
 
  

  
  

   های مختلف تبیین مفاهیم و موانع توسعه از دیدگاه :ویژه  ثحب
  ثیر منفی مواد مخدر بر توسعهبا تاکید بر تأ

  
   1بهرامی  شاهاهللا فرخ

  مقدمه
های رسیدن به توسعه کدام است؟  کشورهای توسعه یافته باشیم؟ راهاز توانیم  آیا می     

هایی اسـت کـه از    ترین پرسش سئواالت از مهماین قبیل موانع توسعه نیافتگی کدامند؟ 
یافته در ذهن تقریباً اکثـر مـردم،   زمان تقسیم جهان به دو بخش توسعه یافته و توسعه ن

ر یک و هتوسعه در کشور نقش بسته  محققین امردانشمندان سیاسی و  بویژه متفکرین،
هـا و   برای دستیابی به توسعه و قرار گـرفتن در سـطح کشـورهای توسـعه یافتـه طـرح      

های کشورهای غربی است ارائه  های مختلفی را که اغلب برگرفته از مطالعات و یافته ایده
سـفانه  متأ سـو، خـوردار اسـت، چـرا کـه از یک    این مسئله از اهمیـت خاصـی بر  . اند نموده

به جز چنـد   ،در سطح نخبگان علمی کشورهای جهان سومای  مطالعات آکادمیک توسعه
توان بـه   نیز نمی را مطالعات غربی انجام شده و از سوی دیگر، مورد جزیی صورت نگرفته

شناختی از جهـان سـوم و کشـورمان     زیرا. کشورهای جهان سوم و کشورمان تعمیم داد
پاسـخگویی بـه    این مقالـه در صـدد  . های توسعه یافته صورت نگرفته استتوسط کشور

خواهد برخی از مفاهیم توسعه را بـه طـور مختصـر توضـیح      اما می ،سئواالت فوق نیست
  .دهد

  
  :2مفهوم توسعه

سیاسـی و   –شامل ابعاد اقتصادی همراه با ابعـاد اجتمـاعی    وپیچیده  مفهومی کلی،     
عی، رات اجتماتغیی ،بهداشت هایی مانند تغذیه، آموزش، ن شاخصهمزما. استمدیریتی 

ها در توزیـع منـابع و افـزایش میـزان      یاجتماعی، کاهش نابرابر اصالحات ارضی، توسعۀ
  .استمشارکت مردمی بویژه زنان نیز به عنوان عوامل اصلی دستیابی به توسعه مطرح 

  :گوید می استشده  1983پایدار در سال  ترین مفهوم و تعریفی که از توسعۀ رایج     
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های  امکانات نسل ،لیمین نیازهای نسل فعای است که ضمن تأ هپایدار، توسع توسعۀ     
  .مین نیازهایشان را تهدید نکندآینده برای تأ

  
  : 1پایدار توسعۀ

در برآورده ساختن نیازهای (های آینده  ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل توسعه    
جانسون و همکـاران،  (د شو ، نیازهای امروز را برآورده سازد، توسعه پایدار گفته می)خود

رسـد مهمتـرین عـاملی کـه موجـب حمایـت بسـیاری از         به نظر می).  543، ص 1383
راتژی پایدار پایدار شده است، عدم مخالفت است المللی و ملی از ایدۀ توسعۀ نهادهای بین

معتقدند که  ،روند رشد اقتصادی است؛ هر چند که برخی از منتقدان این رویکرد یا ادامۀ
چون خود منشاء بسـیاری از مشـکالت زیسـت     ،شدیدی در این ایده نهفته استتناقض 

   .محیطی خواهد بود
  

  :2توسعه نیافتگی
  حـاکی از عقـب   ،با استانداردهای جوامع پیشرفته سـنجیده شـود   ،وقتی که شرایط     

تـرین مفـاهیم و    مهـم  یمدر ادامـه درصـدد  . اجتماعی و سیاسی است -ماندگی اقتصادی
  :عه را از میان رویکردهای زیر مورد بررسی قرار دهیمموانع توس
  توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی  -
 منابع طبیعی  از برداری توسعه به مفهوم بهره -
 اجتماعی و سیاسیاقتصادی،  ریزی شدۀ نامهتوسعه به مفهوم پیشرفت بر -
 وضعیت یک توسعه به مفهوم -
 فرآیند یک توسعه به مفهوم -
 تصادیتوسعه به مفهوم رشد اق -
 توسعه به مفهوم ساختاری -
 توسعه به مفهوم مدرنیزاسیون -
 و توسعه به عنوان افزایش نیروهای تولید 3مارکسیسم -
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  :توسعه به مفهوم پیشرفت تاریخی
این ارتباط . پیشرفت پیوند داشته است واژۀ تنگاتنگی با شکلهمواره به  ،توسعه واژۀ     

ف برخـوردار اسـت، همانگونـه کـه کـاون و      اساساً از یک قدمت تاریخی در جوامع مختل
توسعه نیز همانند کاپیتالیسم از یـک فرآینـد تکـاملی برخـوردار      ،معتقد بودند 1شنتون
  .است
 -بـه بعـد در ابعـاد اجتمـاعی     18از قـرن   ،به مفهوم پیشـرفت تـاریخی   ،توسعه ایدۀ    

تـوان در   ر را میمهمترین مثال از این تفک. ا نیز سیاسی خود نمایان شداقتصادی و بعده
تحوالت  ،این تفکر. اقتصاد سیاسی مشاهده کرد ، دربارۀهای کالسیک آدام اسمیت نوشته

درک  ،، وضعیت مادیکه شاملمربوط به توسعه را اساساً فرآیندی ناشی از اقدامات بشر 
  .داند ، میباشد های فردی، برابری و استقالل می علمی، آزادی

  
  :از منابع طبیعی برداری توسعه به مفهوم بهره

. کیـد دارد برداری از منابع طبیعـی تأ  و بهره بر روی استخراج ،این برداشت از توسعه     
مسـتعمرات   ، بـه توسـعۀ  هـای اسـتعماری اروپـایی    قدرت ،19تا  16از قرن  ،در حقیقت

بـه پیشـرفت و    ،برداری از مواد مختلف نظیـر طـال   پرداختند و از طریق استخراج و بهره
ت یافتند و از این طریـق موجـب گسـترش توسـعه نیـافتگی در مسـتعمرات       توسعه دس

  (Frank1971- starrianos 1981). شدند
های استعماری مدعی بودند که در صدد رشد و ترقـی مـردم    قابل توجه اینکه قدرت     

مناطق مستعمره هستند، در حالی که استعمار بلژیک در کنگـو منـابع آن کشـور را بـه     
  .با مردم آن به طرز وحشتناکی رفتار شدغارت برد و 

  
  :اجتماعی و سیاسی شدۀ اقتصاد، ریزی پیشرفت برنامه مفهومتوسعه به 

: که ههای خود به این موضوع اشاره کرد در قرن نوزدهم در آلمان در نوشته ،2لیست     
هـا   بایست از جوامع توسعه یافته پیـروی کننـد تـا بتواننـد بـا آن      می ،جوامع عقب مانده

فته و تجـارت خـارجی در حـد و    وی همچنین معتقد بود که صنعت پیشـر . رقابت کنند
  .قابل قبول آن، تنها از طریق تقویت قدرت دولت قابل دستیابی است اندازۀ
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2 - List 



  
  
  
  

  اعتیاد پژوهی   118
  
  

  :توسعه به عنوان یک وضعیت
بر این عقیده استوار است که توسـعه، مرحلـه    ،یک وضعیت مفهومرویکرد توسعه به      

از جوامـع   اجتماعی و حتی سیاسی است که برخـی  -قق رشد اقتصادییا سطحی از تح
 یافته جوامع توسعه ،این ایده. اند نصیب مانده و برخی دیگر از آن بی  آن را به دست آورده

هـا و   حداکثر مصـرف قـرار دارنـد و فـراز و نشـیب      در مرحلۀ"کند  ا اینگونه تعریف میر
  . "اند مشکالت توسعه را پشت سر گذاشته

  
  :یندیک فرآ مفهومتوسعه به 

با این مسئله که جوامع مختلـف را بـه انـواع     ،یندفرآ یک پنداشتن توسعه به عنوان     
ایـن رویکـرد   . توسعه یافته، توسعه نیافته و حالت بینابین تقسـیم شـود، تضـادی نـدارد    

یک ویژگی همیشه متغیر و رو به رشد در جامعه است و توسـعه   ،معتقد است که توسعه
  .داند ا مفهومی نسبی میر
  

  :رشد اقتصادی مفهومتوسعه به 
ای به چگـونگی توزیـع    هیچ اشاره ،در این برداشت از توسعه به عنوان رشد اقتصادی     

هـای محـیط    منافع به دست آمده از رشد در موضوعات اجتمـاعی سیاسـی و یـا هزینـه    
در . ی طرح این گفته استبارزی برا ، نمونۀکشور برزیل، به عنوان مثال شود زیست نمی

دهد که تولید ناخالص ملی برخی از کشورها از برزیـل   ها نشان می این چارچوب، بررسی
 (World bank 1989). ها باالتر بوده است های اجتماعی و سیاسی آن کمتر، اما شاخص

  
  :تغییر ساختاری مفهومتوسعه به 

های اصلی بسـیاری از مفـاهیم    یژگییکی از و ،تغییر ساختاری به عنوان ،توسعه ایدۀ     
ارتبـاط   کـه در اسـت   1نیزاسـیون دو تفکر مربوط بـه مارکسیسـم و مدر  به ویژه  ،توسعه
تغییـر سـاختاری    ،به بیان سـاده . تنگ با برداشت رشد اقتصادی از توسعه قرار داردتنگا

رتی اتغییر در ساختار اقتصادی و در نتیجه تغییر در خروجی آن و به عب ،عبارت است از
، صـنعتی  به اقتصاد صـنعتی و بـه طـور خالصـه     ،کشاورزی دیگر تغییر از اقتصاد بر پایۀ
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ی د، هم رئیس جمهوردا کید قرار میهم استالین آن را مورد تأ: ر مثالبه طو .شدن است
  .دانست به عنوان هدف اصلی خود می 1961در سال ) پارک چونگ هی(کره 

  
  :مدرنیزاسیون مفهومتوسعه به 

ندهای جوامع انسـانی  یگاه استوار است که ساختارها و فرآاین رویکرد نیز بر این دید     
جوامع مدرن یـا  . کند مدرن توسعه پیدا می از اشکال سادۀ سنتی به ساختارهای پیچیدۀ

 و در نهایـت در فراینـدهای سـاختار    در ابعاد اقتصادی، اجتماعی ،در حال مدرنیزاسیون
  .اند هسیاسی با یکدیگر تالقی کرد

  
  :مارکسیسم و توسعه به عنوان افزایش نیروهای تولید

توسـعه بـه   "های  برداشت کالسیک مارکسیستی از توسعه، ترکیبی است از برداشت     
تغییر ساختاری و پیشرفت بـه سـوی یـک وضـعیت پایـانی کـه        ،"عنوان رشد اقتصادی

  .شود اصطالحاً به آن کمونیسم گفته می
  

  :نیافتگی عبارتند ازهای بارز توسعه  جنبه
  پایین بودن درآمد ملی و سرانه و سطح تولید  -1
 سوادی نرخ باالی بی -2
انفجـار   "نرخ باالی تولد همراه با نرخ رو به کاهش مـرگ و میـر کـه بـه یـک       -3

 .شود واقعی منجر می "جمعیت
 وابستگی شدید به کشاورزی در حد بخور و نمیر -4
 بودن امکانات و تسهیالت آموزشاستفاده وسیع از نیروی کار کودکان و اندک  -5
 نهادهای سیاسی غیر متمرکز  -6
 بافت طبقاتی بسته و انعطاف ناپدیر با حداقل تغییر در سلسله مراتب اجتماعی  -7
 ابتدایی بودن وسایل ارتباط و حمل و نقل -8
 های اجتماعی از جمله مواد مخدر گسترش آسیب -9
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  :نقش مواد مخدر در عدم توسعه
، در گذشـته  ی جهان و روند طی شده در چند دهـۀ بر شرایط کنون با نگاهی اجمالی     
ضرورت بازگشـت بـه معنویـت و     ،های اجتماعی و مسایل مربوط به خانواده آسیب حوزۀ
های  عدم توجه به تمامی بخش. گیرد بیش از پیش مورد تاکید قرار می ،های دینی ارزش

هـای   تـداوم آسـیب   مل مهم بروز یـا ها نیز از عوا ریزی ها و برنامه توسعه در سیاستگذاری
) با این فرض که انسان اشـرف مخلوقـات اسـت   (اگر انسان محور توسعه  .اجتماعی است

مـل  باید مورد تأ ،در تمامی شئون نشود ای که منجر به ارتقای انسان توسعه ، برنامۀباشد
ننده و مصرف ک سان و منابع انسانی و گسترش جامعۀگیرد، که عدم ارتقاء انبیشتر قرار 
جملـه اعتیـاد،   می از آسیب اجتماعی فراهم ساخته و جرای زمینه را برای بروز ،غیر ماهر

خواری، خرید و فروش مـواد مخـدر، خریـد و فـروش مشـروبات       طالق، خودکشی، رشوه
آمارهـای بـه دسـت     .را بر جامعه تحمیل خواهد کـرد  ...الکلی، فریب و اغفال دختران و 

ند که درصد از پاسخ گویان معتقد بود 8/96 کهدهد  شان میآماری ن آمده از یک جامعۀ
درصـد آنـان از تـأثیر منفـی      2/3ی داشـته و  ثیر منفـ مصرف مواد مخـدر در جامعـه تـأ   

  .اند مخدر اظهار بی اطالعی کردهمواد
جوامـع   های واند یکی از شاخصت اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و تبعات آن می     

منابع انسانی و نهایتاً عدم توسعۀ کشـور   توسعۀ زمینه را برای عدم توسعه نیافته باشد و
های دیگـر ماننـد قاچـاق     حرانبحران مواد مخدر در جهان کنونی در کنار ب. سازد فراهم 

های بشریت در قرن بیسـت و یکـم    ترین دغدغه از مهم... بیماری ایدز و  اسلحه و انسان،
  .است
هـا و   حال توسعه بـه دلیـل بسـیاری از محـدودیت     در شرایط کنونی، کشورهای در     

در معرض آسیب بیشتر قـرار دارنـد،    ،در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ،ها محرومیت
 اجـازۀ  ،حاکم بر ایـن کشـورها  ) فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی( فقر زیرا از یکسو

 در عرصـۀ  ی دیگـر سـو ز فکر کردن جهت مقابله با این بیماری مزمن را نخواهـد داد و ا 
المللـی محسـوب    سودترین تجارت بینپر ،بعد از فروش سالح ،قاچاق موادمخدر ،جهانی

  .شود می
بـا جمهـوری    ،یعنـی افغانسـتان   ،مواد مخدر جهـان  کنندۀ مجاورت بزرگترین تولید     

جهـت مصـرف و یـا     ،تولیـدی  مخدر سبب شده که بخش اعظمی از مواد ،اسالمی ایران
 بـه دغدغـۀ  شود و آثار زیانبار آن به قدری نگران کننده است کـه   ما شورترانزیت وارد ک
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و از همـین روسـت کـه     شـده  لن و مقامات جمهوری اسـالمی ایـران بـد   دائمی مسئوال
کارآمـد  منـابع انسـانی    کی از موانع توسعۀشوم که ی کشورمان برای مقابله با این پدیدۀ

هـای   است و بعد از ایـن نیـز هزینـه   سنگین مادی و معنوی را متحمل شده   است هزینه
 مقابلـه بـا پدیـدۀ پیچیـده و در ایـن حـال گسـتردۀ       . را پرداخـت خواهـد کـرد    بسیاری

  .ای نیست کار ساده ،مخدرمواد
  

  بندی جمع
 مند نهضتینیاز ،گیریم که مبارزه با مواد مخدر نتیجه می ،با توجه به موارد مطروحه     

می اگـر ایـران اسـال   . استاجرایی  های تمامی دستگاههای  ری از توانمندیگی ملی با بهره
نیازمند منـابع انسـانی کارآمـد،     ،پایدار و همه جانبه را هموار سازد بخواهد مسیر توسعۀ

غیرماهر  مخدر،منابع انسانی آلوده به موادزیرا با  .ها است ماهر و متخصص در همه زمینه
وابستگی بـه جهـان    ه نیافتگی،طی کرد و توسعمسیر توسعه را  توان نمی متخصصو غیر

  .را بدنبال خواهد داشت ملت و کشورخمودگی  ،ریدا سرمایه
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  منابع
آدرین لفت ویک، ترجمه علیرضـا فـردی، مهـدی میـر محمـدی، موسسـه فرهنگـی و مطالعـات و تحقیقـات           -

  .1384المللی ابرار معاصر تهران، معاونت پژوهشی سال  بین
 .1376الملل، دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی،  تصاد بینهای اق ها و سیاست نظریه -
 .، ناشر معاونت آموزش نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران1385ژئوپلیتیک مواد مخدر، علی غنجی،  -
ر ریاسـت  ستاد مبارزه با مـواد مخـد  : های پیمایشی در کشور، ناشر نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر، یافته -

 .جمهوری
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