
و  به خاک  به دست اندازى  همواره حکومت ها  باستان،  اىام  از  دارد.  انسانى  در جوامع 
مطىع  را  مى کوشىدند همساىگان خود  و  داشتند  تماىل  محدودٔه سرزمىن جوامع همساىه 

سازند و تحت نفوذ خود درآورند.
با شکل گىرى حکومت هاى مقتدر و امپراتورى هاى بزرگ، اىن مسئله بىشتر خودنماىى 
کرد. حکومت هاى بزرگ مى کوشىدند همساىگان کوچک خود را تحت نفوذ و سىطرٔه 
خوىش بگىرند و به عبارت دىگر، آنها را به خود وابسته کنند. در مقابل، ملت هاى کوچک تر 

نىز سعى داشتند استقالل خود را حفظ کنند و حاکم بر سرنوشت خود باشند.
در قرون جدىد، با ظهور قدرت هاى بزرگ اروپاىى در صحنٔه رقابت هاى سىاسى و 
نظامى، اىن مسئله ابعاد بسىار وسىع ترى ىافت. اىن قدرت هاى نوظهور به اتکاى نىروى 
امپراتورى هاى  و  کردند  تصرف  را  زىادى  سرزمىن هاى  توپخانه هاىشان  آتش  و  درىاىى 
عظىمى را تشکىل دادند. معروف بوده است که در سرزمىن هاى تحت سىطرٔه انگلستان 
هرگز آفتاب غروب نمى کند؛ زىرا مستعمرات اىن کشور دورتا دور کرٔه زمىن پراکنده بودند. 

2
فصل

استقالل اقتصادی

چرا کشورها به استقالل اقتصادی اهمىت مى دهند؟
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با گذشت زمان، نهضت هاى استقالل طلبانه در مستعمرات پدىد آمدند و ملت هاى تحت نفوذ 
و استعمارزده، به مقابله با قدرت هاى استعمارگر پرداختند.

با شروع قرن بىستم، نهضت هاى استقالل طلبانه گسترش قابل توجهى ىافتند و بعد 
از جنگ جهانى دوم، مستعمرات ىکى پس از دىگرى به استقالل رسىدند.

ملت هاى رها شده از چنگال استعمارگران، شادکام از پىروزى بزرگ خود استقاللشان 
را جشن گرفتند و حرکت براى پىشرفت و توسعٔه سرىع و جبران عقب ماندگى از قافلٔه علوم 
و فنون را آغاز کردند. اغلب سران و رهبران اىن ملت ها بر اىن باور بودند که با رهاىى از 
ـ که همان استقالل و حاکمىت بر  چنگ استعمارگران و اتکا به سرماىه اى عظىم و گران قدرـ 
سرنوشت خود است ــ مى توانند حرکت به سمت توسعه را آغاز کنند و به سرعت به جبران 

عقب ماندگى هاى خود بپردازند.
براى  ىافته  استقالل  تازه  ملت هاى  گستردٔه  تالش  و  خاص  حال  و  شور  وجود  با 
دست ىابى به توسعٔه اقتصادى، دستاوردهاى آنها در اىن مسىر چندان چشم گىر نبود. آنها 
تصور مى کردند با وجود سرماىه اى چون استقالل به سرعت به سرمنزل مقصود خواهند 

رسىد اّما چنىن نشد.
و  »استقالل«  مفهوم  متوجه  اقتصاددانان  و  اندىشمندان  ذهن  که  بود  اىنگونه 
جنبه هاى گوناگون آن شد و در پى اىن تالش فکرى، جنبه هاى مختلف مفهوم استقالل 

از هم بازشناخته شدند.
بدىن ترتىب، ملت هاى تازه استقالل ىافته متوجه شدند که فقط به »استقالل سىاسى« 

دست ىافته اند اّما از نظر اقتصادى و فرهنگى هنوز به قدرت هاى استعمارگر وابسته اند.
»استقالل  از  سىاسى«  »استقالل  بازشناسى  و  استقالل  مفهوم  از  تازه  درک  اىن 
اقتصادى« و »استقالل فرهنگى« تصمىم گىرندگان و برنامه رىزان کشورهاى جهان سوم را 

بر آن داشت که به تعمق و تأمل بىشتر در سىاست هاى توسعه بپردازند.
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استقالل اقتصادی چىست؟
استقالل اقتصادى مفهومى متفاوت با استقالل سىاسى است. اگر ىک کشور درعرصٔه 
سىاست به کشور دىگر وابسته نباشد و حاکمان آن بدون اعمال نفوذ قدرت هاى بزرگ دربارٔه 
مسائل کشور خود تصمىم گىرى کنند، مى گوىىم اىن کشور استقالل سىاسى دارد و حاکم 

بر سرنوشت خوىش است اّما دربارٔه استقالل اقتصادى آن، چه مى توان گفت؟
ارائٔه تعرىفى روشن و دقىق از استقالل اقتصادى کار دشوارى است. با وجود اىن، 
با روشن کردن بعضى جنبه هاى استقالل اقتصادى، مى توان تعرىف قابل قبولى براى آن 

به دست آورد.
است.  خارج  به  کشور  ىک  نىاز  عدم  مفهوم  به  اقتصادى  استقالل  اّول،  نگاه  در 
در واقع، اگر کشورى در عرصٔه اقتصاد براى رفع نىازهاى خود، به گونه اى مؤثر به ارتباط 
با جهان خارج نىاز داشته باشد، وابسته به خارج تلقى مى شود و اگر چنىن نباشد، داراى 

استقالل اقتصادى است.
اگر اىن تعرىف ساده را بپذىرىم، باىد بگوىىم در دنىا هىچ کشورى داراى استقالل 
اقتصادى نىست؛ زىرا همٔه کشورها ــ چه آنها که توسعه ىافته و ثروتمندند و چه آنها که با 
مشکل توسعه نىافتگى درگىرند ــ در عرصٔه اقتصاد براى تأمىن ماىحتاج خود به روابط 
تجارى با جهان خارج نىازمندند. در حالى که نمى توان گفت همٔه کشورها دچار مشکل 

وابستگى و عدم استقالل اقتصادى هستند.
با قدرى تعمق مى توان استقالل اقتصادى را معادل خودبسندگى در نىازهاى اساسى 
دانست. به اىن معنى که ىک کشوِر داراى استقالل اقتصادى، ممکن است با جهان خارج 
روابط تجارى داشته باشد و براى افزاىش مىزان رفاه افراد جامعه به اىن روابط هم نىازمند 
باشد اّما براى رفع نىازهاى اساسى خود به خارج وابستگى ندارد و به اصطالح متکى به خود 
است. بنابراىن، صرِف نىاز داشتن به خارج به معناى وابستگى و عدم استقالل اقتصادى 
نىست. اىن فکر از آنجا ناشى شده است که قدرت هاى بزرگ با توجه به نىاز کشورهاى 
مختلف به آنها گاه به حربٔه تحرىم اقتصادى متوسل مى شوند و براى قبوالندن شراىط خاص 
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اگر اىن وابستگى در  خود، کشورهاى موردنظرشان را تحت فشار قرار مى دهند. طبعاً 
مورد  که  و کشورى  مى شود  بىشتر  تحرىم کنندگان  قدرت  باشد،  اساسى  نىازهاى  عرصٔه 
تحرىم قرار گرفته است، بىشتر لطمه مى خورد اّما اگر وابستگى درعرصٔه کاالهاى نسبتاً 
غىرضرورى باشد، مردم مى توانند به طور موقت از مصرف اىن گونه کاالها چشم بپوشند. 
در اىن صورت، تحرىم کنندگان نمى توانند شراىط خود را به کشور موردنظر تحمىل کنند.
خود  مردم  اساسى  نىازهاى  رفع  و  تولىد  در  خودبسندگى  به  رسىدن  با  کشور  هر 
به نوعى مصونىت و امنىت دست مى ىابد و امکان حرکت مستقل و خارج از چهارچوب 
نفوذ قدرت هاى بزرگ را پىدا مى کند. البته اىن نوع نگرش به اقتصاد کشور نىز اشکاالت 

خاص خود را دارد. از جمله:
به  نىازهاى اساسى خود را برطرف کند و  بتواند  1ــ اگر کشورى در حال حاضر 
خارج وابسته نباشد، در کوتاه مدت مطلوب است اّما در بلندمدت مشخص نىست که بتواند 
خودبسنده باقى بماند؛ زىرا منابع در دسترس، نىازهاى جامعه از نظر کىفىت و کمّىت، سطح 

علوم و فنون پىوسته در حال تغىىر است.
2ــ تالش ىک کشور براى رسىدن به خودبسندگى در رفع نىازهاى اساسى مى تواند 

با افزاىش عدم کاراىى و در نتىجه، استفادهٔ نامناسب از امکانات موجود همراه باشد.
هر کشورى با توجه به امکانات و تواناىى هاى خود در تولىد بعضى کاالها بهتر عمل 
مى کند؛ مثالً ممکن است ىک کشور در تولىد محصوالت دامى توانمند باشد و دىگرى در 
تولىد گندم. حال اگر بنا باشد هر کدام از آنها حتماً کاالهاى اساسى موردنىاز خوىش را 
در داخل تولىد کنند، هر دو هزىنٔه باالترى را متحمل خواهند شد؛ زىرا منابعى را که براى 

تولىد کاالىى خاص مناسب تر است، باىد به تولىد کاالىى دىگر اختصاص دهند.
به نفع هر دو کشور است که کاالىى را که براى تولىد آن تواناىى  به عبارت دىگر، 

بىشترى دارند، تولىد کرده و سپس تولىدات خود را با هم معامله و معاوضه کنند.
استقالل اقتصادى با عدم تأثىرپذىرى گسترده از نوسانات و بحران هاى اقتصادى در 
سطح جهان مرتبط است. کشورى که داراى استقالل اقتصادى است، به سرعت تحت 
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تأثىر نوسانات و بحران هاى اقتصادى قرار نمى گىرد. در حالى که کشورهاى فاقد استقالل 
اقتصادى به سرعت از بحران ها و نوسان هاى اقتصادى تأثىر مى پذىرند و به عبارت دىگر، 

اقتصاد آنها دچار بى ثباتى است.
طبعاً صرف تأثىرپذىرى از تغىىر و تحول هاى اقتصادى جهان خارج را نمى توان منفى 
و نشانٔه ضعف ىک کشور دانست. هر تغىىرى که در شراىط اقتصادى جهان اتفاق مى افتد، 
در زندگى اقتصادى مردم اکثر کشورها تأثىر مى گذارد؛ مثالً، با گران ىا ارزان شدن نفت ىا 

هر مادهٔ دىگر، هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان آن تحت تأثىر قرار مى گىرند.
در ىک نگاه دقىق تر، حتى مى توان برعکس اىن تأثىرپذىرى را عالمت مثبت و مطلوبى 
تلقى کرد. وقتى در شراىط اقتصادى جهان تحولى اتفاق مى افتد، ممکن است ىک کشور به 
حدى از قافلٔه اقتصاد جهانى دور و عقب افتاده باشد که اىن تحول را  احساس نکند ىا اصوالً 

براى تطبىق با شراىط جدىد، به اقدامى دست نزند. اىن تأثىر نپذىرفتن لزوماً مطلوب نىست.
در مقابل، کشورى که داراى اقتصاد پوىا و پرتحرک است، به دنبال هر تغىىر شراىط 
در اقتصاد جهان بالفاصله حرکتى را آغاز مى کند تا از اىن تغىىر و تحوالت به سود خود 

بهره گىرد.
در اىن مىان، تأثىرپذىرى مفرط از تحوالت اقتصادى جهانى نىز مطلوب نىست. کشورى 
که به شدت به درآمدهاى نفتى وابسته است، به مىزان وابستگى به اىن درآمدها، از استقالل 
اقتصادى به دور است. در حقىقت، تک محصولى بودن و وابستگى به درآمدهاى ناشى از 

تولىد و صدور ىک نوع محصول، مى تواند با نداشتن استقالل اقتصادى مترادف باشد.
با توجه به مطالب گفته شده، شدت تأثىرپذىرى از تحوالت اقتصادى جهان را مى توان 

مالک و معىارى براى استقالل ىا وابستگى اقتصادى کشورها دانست.
نکتٔه جالب توجه اىن که در مورد استقالل سىاسى هم مى توان مشابه اىن بحث را 
مطرح کرد. اگر تحوالت سىاسى کشورهاى بزرگ نظىر روى کار آمدن ىک حزب، کناره  
گرفتن ىک سىاستمدار از عرصٔه سىاست ىا صلح و سازش ابرقدرت ها در کشور دىگرى 
تحول و بى ثباتى سىاسى اىجاد کند، مى توان گفت استقالل سىاسى اىن کشور دچار خدشه 
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است. در حالى که کشورى که داراى استقالل سىاسى به معناى واقعى است، تحت تأثىر 
اىن گونه تحوالت قرار نمى گىرد و به اصطالح، ثبات سىاسى آن به هم نمى خورد.

فعالىت 4  ــ4
سه نمونه از کاالهاىى را که کشورها به عنوان حربهٔ تحرىم به آن مى نگرند، نام ببرىد.

استقالل اقتصادی از دىدگاه قانون اساسى
مهم ترىن اصل قانون اساسى جمهورى اسالمى اىران دربارهٔ استقالل اقتصادى اصل 
چهل و سوم و به طور اخص نُه بند اّول آن است. در ابتداى اىن اصل چنىن آمده است:

»براى تأمىن استقالل اقتصادى جامعه و رىشه کن کردن فقر و محرومىت 
و برآوردن نىازهاى انسان در جرىان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى 

اسالمى اىران براساس ضوابط زىر استوار است: …«
تحقق  اىران  اسالمى  اساسى جمهورى  قانون  عالىٔه  اهداف  از  ىکى  ترتىب،  اىن  به 
استقالل اقتصادى و برآوردن نىازهاى در حال رشد انسان هاىى است که در جامعٔه اسالمى 
ما زندگى مى کنند. هدف، پاسخ گوىى به نىازهاى انسان با حفظ آزادگى اوست و چون کسب 
استقالل اقتصادى، با توجه به تجربٔه تارىخ مبارزات مردم هدفى مقدس است، دست ىابى به 

آن از نخستىن وظاىف انقالبى به شمار مى آىد.
بند اّول از اصل چهل و سوم در مورد رفع نىازهاى حىاتى مادى و معنوى مردم 

چنىن مى گوىد:
بند اول   : »تأمىن نىازهاى اساسى شامل مسکن، خوراک، پوشاک، 
براى تشکىل خانواده  بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات الزم 

براى همه«.
دومىن ضابطه، اىجاد امکان کار براى همه به منظور رسىدن به مرحلٔه اشتغال کامل 
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در جامعه در چهارچوب برنامه رىزى عمومى اقتصاد کشور است. اىن مطلب در بند دوم 
اصل چهل و سوم قانون اساسى به شرح زىر آمده است.

بند دوم: »تأمىن شراىط و امکانات کار براى همه به منظور رسىدن به 
اشتغال کامل و قرار دادن وساىل کار در اختىار همٔه کسانى که قادر به کارند 
ولى وساىل کار ندارند، در شکل تعاونى از راه وام بدون بهره ىا هر راه مشروع 
دىگر که نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه هاى خاص منتهى شود و نه 
دولت را به صورت کارفرماى بزرگ مطلق درآورد. اىن اقدام باىد با رعاىت 
از  ىک  هر  در  کشور  اقتصادى  عمومى  برنامه رىزى  بر  حاکم  ضرورت هاى 

مراحل رشد صورت گىرد.«
در بندهاى سوم و چهارم اصل چهل و سوم قانون اساسى، بر شراىط اشتغال و اىن 
مسئله که کار و ساعت کار نباىد مانع اعتالى شخصىت، تفکر و مهارت انسان باشد و نىز بر 

انتخاب آزاد شغل و از بىن بردن بهره کشى از کار دىگرى تأکىد شده است:
بند سوم: »تنظىم برنامٔه اقتصادى کشور به صورتى که شکل و محتوا و 
ساعات کار چنان باشد که هر فرد عالوه بر تالش شغلى، فرصت و توان کافى 
براى خودسازى معنوى، سىاسى و اجتماعى و شرکت فعال در رهبرى کشور 

و افزاىش مهارت و ابتکار را داشته باشد.«
بند چهارم: »رعاىت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کارى 

معىن و جلوگىرى از بهره کشى از کار دىگرى«.
قانون اساسى با هرگونه اضرار به دىگرى، انحصار، احتکار، ربا و اسراف وتبذىر در 

مواردى چون مصرف، سرماىه گذارى، تولىد، توزىع و خدمات مخالف است.
اىن معنا از بندهاى پنجم و ششم اصل چهل و سوم استنباط مى شود:

بند پنجم: »منع اضرار به غىر و انحصار و احتکار و ربا و دىگر معامالت 
باطل و حرام«. 

بند ششم: »منع اسراف و تبذىر در همٔه شئون مربوط به اقتصاد، اعم 
از مصرف، سرماىه گذارى تولىد، توزىع و خدمات«.
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بند هفتم بر استفاده از علوم و فنون و تربىت افراد متخصص که از ضرورىات توسعٔه 
اقتصادى در روند استقالل اقتصادى است، تأکىد دارد.

بند هفتم: »استفاده از علوم و فنون و تربىت افراد ماهر به نسبت احتىاج 
براى توسعه و پىشرفت اقتصادى کشور«.

بند هشتم: »جلوگىرى از سلطٔه اقتصادى بىگانه بر اقتصاد کشور«.
اشاره  اىران  اقتصاد  بودن  وابسته  به  اساسى  قانون  و سوم  از اصل چهل  نهم  بند 
از  به مرحلٔه خودبسندگى و استقالل برسد و  باىد  اىران  تأکىد دارد که اقتصاد  مى کند      و 
وابستگى رهاىى ىابد. راه حل قانون اساسى در اىن مورد، افزاىش تولىدات کشاورزى، 

دامى و صنعتى منطبق با نىازهاى عمومى است.
بند نهم      بر »افزاىش تولىدات کشاورزى، دامى و صنعتى که نىازهاى عمومى را تأمىن 

کند و کشور را به مرحلٔه خودکفاىى برساند و از وابستگى برهاند« تأکىد دارد.
همان گونه که در نُه بند   اّول از اصل چهل و سوم قانون اساسى جمهورى اسالمى 
اىران مالحظه مى شود، استقالل اقتصادى از اصول مهم قانون اساسى است. در کنار اىن 
اصل، در بعضى از دىگر اصول قانون اساسى نىز به مسئلٔه استقالل اقتصادى به طور ضمنى 

اشاره شده که نشان دهندٔه اهمىت موضوع است.

فعالىت 5ــ4
با مراجعه به قانون اساسى، دىگر اصول اقتصادی اىن قانون را ذکر کنىد.
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پرسش
1ــ چرا کشورهای قدرتمند مى کوشىدند ساىر ملل را به صورت مستعمرهٔ 

خود درآورند؟
2ــ چرا کشورهای تحت سلطه بعد از رهاىى از سلطهٔ استعمار نتوانستند به 

توسعهٔ اقتصادی دست ىابند؟
3ــ جنبه های مختلف استقالل کدام اند؟ آنها را برشمرىد.

4ــ آىا کشوری که در عرصهٔ اقتصاد به خارج نىاز نداشته باشد، دارای استقالل 
اقتصادی است؟

5  ــ آىا خودبسندگى در نىازهای اساسى معادل استقالل اقتصادی است؟ چرا؟
با تحرىم کردن کشورها نمى توانند  6  ــ در چه شراىطى قدرت های بزرگ 

شراىط خود را به آنان تحمىل کنند؟
7ــ کشوری گندم را با قىمت کىلوىى 1000 رىال و برنج را با قىمت کىلوىى 
5000 رىال تولىد مى کند. در مقابل، نرخ گندم وارداتى به اىن کشور 1200 رىال 
و نرخ برنج وارداتى 4000 رىال است. به نظر شما اىن کشور برنامهٔ اقتصادی خود 

را چگونه باىد طراحى کند؟
8  ــ عدم تأثىرپذىری گسترده از نوسانات اقتصادی با استقالل اقتصادی چه 

رابطه ای دارد؟ توضىح دهىد.
استنباطى  چه  کشورمان  اساسى  قانون  سوم  و  چهل  اصل  مطالعهٔ  از  9ــ 

مى کنىد؟
10ــ دولت چگونه مى تواند شراىط و امکانات کار را برای همه فراهم کند؟

11ــ چرا قانون اساسى بر افزاىش تولىدات کشاورزی، دامى و صنعتى تأکىد 
دارد؟


