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چکیده
، تمامي رويکردها به توسعه به نوویي ملهوم از ايون پوارادايم     1950 دهةپارادايم مسلط توسعه در منزلة نوسازی به نظرية با مطرح شدن 

ال ؤ، سوبب زيور سو   بوود  زیهای مکتوب نوسوا   واكنشي به ديدگاه كه ظهور مکتب وابستگي ميالدی، 1960دهة رفتند. در  به شمار مي
 يمريکوای تتوين اورار داشوت و گرايشو     های انديشومندان كشوورهای     انديشه مکتب وابستگي درريشة د. شرفتن اصول اين مکتب 

اختار نظوا   . اما با پايان يافتن جنگ سورد و تیييراتوي كوه بوه مووازاد  ن در سو      شدجنگ سرد مطرح دورة ماركسيستي به توسعه در 
هوای خووي     يابي به ویدهتوسعه، به دليل ید  توفيق در دستهای ماركسيستي از جمله مکتب وابستگي به  ، ديدگاهشد الملل ايجاد بين
تنهوا از   نوه  ،الملول  تين با توجه به تووتد ر  داده در ساختار و شرايط نظا  بينمريکای ت. در اين راستا كشورهای  همراه شدد انتقا با

مناسب با كشورهای پيشرفته زمينوه و شورايط توسوعه و پيشورفت      وابطر ، بلکه با برارارینکردندوی يرهای مکتب وابستگي پ ديدگاه
جنوگ  دورة خصوو  توسوعه در   هوای رايود در   ی توليلي، به ديدگاهتا با رويکرد داردتالش  نوشتار حاضر .كردندخوي  را فراهم 

بررسوي   پو  از جنوگ سورد    رشد در  مريکای تتوين را در دوران  های مزبور، رويکردهای توسعه و و با ارزيابي ديدگاهبپردازد سرد 
رويکردهوای متتلوس سواختارگرا و     شودن ااتصواد و   فراينود جهواني   گيوری از  رسد كشورهای  مريکای تتين با بهوره  . به نظر ميكند

 .اندتالش كردهمتوازن ای  ، در حركت به سمت رشد و توسعهی ملهم از اين فرايندنهادگرا
   .وابستگيمکتب نوسازی،  مکتبشدن ااتصاد،  جهاني سرد، توسعه، جنگنگتني، ياجماع پساواش مريکای تتين،  :دیژگان کلیاو
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مقدمه
و جسوتجوی  ( 12 . 1381)ازكيوا، مفهومي مدرن، اودمت ننوداني نودارد    مثابة  توسعه به

؛ هنگوامي كوه اروپوای    رسواند موي جهاني دو   های پ  از جنگ های  ن ما را به سال ريشه

 ،دو ابرادرد ايدئولوژيک زموان راابت یرصة ورشکسته از لواظ ااتصادی و اجتمایي، به 

 تبوديل شود و هور يوک از ايون دو اودرد بوزر         ، مريکا و شوروی سابقمتودة اياتد 

نشوان دادن برتوری الگووی موورد نظور خووي  بورای رشود، اهودا  و           جهاني با هود   

 زموان   ن شکسوتة  درهوم  ااتصواد بدنوة  بوه  های مشتصي را برای تزريق خون توازه   برنامه

برای بهبوود   توسعه هایهبرنام پ  از  ن بود كه( 87 .1371)برژينسکي، . كردند طراحي

 انديشومندان متون توسعه در و  شدوضعيت ااتصادی، اجتمایي، سياسي و فرهنگي مطرح 

 نجهوا  هوای رورو و شور ،    ايدئولوژيک اودرد  های هد. مجادلكر جهان جای خود را باز

هوای  اادا های امپرياليستي  . اين ادردكردها تبديل  راابت و يارگيری  نیرصة سو  را به 

متقایود   ،نددشو  خوانده مي «جهان سو »كه  را تر ضعيس دادند تا كشورهای انجا بسياری 

راه خود برگزينند و با یمل به  ن، توسعه را برای مورد    ةها را نقش سازند الگوی مقبول  ن

رمیان  ورند. اما اين مجادله با فروپاشي بلوو  شور  بوه پايوان نرسويد، بلکوه       خوي  به ا

هوای   نوارنوو  را بوه  توسوعه   ن مطرح شد و گفتماندربارة  های نويني ها و نظرگاه بوث

ميراث خويشتن،  در ملأررو و ت شر /دوگانة از  شدن كشورها . رهاكردای رهنمون  تازه

مقالوة   بور ايون اسواس،    .كردتوسعه هدايت  بديلجوی الگوهای وها را به سمت جست  ن

در  الملول  بين  ساختار نظا  به موازاد تیيير» :ال استؤدنبال پاستگويي به اين س  هحاضر ب

توسوعه در  هوای    نظريهماركسيستي،  های رنگ شدن  موزه سرد و كم  پ  از جنگ های سال

ال ابتودا  ؤسو ايون  خ بوه  بورای پاسو  « اسوت   كورده  مريکای تتين نه توووتتي را تجربوه    

بوا بررسوي   و كنويم   موي مريکای تتين را مطرح توسعه در  یمدة  یاه های از نظري تچهتاري

رشود   یاه هنظري های الملل در دوران پ  از جنگ سرد، به واكاوی بديل تووتد نظا  بين

 پردازيم. مريکای تتين ميدر  و توسعه 
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1نوسازیمکتب

. شود مريکوا مطورح   ويوهه در    هدو  بو  جهاني بعد از جنگ مباحث مربوط به توسعه اساساً

مريکوای تتوين و   فريقوا و   ستعمراد در  سويا،   استقالل م مانندهای تاريتي خا ،  زمينه

دنبوال الگووی     هاين كشورها بو  كه شدهای جديد در جهان سو  بایث  ملت -ظهور دولت

ينود. در ننوين شورايطي    ااتصادی و اجتموایي خوود بر   اوضاع مناسب برای بهبود توسعة 

تالش كرد توا بوا    ،داری بعد از جنگ را به یهده گرفته بود  مريکا كه رهبری جهان سرمايه

داری جهواني حفو     ها و الگوهای تز ، ارتباط اين كشورها را با نظا  سورمايه  توصيهطرح 

اسي ر اين راستا نتبگان سي. دشودها به بلو  شر  و شوروی  وابسته شدن  ن مانعو كند 

  كشوورهای جهوان   شودند  اجتمایي، سياسي و ااتصادی تشوويق  یلو  دانشمندان  مريکا و

 ،ااتصادی و سياسي باثباتي را به  نان توصيه كنند. بر ايون اسواس  توسعة و  را مطالعهسو  

 ماری بسويد  متتصصان شناسان و  شناسان و روان يک نسل جديد از ااتصاددانان، سياست

 تتوين   مريکوای از جملوه    سوو    ها و مواضوع توسوعه در جهوان    تدولمطالعة و به شدند 

بوه   2شوورای توقيقواد اجتموایي   كميتوة   ،فعال در اين زمينوه سساد ؤم پرداختند. يکي از

ريوزی   اين گروه مکتب مسلطي را در مطالعاد توسعه پايوه  بود. 3 لموندگابريل سرپرستي 

تدريد با انتشار مقواتد  به «نوسازیمکتب »موققان . نامند ميمکتب نوسازی  راكرد كه  ن 

و نسولي از   را مطورح كردنود  خوود   یاهو  هسمينارهای متتلس نظريبرگزاری  و و نشرياد

سوو ،   گيری كشوورهای جهوان   های تصميم ن را پرورش دادند كه با نفوذ در دستگاهاموقق

ای هو  گيوری جنوب    . اموا بوا شوکل   كردندها هدايت و پياده  اين نگرش به توسعه را در  ن

اسوتعماری   يرويکردهواي  ،های نوسوازی  تنها ديدگاه سو  نه  طلبانه در جوامع جهان استقالل

دنبوال اتتواذ     هسوو  بو    در نظر گرفته شدند، بلکوه در ننوين شورايطي كشوورهای جهوان     

هوای فرهنگوي و    تر از همه ويهگوي  هايي همگا  و هماهنگ با شرايط االيمي و مهم ديدگاه
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، پوارادايم  1960و  1950هوای   اصوطالح نوسوازی، در طوول دهوه    اجتمایي خود بر مدند. 

مريکوا،    متوودة    ويوهه در ايواتد   ههوا، بو   پهوه توسعه در بسياری از  رالب در مطالعاد

 .(21-22     .1377)سایي، سو  بود  كشورهای موسو  به جهاندربارة 

و  نود كرد سنتي و مودرن تقسويم   ةدستجوامع را به دو نوسازی پردازان مکتب  نظريه

ناپذير حركت تکاملي خوود را بوه سومت     جوامع سنتي به طور اجتناو ةمعتقد بودند هم

 يوک  . به اين معنوا كوه  استاوج  ن كشورهای رربي  ةنقطكه  كنند طي مي مدرن ةجامع

جوامع تکرار خواهد شد. به  ةهمدر  خط واحد پيشرفت تاريتي وجود دارد كه ضرورتاً

هوا حواكم خواهود شود.      سونتي بور  ن   واموع جريد بوا زوال  تود  مدرن به ةجامعنظر  نان 

كيود  أت سوازوكار سنتي به مودرن بور دو    ةجامعبرای تبديل  پردازان مکتب نوسازی نظريه

كوه  ترتيوب  شناسانه و فردی بوود. بوه ايون     اولين راهکار مبتني بر تووتد روان .داشتند

ل در كون  افوراد در   سونتي، بایوث تووو    ةجامعها و باورهای افراد در  توول در ارزش

 سنتي خواهد شد.   ةجامعجامعه و در نتيجه بایث توول در 

دومين راهکار، مبتني بر نگرش سواختاری و كاركردگرايانوه، بور تووول در سوطوي      

 ةحووز تووول در   كوه  بوه ايون ترتيوب    .سنتي اشاره داشوت  ةجامعتر يعني فرهنگ  كالن

بوه  ي و ااتصادی خواهود شود.   های اجتمایي، سياس فرهنگ بایث توول در ديگر حوزه

 ةمقدمو را سونتي   ةها، باورها و فرهنگ جامع توول در ارزشمکتب نوسازی،  ،بيان ديگر

های جوامع  انديشمندان نوسازی، ويهگي ،. در وااعگرفت در نظر ميسنتي  ةجامعتوول 

هوا ارزش   گرايوي در  ن  يعنوي سونت   دانند ارون وسطای اروپا شبيه مي ةجامعسنتي را با 

؛ نظوا  خويشواوندی مرجوع    ندارنود   لط است؛ افراد توانايي فرهنگي و ادرد انطبا مس

مذهب و سياست در هوم  ميتتوه    و سرانجا  ساتری؛ ایمال اجتمایي است و نه شايسته

های خرافي بر جامعه حاكم است. اين در حالي اسوت كوه در جواموع     و انديشه و گزاره

يوي و  گرا گرايوي، جودايي ديون از دولوت، یلوم     گرايي، فرد یقل مانند هايي مدرن ويهگي

 .(278  . 1374)بشيريه،است ساتری حاكم  شايسته
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نيوافتگي بور    اندازی تکاملي نگريسته شده و وضعيت توسوعه  از اين ديدگاه، توسعه در نشم

هوای فقيور و رنوي     ااتصادی، سياسي، اجتمایي و فرهنگي بين ملوت  مشهودهای  حسب تفاود

 ن، كشوورهای   كوه در جريوان  است يندی تقليدی افر ،ين رهيافت، توسعهشود. در ا تعريس مي

بوه خوود    رورو را پيشورفتة  ملول صونعتي و    هوای  و كيفيت ها تدريد صفتيافته به  كمتر توسعه

سواختارهای   ثر و كوارا سواختن  ؤمو و سوازی،    های نوسازی كوه بور یقاليوي    د. سياستيرنگ مي

شوند، بلکوه بوه    المداد مي ای توسعهراهبرد یناصر هر  تنها دارند، نهدتلت ااتصادی و اجتمایي 

 .(1387 وروجني،  )نعمتي شوند نگريسته مي هم تاريتي یا  یملکرد نيروهایمثابة 

بوود و بورای توضوي     نظريوه  جوی و مکتب نوسازی از همان بدو پيداي  در جست

بهوره  « كواركردگرايي »و « گرايوي  تکامول »نظريوة  نوسازی كشورهای جهوان سوو  از دو   

نيول  ، 2ماريون لوی، 1دانيل لرنرمکتب نوسازی مانند برجستة گرفت. بسياری از ایضای 
كواركردگرايي  نظريوة  در نوارنوو   گابريول  لمونود  و  4سواموئل  يزنشوتاد  ، 3اسملسر

اركردگرايانوه  هوای ك  نویي از ويهگوي  ها در مورد نوسازی به انديشيدند و مطالعاد  ن مي

مکتب نوسازی  های هفرضي ،اين اساس بر .(126 -129  .1378 )اادری، برخوردار بود

 :(48-49  .1378)سو،  یبارد بودند از

 .مرحله است به مرحله یيندانوسازی فر. 1

و حركت خوود   ندابتدايي، ساده و سنتي  راز كرد ای نوسازی را از مرحله ،جوامع .2

 .ندبرد يافته به پايان  پيچيده، مدرن و با ساختارهای متمايز و افترا  ای را به مرحله

 فرين است و گراي  بوه همگرايوي در ميوان جواموع را      تجان  یيندانوسازی فر. 3

ها و ما به  رود،  ن كند، هرنه زمان پي  مي ینوان مي لوی طور كههماندهد؛  افزاي  مي

كوه هور نوه     هسوتند  ای طور روزافزوني شبيه خواهيم شد. الگوهای نوسازی بوه گونوه  

 .شوند بيشتر شبيه يکديگر مي ،اتر شوندجوامع نوگر
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شدن است. تلقوي ايون نظريواد ننوين اسوت كوه نوون         يند اروپاييانوسازی فر .4

، هسوتند   ترين كشورهای جهوان  پيشرفته  مريکا ةكشورهای اروپای رربي و اياتد متود

 .ها تقليد كنند ساير كشورها بايد از  ن

كوه كشوورهای    هموين  ،ه یبارد ديگور بازگشت است. ب ريراابل یيندانوسازی فر .5

حركت بوه سووی نوسوازی    توانند از  ديگر نمي ،جهان سو  در تماس با ررو ارارگيرند

 .اجتناو ورزند

 .رو به پيشرفت است یيندانوسازی فر. 6

 .انقالبي ينه توول ،تدريجي و تکاملي است یطوتني و تیيير یيندانوسازی فر .7

نوسازی، اين ديدگاه نيوز از انتقواد    ةنظريدر شده  طرحم های تمامي ديدگاه با وجوداما 

پوردازان نئوماركسيسوم بوا     كوه نظريوه  ويهه اين هتوسعه مصون نماند. ب ةیرصنظران  صاحب

يوت و نقو  یوامول    ها را در خصوو  اهم  طرح مکتب وابستگي اساس تفکر مدرنيست

. دنود كري تعريوس  وابسوتگ  ةلئو توسعه را بر اساس مس ندبردال ؤزير س داخلي در توسعه

 :ند ازا نوسازی یبارد ةنظري روارد ب هایانتقادترين  برخي از مهم

 هاو تعريس جامع و مانعي از  ن است سنت و مدرنيته بسيار مبهم ةواژمفهو  دو . 1

 .نشده است

هوای   سونت  ةهمو مودرن   ةجامعها اروپاييان برای نيل به  مدرنيست ةگفتبرخال  . 2

 )بشويريه،  درنيسم را رو در روی هم اورارداد پ  نبايد سنت و مخود را كنار نگذاشتند. 

1374.  289). 

، كردندها مطرح  دگرگوني جوامع سنتي را كه مدرنيست ةنووو  سازوكارن امنتقد. 3

هوای   لفوه ؤهوای تواريتي تز  و م   پندارنود و  ن را فااود زمينوه    انگارانوه موي   بسيار ساده

ي و ساختار روابط نابرابری ادرد و طبقاد اجتمایاز   نها دانند و معتقدند ساختاری مي

 .(29  .1359 )باران، اند رافل مانده

اصلي اين  ةانگاراست.  مبتني بر تمايز ميان سنت و مدرنيته نوسازی یمدتاً ةنظري. 4
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نرخد و جوامع سونتي را   ها مي و ارزش هنجارها نظريه  ن است كه توسعه حول موور

بورای پوذيرش نوو وری  موادگي ندارنود.       و هنيت سنتي دارندكنند كه ذ اره ميافرادی اد

نيزهای نو را  ندا دارند كه مشتا  نياز به ذهنيت مدرن و كساني كه جوامع مدرن درحالي

ننان ناپرورده اسوت كوه بوه     و تمايز بين سنت و مدرنيته است ،تجربه كنند. مشکل اول

موادی روشوني در ورای بعضوي    منوافع   ؛ زيورا احتمواتً  كارساز نيست لواظ نظری اصالً

هوای   بعضوي ارزش  كه منوافعي در ورای  ننانهم ،داردهای سنتي ارار  ايستارها و ارزش

 .دارد وجود مدرن

يوا    كوه طبقوه و سواير منوافع در ارتقوا      را نوسازی گوراي  دارد توا نقشوي    ةنظري. 5

 .(48-49     .1376 )اسکلير، ناديده بگيرد ،بازدارندگي توسعه دارند

پوردازان نوسوازی    نظريوه ن امنتقود  ةجرگو ها نيز بوه   مدرن پست ،خيرهای ا ر دههد. 6

توسعه و نوسازی كه در ررو سواخته و پرداختوه    یاه هو معتقدند اهدا  نظري ندپيوست

و تنهوا در   هسوتند  نواو ای هتجربو مفاهيم كلي نيستند بلکه برخاسته از تمدن و  ،اند شده

ای  توان در یلو  اجتموایي بوه نظريوه    به نظر  نان نميكنند.  متن همان تمدن معنا پيدا مي

دود و مفيود بوه موتن تمودني     موو  ای تجربوه  را ررو ةتجرب به همين دليل،واحد رسيد. 

 .(61  .1376 )ازلسفلي، دانندمي اروپا

توقق اهودا  خوود، نوه تنهوا     در ي توانو ناوارد بر  ن  هایانتقاديل به دل ،نوسازیالگوی 

. در ايون راسوتا    ن با نال  جدی مواجوه شود  های  مفاهيم و مفروضه هبلک ،ال رفتؤزير س

های جديدی با در نظور   های نوسازی فاصله گرفته و نارنوو مطالعاد توسعه از نارنوو

اسوت. در اداموه    شوده سو  جهت تبيين مسائل توسعه ايجاد   گرفتن شرايط كشورهای جهان

 خصو  توسعه خواهيم پرداخت.با بررسي مکتب وابستگي به بررسي اين ديدگاه در

وابستگیمکتب
هوای   نظرها و ديدگاه نقطهپردازان مکتب وابستگي  نظريه 1970 و 1960 های دههفاصلة در 

د، موورد  ورزيدنو  كيد ميأكه بيشتر بر موانع دروني توسعه ت را نوسازی  پردازان مکتب نظريه



  1392؛ پاییز و زمستان 2؛ شمارة 3اجتماعی جهان؛ دورة  –مطالعات سیاسی  356

درپوي ااتصوادی كشوورهای     يهوای پو   ويهه بر شکسوت  هاين یده ب توجه .انتقاد ارار دادند

پردازان مکتب وابسوتگي بور ايون ایتقادنود كوه جواموع        تتين متمركز بود. نظريه مريکای 

بوورخال    نهووا. هسووتند  اجتمووایي كلووي جهوواني  امووروزی جزئووي از نظووا نيافتووة  توسووعه

ندارنود و  ایتقوادی  ااتصادی طوي مراحول متووالي    توسعة به  ،پردازان مکتب نوسازی نظريه

انود.   نيافته و جهان سومي سواليان پوي  ايون مرحلوه را طوي كورده       د جوامع توسعهمعتقدن

هوای   نيافتگي موصول سواخت يوا ويهگوي    كه توسعه باورند پردازان وابستگي بر اين نظريه

تواريتي  نتيجة ، بلکه تا حدود زيادی يستااتصادی، سياسي، اجتمایي و فرهنگي جامعه ن

)اامار/پيرامون( و كشورهای  نيافته  ن كشورهای توسعهارتباط گذشته و مداو  ااتصادی ميا

 سوو    كشوورهای جهوان   ةمشکالد یمود  ،. به بيان ديگراست)متروپل/مركز(  يافته توسعه

بلکه ناشوي از مسوائل بيرونوي توميلوي بور ايون        نيست ناشي از مسائل دروني اين جوامع

پوردازان   ادیوای نظريوه  ن مکتوب وابسوتگي، ايون    به بواور طرفودارا   ،. بنابرايناستجوامع 

امروزی برای كشورهای در حال توسوعه   ةيافت  تاريتي كشورهای توسعهتجربة نوسازی كه 

 تتوين   مريکوای   در ابتدا  وابستگي  اساسي بي  نيست. مکتب هد شد، ادیای بيتکرار خوا

 در 1«تتوين  ی مريکا   برای   ملل  سازمان  ااتصادی  نسيويكم»برنامة   شکست  به   واكن  در  و 

   .(91-92   .1386 )سایي، پديد  مد1960دهة اوايل 

 : يکوي سونت  وجوود  مود   بوه مکتب وابسوتگي از تقوارن دو گوراي  فکوری یموده      

 پيوا  اساسوي   توسعه.در زمينة ايي  مريکای تتين ماركسيستي و ديگری بوث ساختارگر

 ريراروپوايي را بوه   نيافتگي فعوال دنيوای   اروپا توسعهتوسعة مکتب وابستگي اين بود كه 

 اروپوا مبتنوي بور تتريوب    توسوعة  پردازان وابسوتگي،   نبال داشته است. از ديدگاه نظريهد

 ، منوابع و موازاد جواموع   هاملتخارجي بود: استيالی خشن، كنترل مستعمراد و رارد 

از نظوا    كه فقط با خروجمعتقد بودند  3یپل سوئيزو 2پل بارانريراروپايي. افرادی مانند 

                                                           
1. Economic Commission for Latin America 

2. Paul Baran 

3. Paul Sweezy 
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تووان بوه    داری جهاني و بازسازی ااتصاد و جامعه براساس نظا  سوسياليستي مي هسرماي

 كوه  معتقود بوود   1فرانوک   نودره گونودر   ،وااعي دسوت يافوت. از طور  ديگور    توسعة 

هوای اجتموایي اوليوه را تتريوب يوا       وجود  مدن، نظا  جهاني به موض بهداری  سرمايه

ر خود تبديل كرد. به نظور وی، نهادهوای   تهر نه بيشتوسعة ها را به منابع  ندگرگون و  

 نيافتوه، بوه جوای اينکوه اساسواً      سياسي، اجتمایي و فرهنگي كشورهای توسعه ااتصادی،

هوای   اند. وی با استناد به توليول  بودهداری  ثير نفوذ سرمايهأباشند، توت ت اصيل يا سنتي

ارجي، بوه  طبقاتي ارزش موازاد، اسوتدتل كورد كوه انوصوار خو      مصادرة از  ماركسيستي

شده است. بوا  منجر ايجاد شده در  مريکای تتين  مهمي از مازاد ااتصادیِ بت مصادرة 

تعهوداد سياسوي    هوای ايودئولوژيک و   گيوری  جهوت  اينکه ایضای مکتب وابسوتگي از 

اساسوي زيور     هوای  فور  توان گفت ایضای اين مکتب بر  مي ،تفاوتي برخوردار بودندم

 اتفا  نظر دارند:

كشورهای جهان سو  همة گيرند كه در مورد  مي يندی یا  در نظراا فروابستگي ر .1

 صاد  است.

، يعني وضعيتي كه از بيرون توميول  كنندميخارجي المداد  يوضعيت را وابستگي .2

 شده است.

 شود. مي تلقيااتصادی  يوضعيت وابستگي رالباً .3

 .شود مي در ااتصاد جهاني المداد بندی مناطق وابستگي بتشي از اطب .4

 ناسازگارند.يند  فر ان، وابستگي و توسعه دوپرداز ظريهاين ن ديداز  .5

پردازان نوسوازی،   وااع شده است. نظريه هاانتقاداج  م 1970 ةدهاز   وابستگي  ديدگاه

. كنند ميماركسيسم حمله  بت  تبليیاتي ايدئولوژی انقالبيبه منزلة ديدگاه وابستگي به 

اطق منو  ةهمكه اين مکتب، است و اين اتی انتزایي بودن اين ديدگاهانتقاد ديگر، ميزان ب

سوتگي نقو  منازیواد    رهيافوت واب  ،كند. از طر  ديگور  پيراموني را يکسان المداد مي

                                                           
1. Andre Gunder Frank 



  1392؛ پاییز و زمستان 2؛ شمارة 3اجتماعی جهان؛ دورة  –مطالعات سیاسی  358

ادرد نيروهای خارجي ارورا    مورد های دروني را ناديده گرفته و در داخلي و مقاومت

تواننود بوا    و توسوعه موي   كه وابسوتگي بر اين باورند ن امنتقد ،كرده است. از طر  ديگر

 شووود نمووي نيووافتگي منجوور بووه توسووعه زيسووتي كننوود و وابسووتگي لزوموواً يکووديگر هووم

 .(1387 وروجني، )نعمتي

گونه كه مطورح   اما همان كرد،های نوسازی را تعديل  رويکرد وابستگي گرنه ديدگاه

نوه   ،دانود  يشوته مو  روابوط تواريتي گذ   ةنتيجو نيوافتگي را   ، مکتب وابستگي توسوعه دش

وابستگي، ايون مکتوب بوا      ا به مکتبهانتقاد ةهم با وجوداما  ساختارهای دروني جوامع.

ا و هو  هنظريو  االوب نيوافتگي در   طرح نگرشي جديد درخصو  توسعه و یوامل توسوعه 

نوابرابر ميوان جواموع شومال و جنووو توانسوت راهگشوای         ةرابطو هوايي نظيور    ديدگاه

ترين  ثوار   مهم تتين باشد.مريکای  كشورهای  ةتوسعخصو  رويکردهای جديدی در

 از: ندا یباردتتين مريکای  های وابستگي بر روند توسعه در  ديدگاه

 ؛زا در راستای حمايت از صنايع داخليزا به درونبرون ةتوسعتیيير الگوی . 1

حمايت و بهبود وضعيت طبقواد متوسوط و پوايين     برای صنعتي  اجرای سياست. 2

 ؛جامعه

 ؛در امر توليديان يروستاحاد ارضي مناسب در راستای مشاركت اصال. 3

 .مريکای تتينشورهای  گرا در ك عههای توس تقويت سياست دولت. 4

سرد و بوه مووازاد  ن از رونوق      جنگ دواطبي، پايان فروپاشي نظا یواملي نظير اما 

ه دنبوال  را بو  مکتوب وابسوتگي  جايگواه  تنزل افتادن رويکردهای ماركسيستي به توسعه، 

نگوونگي   ،الملل پو  از جنوگ سورد    بررسي تیييراد نظا  بينضمن  ،در ادامه .داشت

 .كنيم ميبررسي  رامريکای تتين بر رويکردهای توسعه در   رادثير اين تیييأت

المللبعدازجنگسردتنظامبینتحوال
كوه   ملول ال ، ساختار دواطبي نظا  بوين 1991 سال شوروی دراتواد جماهير با فروپاشي 

الملول   يد و پيامدهای ژرفي بر نظا  بينفروپاش ،پ  از جنگ جهاني دو  ايجاد شده بود
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ای از دگرگوني ساختار نظوا  و   های بارز و برجسته شت. پيامدهايي كه نشانهبر جای گذا

ن رئي  جمهور وات  مريکا، پايوا  ،1جورج بوشاطبي بود.  تبديل  ن به نظا  جديد تک

نظوم نووين   »ترين تووتد اين ارن و نشوانگر  رواز    ا يکي از مهمحياد نظا  شوروی ر

نگتن يواشو روزنامة نيز در وی  كار همکاران نوموافظه و 3كراثامر نارلزدانست.  2«جهاني

بوا   4گتوننهوانتي اطبي تلقوي كردنود.    ، فروپاشي شوروی را گامي به سوی نظا  تکپست

ايون  های برتر  يکي از ادردرا يکا المللي،  مر توصيس كردن نظا  بين« ننداطبي -تک»

اموا در دو   ،داردای  العواده  نظامي، برتری فو زمينة داند كه نسبت به سايرين در  مينظا  

نيز  5ريچارد هاس. نداردااتصادی و فرهنگي برتری خاصي  های ، يعني زمينهديگرزمينة 

ه اسوت. بوه   ردروشن بعد از جنگ سرد ینوان ك يادرد برتر  مريکا در جهان را وااعيت

 جنوگ سورد  الملل پو  از   نظران  مريکايي، نظا  بين ها و صاحب نظر بيشتر استراتهيست

اطبوي،   ، در نظا  تک6تزوالو  مريکا تنها ابرادرد اين نظا  است. به نظر است اطبي  تک

و از ايون  اسوت  های متتلس، از ساير بازيگران بيشوتر   در یرصه های يک بازيگر توانايي

 .(160 .1388 ،متين )حسيني دارد رتر ارارب ييتجهت در مواع

المللوي   ای سياسوي و بوين  توان  شوفتگي فضو   های دوران جديد را مي يکي از شاخص

بوه   است.كرده  تبيين« زده جهان  شوو» با اصطالحيندی را اننين فر 7جيمز روزنا. دانست

المللوي   نظوم بوين   ةدهند هرگاه الگوهای بنيادين كه در حالت یادی یوامل ثبادوی  ایتقاد

رو شووند، زمينوه بورای     هبو  هايي از پيچيدگي، تیيير و دگرگوني رو با موج شوند شناخته مي

 .(242  .1387  نهاد، )مصلي زده فراهم خواهد شد د فضا و شرايط  شووايجا

الملل  وان در  درستي از ماهيت نظا  بينت ستتي مي ای به زده در ننين جهان  شوو

                                                           
1. George Herbert Walker Bush 

2. New World Order 

3. Charles Krasamr 

4. Samuel P. Huntington 

5. Richard Haass 

6. Kenneth Waltz 

7. James N. Rosenau 
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های متیيور   ال و پوي موجود نيز به ماهيت سيّ يل ید  شناخت وضعيکي از دت .داشت

گردد. سيال بودن تووتد در جهان اموروز ناشوي از    تد دوران پ  از جنگ بازميتوو

د بلوو  شور    . هرنناستمدهای فروپاشي بلو  شر  شدن و استمرار پيا روند جهاني

از ابيول تسوريع و تعميوق    ، های بعودی فروريتت، ولي با توجه به پيامود  1991در سال 

، اخوتال  نظور بور    های بزر  سياسي و ااتصادی جديد دشدن، ظهور ادر روند جهاني

انتظوار تعريوس و   ينود  افرتوان تا تکميل ايون   گرايي نمي و نندجانبه گرايي جانبه يکسر 

وروی، تثبيت نظم جديدی را داشت. با پايان يافتن جنوگ سورد جديود و فروپاشوي شو     

 جديود شرايط متووول و   كنندتالش ميهای نظری متعددی  سي و ديدگاههای سيا انگاره

ني ليبورال  پايان تاريخ و ههمو». را تبيين كنند يند تیييراد جهاني ناظر بر فر المللي و بين

گفتموان شومال و    تجديود سوازمان  »و  «سوازی  جهواني »، «ها برخورد تمدن»، «دموكراسي

كه هر كدا  بوا تبيوين ژئوپليتيوک و     هستند  ييها ترين رويکردها و نظريه از مهم ،«جنوو

معاصور را   ةتنيود  های مربوط به خود، وجهي خا  از جهان پيچيده و درهوم  ساختزير

 .  كنند ميبازكاوی 

های  نظريه طرحپردازان  مريکايي با  ، نظريه1فرانسي  فوكوياماو  گتوننيساموئل هانت

تبيين شورايط  برای  یهای جديد پردازی  رازگر نظريه« پايان تاريخ»و « ها برخورد تمدن»

 رئاليسوتي بوا مووور فرهنگوي     يديدگاه ها برخورد تمدن ةنظري. ندالمللي بود بين جديد

. سوت پي حف  جايگاه ههمونيک  مريکاحکومتي دارد و در  -تجويزیويهگي  است كه

اين  حطر. برخي كندمي بيشتر ويهگي هشداردهنده دارد و بر ابعاد منفي تکيه ،اين نظريه

ناشوي   مداران  مريکايي برای پركردن خألهای تجويزی سياست ناشي از سياست نظريه را

اين نظريوه   طرحاند. گروهي نيز  دانسته ،اياتد متوده ةیمدرايب ، از فروپاشي شوروی

اند كه از تووتد اوومي، زبواني و فرهنگوي در     های ملموسي دانسته را ناشي از وااعيت

 فوكوياموا پايان تاريخ  ةنظريكه  درحالي ند،گير شر  سابق ريشه مي ويهه بلو  بهجهان و 

                                                           
1. Yoshihiro Francis Fukuyama 
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پيوروزی جهواني ليبورال دموكراسوي بورای       ةبينان خوشويهگي گرايانه با دگاهي  رماندي

 .(1386وایظي،) سازد ا مطرح مي مريکا ر

رورو بوه مووور     پايان جنگ سرد را  راز انتقال كشاك  از مووور شور /   فوكوياما

شر ، ظهوور  زی ررو و فروپاشي اردوگاه وبيند. پايان جنگ سرد، پير يجنوو م شمال/

 ةرسود نظريو   تبيين كند. به نظور موي  جديد را  ةمنازیطلبيد كه  ايدئولوژی جديدی را مي

وژيک مناسوبي بورای   شدن دموكراسي ليبرال رربي، تبيوين ايودئول   جهاني ةدربار فوكوياما

اطبوي    نظا  تک ةپشتوانا و داری  مريک ايهرسالت سرم خألگری و پركردن  استمرار نظامي

 .(43 .1373 ،ندروين جان)است 

پسازجنگسردمریکایالتینتوسعهدرآمناظرات
 ةدهو  طوي دو های پ  از جنگ سورد،   الملل در سال با در نظر گرفتن تووتد نظا  بين

رهای كشوو  ةتوسوع ويوهه  ااتصوادی، بوه   ةيند توسعافرمرتبط با  گذشته دو جريان فکریِ

ايون دو منبوع    .انود  ت گرفتهئمستقل نش كه از دو منبع كامالًاند  به هم گراييدهجهان سو  

هووای جديوودتر  از دانوو  ااتصووادی نهووادگرای  مريکووای شوومالي و انديشووه نوودا یبووارد

دو جريوان   هر بت   ن بوده است. الها  1رائول پربي ساختارگرايان  مريکای تتين كه 

توسوعة  و برای فهوم   اند ي از مباحث مرسو  نوكالسيک متفاودطور اابل توجه  هفکری ب

 یينود افر در جايگواه های پ  از جنوگ سورد،    ويهه در سال هااتصادی  مريکای تتين، ب

سواختارگرايي و نهوادگرايي هور دو مبوين رويکوردی       رسوند.  تکاملي مفيدتر به نظر موي 

 دربوارة ايون اصوطالح را    نيوز  2 لن گروشيو  هستند  های ااتصادی نگرانه در بررسي كل

گيوری   سواز شوکل   در وااع  نچه زمينوه  (.Gruchy,1947 p.viii) برد نهادگرايي به كار مي

 شودن  ، جهواني اسوت ده شو مريکای تتين كشورهای    ةتوسعوتتي در ساختار ننين تو

مريکای تتين توسعه در كشورهای  ي برای روند بديل است كه سازی( ااتصادی )جهاني

                                                           
1. Raul Perbish 

2. Allan G. Gruchy 
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در اداموه  هوای اخيور،    ويهه در سوال مزبور به يندا. با توجه به اهميت فرودش موسوو مي

 مريکووای تتووين،كشووورهای   ةتوسووعگرفتووه در رونوود  کلتووووتد شووبررسووي  ضوومن

توليول  نيوز   را مريکوای تتوين  كشوورهای    ةتوسعرويکرد درخصو   های اين ديدگاه

 .خواهيم كرد

دو مفهوو  اساسوي    ةگرانوه دربردارنود  ن  رويکرد كول  دانند كهمي پهوهشگران نهادگرا

در  يکي مرتبط با كليت نظا  ااتصادی و ديگری، مرتبط با طبيعت رفتوار انسواني.   .است

كوه   نيسوت  ايستاروابط ااتصادی  ةكنند متعادل سازوكارنظا  ااتصادی نویي  ،مفهو  اول

شوود. در   تکواملي الموداد موي    یيند ، بلکه فرباشد وجود  مده به های بازار حول فعاليت

د از شرايط فرهنگي شوناخته  منت رفتار انسان، الگوهای یادتيِ ةمشتصمفهو  دو ، وجه 

بور   های در حال تیييور را دارنود.   شود كه اابليت واكن  هوشمندانه در برابر وااعيت مي

رفتوار انسوان را    كوه د شوو  متمايز مي نهادگرايي از ديدگاه مرسو  ااتصادی ،همين اساس

 دانود.  گرايي و مواسباد مالي در نظا  ايستايي بازارها مي فايده ةانگيزاز  برخاسته یمدتاً

از لواظ ارتباطي كه با ااتصاد  مريکای تتوين دارنود، هور دو     نهادگرايي و ساختارگرايي

ويوهه  ، بهندكيد دارأت متفاوتيبر مسائل اما اين دو مکتب  .هستند  اين مفاهيم ةبردارنددر 

ة مطالعو  مريکای تتوين بوه سووی     ةمنطقید  تعادل در  ةمسئلاز كه توجه ساختارگراها 

های نهادی خوارجي بور تجوارد،     كه حول كنترلمعطو  شده است  وابستگي سازوكار

یالوه، نهوادگرايي هموواره    به زند. دور ميی فناورالمللي  گذاری مالي و انتقال بين سرمايه

كوه   كيد داشوته اسوت، درحوالي   أی ترشد ااتصاد نيروی مور  ةمثاببه  فناوریيند افربر 

در نود.  اهنداشوت  فنواوری ميل ننداني به بازشناسي سرشت پويای نو وری  انساختارگراي

بررسي ساختارهای موجوود اودرد و    ةزمينبرخورد اول، نهادگرايي و ساختارگرايي در 

د ايون  جزئيوا  ،البته .نقاط اشترا  بيشتری دارند ،ها برای رشد  ن ةبازدارند  ثاركنترل و 

هوای فرهنگوي    تد متووده و  مريکوای تتوين، بوا ميوراث     ادر اي ها  ن تأثيرساختارها و 

 ةكننود  خود با تشري  تیييراد نوامتوازن  ،متفاود است. ساختارگرايان ،متتلفي كه دارند
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نفووذ در سواختار    هوای ذی  های متتلس ااتصواد و گوروه   اابل توجهي كه از سوی بت 

ايون   ند.ا هعد جديدی به نهادگرايي بتشيدبُ ، يد تين پديد ميداخلي ااتصادی  مريکای ت

روی  هنوگ،   1كووزنت  تجربوي  ها در االوب مطالعواد   دتوسعه، بعو  ةنظريمشاركت در 

 تد متوووده انعکوواس يافووتاموودرن در ايوو ةدورتوسووعه در جهووان  ةدامنووو سوواختار 

(Kuznets,1966 p.115.) 

هوای   بين  است، ساختارگرايي ةزادد وابستگي كه خو ةنظريتوان گفت  مي ،بنابراين

 ةبالنود  هوای  های ملي، شركت ثير نيرومند ساختار نابرابر دولتأدر ارتباط با ترا جديدی 

نيافتگي كشورهای  مريکای  بر توسعه و توسعه ،منابع ةكنند های كنترل نندمليتي و كارتل

دليول   ود و شوايد بوه  كيد خو أت وابستگي با تیيير كانوننظرية اما  است.كرده مطرح تتين 

زای رشد را كوه در  نيروهای درون يند رشد دارد، معموتًاای كه از فر مفهو  استثمارگونه

رروم تنگناهوای موجوود بورای توالش در جهوت        مويط  مريکای تتين دوا   ورده و به

كمرنوگ   انود،  وز سورزنده های تفکر اديمي هنو  سنتي و شيوه ةنهادينشکستن نارنوو 

های توقيقي كه نهادگرايوان،   رسد هر يک از زمينه ين ترتيب، به نظر مياهدهد. ب جلوه مي

گرايوي  هم أمنش اند، همچنان نويدبت  و ي گشودهپردازان وابستگ ساختارگرايان و نظريه

 .باشدبيشتری در  مريکای تتين 

 5وسولي ميچول  و  ،4جوان كوامونز  ، 3 يرز، 2توريستين وبلنااتصاددانان نهادگرا مانند 

پيشورفتة  نوارنوو نظوری خوود را بورای فهوم نيروهوای فعوال در كشوورهای          اًیمدت

هوا در مکتوب نونهوادگرايي مودرن نيوز       پيوروان  ن انود.   كار بورده  هداری صنعتي ب سرمايه

يافتوه و نوه كشوورهای در     های خود را بر كشورهای توسوعه  گذاریها و سياست بررسي

 با اين حال، هنگا  نوا  دو  كتواو   ند.ا حال رشد، نظير  مريکای تتين، متمركز ساخته

                                                           
1. Simon Kuznets 
2. Thorstein Veblen 

3. Ayres 

4. John R. Commons 

5. Wesley Mitchell 
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نظريوة  گفتار كتاو مدیي شد كوه  در پي   يرز 1962در سال  1پيشرفت ااتصادی ةنظري

را نيوز بوه كتواو    معنواداری  پيدا كرده است و ینوان فریوي  او اابليت كاربست یمومي 

عدودی از تنها م اين، . با وجود2ااتصادی و تیيير فرهنگيتوسعة بنيادهای  ةمطالع: افزود

يافته نظير  مريکای تتين پرداختنود   كشورهای كمتر توسعهويهة نهادگرايان به مشکالد 

كوار   هها ب نهادگرا در مورد  ن های مشتصاً و نظريه و روش خود را در نارنوو توليل

كوه   3ندل گووردن وند از  اين رويکرد یبارد ةبرجستاستثناهای  (.Ayres,1962) اند برده

4ااتصواد  مريکوای تتوين   ا ینووان  در كتاو خود ب
 كورد. ، ديودگاهي نهوادگرا را اضوافه     

 ةااتصادهای  مريکای تتين: مطالعو نيز در كتاو خوي  با ینوان  5يدلويليا  گ ،همچنين

ای تکامول سواختارهای نهوادی و     رشوته  ، بوه شورح تواريتي و ميوان    6اه تکامل نهادی  ن

دارد ثير أااتصوادی  مريکوای تتوين تو     ةمسير توسع بر هايي پرداخته است كه ايدئولوژی

(Gordon,1950 p.10; Glade,1969 p.25.) 

تاريتي جاری در  مريکوای تتوين   يند افربارة در فناوری -پذيری تقابل نهاد كاربست

ويوهه در   ه، بو 1960 ةدهو دولتوي از   -های ااتدارگرا و پليسي كنترل ةدرجنهايت  ةایادبا 

تر شده اسوت. ايون حووادث بوه      ريکای تتين اویجنوبي و برخي كشورهای  م ةنيمکر

اين رويدادها  ،همچنين« .پيروزی نهادهای ضعيس بر زندگي و فرهنگ است» وبلنگفتة 

 نيوز  های جواموع  مريکوای تتوين را    ثرتر بر مبنای وااعيتؤهای م سياست طرحفوريت 

 .  دهندنشان مي

رائوول   1950 ةدهو ای هو  رسوي يافته فکوری، از بر  ننظا  سازما مثابةساختارگرايي، به 

نضود   كميسيون ااتصادی سازمان ملل برای  مريکوای تتوين  و همکاران وی در  پربي 

تور، بوا حملوه بور      ابول  ةدورسواختارگرايي نيوز ماننود نهوادگرايي در يوک       گرفته است.

                                                           
1. Theory of Economic Development 
2. The Study of the Foundations of Economic Development and Cultural Change 

3. Wendell C. Gordon 

4. The Economy of Latin America 

5. William P. Glade 

6. Latin American Economics: A Study of Their Institutional Evolution 
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 پوربي   .دشو های ناشوي از  ن  رواز    نوكالسيک يا سياست های دكترين ااتصادی كاستي

« ساسوي  ن ااتصادی  مريکای تتوين و مشوکالد ا   ةتوسع»ای با ینوان  در مقاله (1962)

های تکنيکي را يا از طريق پوايين  مودن    كه منافع پيشرفت ،راها  ایتبار ادیای نوكالسيک

او تفسوير ايسوتای    .كورد با ترديود هموراه    ،دانستند ها يا از راه افزاي  در مدها مي ايمت

 نچوه در   ةشايسوت المللي را برای انعکواس   گذاری بين سرمايه يندافراصل مزيت نسبي و 

 ةكننود  صنعتي )مركز( و كشورهای یرضوه  ةپيشرفتطول زمان در روابط ميان كشورهای 

بور اسواس    پوربي  . تدانسو  مناسب نموي  ،فا  افتاده بودمواد خا  و رذايي )پيرامون( ات

 درای توليد شوده   كارخانهگرفت كه نون بهای نسبي كاتهای  تجربي نتيجه  هایبررسي

هوای   وردهاانوصاری بي  از بهای فور  كشورهای صنعتي توت شرايط رو به افزاي  تک

 مريکوای تتوين بوه ثموراد     مثول  نيافتوه   يابد، كشورهای توسعه پيرامون افزاي  مي ةاولي

طوي    ور تجواری زيوان   روابطيابند. بنابراين،  وری بيشتر در مركز دست نمي مویود بهره

نيافتوه را از سوهم پايودار در مودی موورو        تنها كشورهای توسوعه  نه ،طوتني ةوريک د

نمايود.   ها سولب موي   كند، بلکه ابزارهای فني و مالي توول و رشد داخلي را نيز از  ن مي

 منزلوة صوورد در  مسوتقلي از ااتصواد بوه      از ااتصاد نوكالسويک بوه   پربي اين انتقاد 

طوي زموان نيسوت، در     ةكننود  توابع نيروهوای متعوادل    اًپويا و نه ايستا كه لزومو  یيندافر

 (.Prebisch,1962 p.1-22)  مريکای تتين مورد توجه ارارگرفت

كننود كوه    موي  انديشان ااتصوادی وارد  ساختارگرايان حمالد ديگری را نيز بر راست

نقد تبيين پولي تور  داخلي در كشورهای  مريکوای تتوين باشود.     ها ثرترين  نؤشايد م

المللوي   صوندو  بوين  دهد كه متتصصوان   هايي را تشکيل مي سياست ةپاينوع تبيين اين 

دادن انتقادهوای   اورار مبود   سواختارگرايان بوا   انود.   برای اين كشورها تجويز كورده  1پول

 تبيين ديگری از تور  یمومي 3 نيبال كروزو  2اسوالدو سونکلااتصاددانان شيليايي نظير 

                                                           
1. International Monetary Fund (IMF) 

2. Osvaldo Sunkel 
3. Anibal Cruz 
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 ی داخلوي هاید  توازن سواختار  ،كه در  ن مطرح كردند رادر كشورهای  مريکای تتين 

رشود تموامي كشوورهای     ةتجربو در  . ايون یود  تووازن   ای تور  معرفي شود یلت ريشه

تک كشورهای  مريکای تتوين   ها با بررسي تجربي تک  ن .است مريکای تتين مشتر  

نواهموار رشود   يند  فرها در جريان نویي  در پي  ن بودند كه نشان دهند اين ید  توازن

ها يعني  رژانتوين، برزيول و شويلي شوکل بورانوي       ر  داده است كه در پوياترين نمونه

خاصي پيدا كرده است. در هر نمونه فشارهای اابل تشوتيص يوا تنگناهوا موانع توقوق      

 رشدی هموار و متوازن شده است. 

معيتي كه وارد بر تقاضای كل ج  ثار :برخي از اين تنگناهای داخلي یبارد بودند از

با شتاو بسيار در حال رشد بوود، شهرنشويني زودهنگوا  و افوزاي  اشوتیال در بتو        

ی، موودود  ناكافي بتو  انورژ   ةتوسع  كشاورزی، توليد در بت روند  هستةخدماد، 

نظا  مالياتي و تیييوراد سياسوي مهموي كوه در      ناكار مدیبودن حجم بازارهای داخلي، 

 هوا  ارگرايان برای شناخت اين تنگناها و مبارزه بوا  ن . ساخته بودساختار طبقاتي ر  داد

های ابلي نهادگرايوان   كه مشابه بررسي توقيقاتي كردند نهادهای اجتمایيكاركرد  ۀباردر

  مريکای شمالي اما در االب مويطي خودشان بود. برخي سواختارگرايان نتيجوه گرفتنود   

ود، سواختارهای  اگر به جای اصالحاد موض در نوارنوو واحودهای ملوي موجو     كه

ای به وجود نيايد، تور  موزمن   گرايي ااتصادی منطقهاجتمایي جديدی در نارنوو هم

ينود  افرناپذير بااي خواهنود مانود و    صورتي درمان به های توزيعي احتماتً و ساير بيماری

 وخيزهوای متعوددی هموراه خواهود بوود      ننوان بوا افوت   رشود در  مريکوای تتوين هوم    

(Sunkel,195 p.570; Cruz,1967 p.3-35) . 

در مريکوای تتوين    ااتصادی كشورهای  ةتوسعخصو  در رويکردها اين مجمویه

از وجود منواظراد  الملل،  دوران پ  از جنگ سرد و فروپاشي ساختار دواطبي نظا  بين

 بر نظا  ااتصادشدن  امروزه جهانياز نجاكه  ،البته .ای در اين زمينه حکايت دارد نندگانه

ثير ايون  أتووت تو   نوویي  به فتهرتمامي مناظراد برگ ،است گذاشتهثير أالملل ت نااتصاد بي
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گرفتوه در   بررسوي توووتد شوکل    بوه هموين دليول،    .ندرثيرگذار ارارداأفرايند مهم و ت

گرفتن ايون  مريکای تتين نيز بدون در نظر مناطق متتلس از جمله   ةتوسعدهای رويکر

هد بود. بر اين اساس و برای دركوي جوامع و   كننده خوا به نویي نااص و گمراه گراي 

توين، نواگزير بايود ايون     مريکوای ت   توسوعه در  روشن از نيستي و نگونگي توووتد 

 ليل اين مووارد در ادامه به تو .را بررسي كنيممريکای تتين   ةتوسعبر   ن  ثارديدگاه و 

 خواهيم پرداخت.

مریکایالتینآةتوسعواقتصادشدنجهانی
كشوورهای  مريکوای   توسوعة  در خصوو    مطرح شده یاه هنظريها و  يدگاهدیالوه بر 

المللوي یصور حاضور     سازی وارد گفتمان سياسي بين يا جهاني شدن تتين، امروزه جهاني

 منزلوة بوه  « جهواني شودن  »خوورد:   به نشوم موي  ديد كلي زاوية دو  ،شده است. همواره

 منزلوة بوه  « سوازی  جهاني»و  شود كه وجه توصيفي تووتد معاصر را شامل مي یيند فر

شودن كوه    . پوارادايم جهواني  اسوت كه متضومن وجوه تجوويزی توووتد اخيور       يطرح

مورتبط و فراگيور ااتصوادی و ارتبواطي كسوب      ينودهای  افراز  مشرویيت خود را یمدتاً

كيود  أسازی استانداردها و معيارهای جهواني ت  بلکه بر يکسان، موور نيست دولتْ ،كند مي

شودن تنهوا    روايت جهواني  بنابراينشود،  عد منوصر نميور تنها به يک بُمزبيند افردارد. 

هوای فرهنگوي،    هوای گونواگوني را در زمينوه    هوا و حيطوه   حووزه ااتصادی ندارد و جنبة 

موور   هوا نيوروی    گيورد. دولوت   حقواي، سياسي و حتي یودالت و خشوونت دربرموي   

بوه   ،ننود ك خوود را حفو  موي    كه استقالل زمان درحالي مانند، اما هم شدن بااي مي جهاني

بيشتر از سوی نهادهای  هنجارها . اين(1386)وایظي، دهند هنجارهای فراملي نيز تن مي

هوای ماركسيسوتي،    د. بوا پايوان جنوگ سورد و شکسوت ديودگاه      نشو فراملي توميل مي

المللي پول و  ، صندو  بين1بانک جهانيكشورهای  مريکای تتين اصالحاد پيشنهادی 

بووران   مطلووو و فورار از  توسوعة  رسيدن به  برایالمللي را  ی ااتصادی بينساير نهادها
                                                           
1. World Bank (WB) 
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اجمواع  »ها با اصطالح  از  ن 1ويليامسوناين اصالحاد كه . های خارجي پذيرفتند بدهي

ده پيشنهاد برای اصالح سواختار ااتصوادی كشوورهای     ،كند در وااع ياد مي 2«نگتنييواش

توسوعة  المللي ااتصاد در واشنگتن بورای   بين ةسسؤ مريکای تتين بود كه در كنفران  م

 .(Williamson,2003 p.10-13) ااتصادی اين كشورها ارائه شد

 پاياني ارن بيستم به الگوی فکری خا  بانک جهواني دهة در دو  اجماع واشينگتني

وی از سو « های تعديل ااتصادی سياست»ینوان با المللي پول تبديل شد و  و صندو  بين

شود. تودوين  نچوه     به كشورهای جهان سو  توميل موي  در شهر واشينگتن اين دو نهاد

هوای   شوهرد يافوت و رهنموون    نيز نگتني نا  نهاد و به همين نا ياجماع واش ويليامسون

هوای   انوداز سياسوت   نشوم  اصوالحاد در  مريکوای تتوين، اساسواً    الها  گرفته از مووج  

بایووث شوود بسووياری از ااتصووادی را در منوواطق در حووال توسووعه دگرگووون سوواخت و 

ای به سمت ااتصاد بازار بردارند.  خيز جسورانه ،سوسياليست بودند كشورهايي كه سابقاً

المللي بوي  از  ن   داری بين كردن درها به روی جريان سرمايه اين  زادسازی مالي و باز

نگريسوت و نتوايد    بودان موي   1980دهوة  ديود اواخور   زاوية از  ويليامسونحدی بود كه 

( 2003ادیاهوا و ایتراضواد ويليامسوون )    بوا وجوود  ای را به همراه داشوت.   كنندهنااميد

سرانجا  دستورالعمل اصالحاد )نسول اول(، حوداال بوا بورانوي كوه بوه وجوود  ورد،        

بوه  « بنيوادگرايي بوازاری  »و « نئوليبراليسوم » شکارا تالشوي ايودئولوژيک بورای توميول     

بور سور  ن بوا توجوه بوه       ای كه یمومواً  كشورهای در حال توسعه به حساو  مد. مسئله

ه ايون اسوت كوه مووارد بوه كوار بسوته شود         ،پيامدهای اين اصالحاد توافق وجود دارد

يافتوه   هوا را داشوت. رشود توقوق     كردن  ن كه اصد حلبر يد نتوانست از پ  مشکالتي 

تر  یميق ،3«بوران گذار»رفت و  تر از  ن نيزی بود كه در  مريکای تتين انتظار مي پايين

ايون  بيشتر تر از  ن نيزی بود كه ااتصادهای سوسياليست پيشين انتظار داشتند.  و بادوا 
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2. Washington Consensus 
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كشورها نتوانستند بعد از يک دهه گذار از كمونيسم به ااتصاد بازار، به سط  توليد سال 

نيوز  را های مالي متناوو و دردنوا    بورانبازارهای مالي و ااتصاددانان بازگردند.  1990

اين . بسيار كوتاه بودهم  1990دهة اول نيمة و رونق ااتصادی در  ندبودنکرده بيني  پي 

 نگتني نداشوته باشود  يها بایث شد توا ديگور كسوي تووجهي بوه اجمواع واشو        ناكار مدی

 (.1389)رودريک،

بور   ،را ابوداع كورد  « نسول دو  اصوالحاد  » اصوطالح  كوه  (1994) نعيمنتستين بار، 

كيد كرد؛ أاصالحاد نسل اول در  مريکای تتين ت اهميت اصالحاد نهادی برای تکميل

 ,Williamson) شوود  يواد موي  « نگتنيياجموواع پساواشو »ینووان   بوا  ای كوه از  ن  برناموه 

گيوری از   تا با بهرهدند كركشورهای  مريکای تتين تالش  ،بر اين اساس .(2003:10-13

سمت الگوويي بوديل   به نگتني يدستاوردهای اجماع پساواش و ،شدن ااتصاد يند جهانيافر

شودن ااتصواد،     در ادامه ضومن اشواره بوه فراينود جهواني      .از رشد و توسعه گا  بردارند

 .كردخواهيم  را بررسي كشورهای  مريکای تتين ةتوسعشده در روند  تووتد ايجاد

ای بسيار مهم، اساسوي و در یوين حوال جديود اسوت كوه        شدن ااتصاد پديده  جهاني

الملول در دوران   يعت و ساختار نظم ااتصادی و سياسي نظا  بوين توليل طببرای ويهه به

نظوران و انديشومندان سياسوت و     گروهوي از صواحب   .رودكار مي بهپ  از جنگ سرد 

ای از یوامول و یناصور    شودن ااتصواد بوه مجمویوه      الملل معتقدند كه جهاني ااتصاد بين

و تسوريع ارتبواط و   یموومي كوردن   خواهوان  شوود كوه    موي  مربوط المللي جهاني و بين

ها و نيز ميان جوامع مدني در سط  سيستم ااتصواد سياسوي    وابستگي متقابل ميان دولت

سوازمان همکواری   كارشناسوان   (.Keohane & Nye,1989 p. 250-251) است  الملل بين

 ةكوه دربرگيرنود   داننود موي معور  رونودی    را ااتصواد  شودنِ  جهاني 1ااتصادی و توسعه

شودن  المللوي   گذاری مستقيم خارجي، بين الملل و سرمايه بين تجارد ةتوسعگسترش و 

 ةسورماي گسوترش بازارهوای   و نيوز رشود و    ،الي و ایتبواری روزافزون بازارهای پولي، م
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ينود  اشودن ااتصواد فر    انوداز، جهواني   در اين نشم (.OECD, 1994 p.11)است خارجي 

رخنوة  ال متضومن  شوود كوه در یوين حو     معرفي مي 1ااتصادهای بتشياتواد جهاني از 

شامل راابت مستقيم و بسيار  و است یميق ااتصادهای ملي در يکديگر و بسيار 2متقابل

رونود   ايووان   موک  ةیقيود بوه   (.Sachwald,1994 p.3-4) شوود موي  هوا  پيشرفته ميان  ن

المللوي و البتوه بودون     تر،  زاد و بين شدن ااتصاد به سوی توسعه و توزيع گسترده  جهاني

در  (.MacEwan,1994 p.130)اسوت  ابط و مبادتد تجواری و ااتصوادی   حد و مرز رو

شودن   ااتصاد كوالن اسوت، جهواني    ةبرجستنيز كه از دانشمندان  كروگمن  پلاين رابطه 

بازارهوای ملوي بوه روی تجوارد      ةگسوترد گشواي    منزلوة  ااتصاد را همچون اابال و به

رهای سواختاری خوود را در   كند؛ گشايشي كه تما  اودرد و فشوا   المللي تعريس مي بين

 گيوورد نظيوور بازارهووای جهوواني بووه كووار مووي   جهووت اتووواد و ادرووا  تنگاتنووگ و بووي 

(Krugman,1996 p.342.) 

شدن ااتصاد بايود    درخصو  جهاني يهاي ها و ديدگاه توليل نينن با در نظر گرفتن

ای  گسوترده طور   هها ب اذیان داشت كه اگرنه توميل ركود طوتني استالينيستي بر انديشه

ااتصواددانان  های بين دو جنگ جهواني شود،    مانع از بازسازی سنت ماركسيستي در سال

هوا   اين ايوده  مطرح كردند. را لنينيستيعد اين دورنمای بَدوباره  ،پل باران مريکايي، نظير 

جوايي   ؛(Larrain, 1989) نتستين بار در شرايط  مريکای تتين مورد توجه ارارگرفوت 

داری  گوذاری بوا جهوان سورمايه     طوتني و یميوق تجوارد و سورمايه   عامل ت با وجودكه 

خير أتو  را بوه داری  سورمايه  ةتوسوع هوای   يندها و ويهگياپيشرفته، یقيده بر  ن بود كه فر

نيافتگي نا  گرفتوه اسوت.    هتوسعد كه وو منجر به  ن نيزی ش دهند، تیيير شکل زندنداا

ا برپا كردند و بيوان داشوتند كوه  نچوه در     ر خاصي نظا  انتقادی، نويسندگان اين مکتب

اتفا  افتاده بوده، در دوران رسمي استعمار و بعود از  ن، نيوزی بوي  از بسوط      هتوسع

ايوون انديشوومندان،  نچووه در  ةیقيوودبووه  داری اسووتثمارگر نبوووده اسووت. رمايهجهوواني سوو
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 یرشوود و توسووعه نبووود، بلکووه رونوود ،كشووورهای  مريکووای تتووين حاصوول شووده بووود

، برخي كشورهای  مريکای تتين، راه رهايي از ايون تنگنوا را   بنابراينگرا بود.  عهضدتوس

كننوده   كه در ااتصادی حفاظوت يافتند گرايانه  ناپذير با رويکردی ملي در ااداماد انعطا 

شودن در ايون منواطق در االوب سياسوت       كل سياست صونعتي  ،نهفته بود. بر اين اساس

كميسيون ااتصادی  مريکوای   طور گسترده  هاستي كه بسي شد؛جايگزيني وارداد متبلور 
هوای   بوود و در بسوياری از ديگور اسومت    ده كرترويد  1960 و 1950 هایهدهاز  تتين

 ةتوسوع زيورا   ؛(Baran,1957 p.261) در حوال توسوعه نيوز گسوترش يافتوه بوود       جهانِ

 ،يون ترتيوب  ا هتوانست حل كند. ب كرد و نمي داری گرفتاری اكثر مرد  را حل نمي سرمايه

« وجود  وردن مسويرهايي بوه سووی سوسياليسوم     هنگونگي ب»د مانْ ای كه بااي مي مسئله

داری جهاني، كشوورهای   هايي از بند ساختارهای سرمايه زيرا بدون ننين  زادسازی ،بود

  (.Frank, 1971 p.37) نددمان نيافتگي بااي مي جهان سو  موکو  به توسعه

های  رايد، متنفذ و پرطرفدار بود، توانمندی ايده 1970دهة  ديدگاهي كه در با وجود

كوواه  يافووت و در معوور   1980 ةدهووسووریت در  نيووافتگي و وابسووتگي بووه توسووعه

هوای   گرفوت. بوا پيشورفت    اورار  ها شدد انتقادی و برخي جرح و تعديلهای به ارزيابي

یاهای تجربي ويهه در  سيای جنوو شراي، اد ه شکار برخي ااتصادهای جهان سومي، ب

تضوعيس شود و اموروزه     ،ديود  شرايط نهايي مي ةمثابنيافتگي را به   ن رهيافتي كه توسعه

برتوری يافوت و    1980 ةدهو شوود. نئوليبراليسوم در    كمتر در مورد  ن نيزی شنيده موي 

هوای شوکل گرفتوه بور مبنوای       دنبال فروپاشي اتواد جماهير شوروی و سوقوط نظوا    به

های ليبراليسم ااتصادی معطو  به تعديل سواختاری   برنامه ،نسوسياليسم در سراسر جها

گورای ااتصوادی    های ملي موور در شر  و سياست  ااتصادهای دولت تدريد جايگزين به

، 1990 ةدهو در  ،ترتيوب ايون   بوه . دشو مبتني بر حمايت از موصوتد داخلي در جنوو 

در كشورهايي « م رسميسوسياليس»صري  جانشين هفتاد سال  داری كامالً سرمايه ةتوسع

نهادنود و   از نين گرفته تا شيلي شد؛ كشورهايي كه روزگاری در راه سوسياليسم گا  مي
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هموراه شوده   اسوتقبال   و داری در االبي جديد و با اشوتيا   سرمايه ةتوسعها  اكنون در  ن

 . بود

اير توان ننين برداشت نمود كه كشورهای  مريکای تتين نيز همپا با سو  بنابراين، مي

نقاط جهان امروزه بي  از پي  در نظا  رالب ااتصوادی جهواني بوا حاكميوت بوازار و      

 یدار ؛ هرنند گويا شعارهای پوپوليستي و تاحدودی ضدسرمايهاند دهشسرمايه مستويل 

 ،ر ايون منطقوه هنووز خريوداراني دارد. بور ايون اسواس       ت مانده در برخي كشورهای یقب

تتين به ايون ديودگاه   مريکای  رويکرد كشورهای  گسترش نئوليبراليسم در جهان سبب

؛ (Klak,1998 p.3) دشو ورود به شرايط جديد ااتصاد جهواني   ةگذرناميا  تبليینوان  به

)ااتصواد بوازار    اایوده اسوت   داری بي سرمايه نظا نئوليبرال تا حدودی مدیي  ةنظري زيرا

فتن در اجرای بهتر ااتصواد  بلکه توفيق يا ، زاد( نه فقط تجسم ديدگاه انتتاو  زادی فرد

و توزيوع یادتنوه، همچنوين نقو      ی فناوربا احترا  به كارايي، رشد ااتصادی، پيشرفت 

  (.Kotz, 2002) كند به دولت واگذار ميرا  یبسيار مودود

 نوویي در  های نئوليبرال، بوه  ديدگاه گيری از تتين با بهرهمريکای  كشورهای  ،امروزه

، روندهای سونتي و ماركسيسوتي توسوعه را بوه     دهشمستويل  شدن ااتصاد يند جهانيافر

انود.   كناری نهاده و به سوی ادرا  در تجارد جهاني همپا با ساير كشورها حركت كورده 

 ةتوسوع شودن ااتصواد بور     نيثيرگذار جهوا أهای ت ترين شاخصه رو، در ادامه به مهم از اين

 مريکای تتين خواهيم پرداخت.كشورهای  

لتدراقتصادکاهشنقشدو.1
كنود توا از مركوز     شدن در حال به نال  كشيدن دولت است و  ن را مجبور موي  جهاني

 و . اين ديدگاه بر پارادايم نئووليبرال اسوتوار اسوت   كندنشيني  های ااتصادی یقب فعاليت

نهادهای ديگور   ،ااتصادی( )یمدتاً گذارد كه نيروهای ساختاری اصل را بر اين فر  مي

هوای داخلوي و    توا از جايگواه مركوزی خوود در یرصوه      كننود  ا وادار ميويهه دولت ر به

گسووترش ننووين رويکردهووايي   (.317  .1383)مشوواور، المللووي یقووب نشوويند  بووين



 373 توسعه در آمریکای التین پس از جنگ سردهای  نظریه

 هوای ااتودارگرای   رژيوم سواز سوقوط    زمينوه تنها  نه مريکای تتينرخصو  دولت در  د

را بيون  نئووليبرال   رهبران ااتصادی با  های ظهور زمينه ، بلکهدشنظامي حاكم بر منطقه 

مريکای تتوين،    ةمنطقدر ساختار رهبران كشورهای ي ت. با واوع ننين تووتدكر فراهم

هوای   ااتصاد اكثر كشورهای اين منطقوه بوا توجوه بوه كواه  نقو  دولوت در فعاليوت        

شودن ااتصواد كوه از سونت نئووليبرالي        پوذيرش توووتد ناشوي از جهواني     و ااتصادی

ب رويکورد ااتصواد بوازار    ت ادرا  در ااتصاد جهاني در االو گرفت، به سم مي سرنشمه

 ،گرايانوه  اتتاذ ننين رويکردی، پ  از سه دهه سياست حمايوت  ،. در نتيجهدكرحركت 

 شکاری با اهودا  اصوالحاد تجواری، موالي و ااتصوادی در االوب رويکورد         ادتیيير

 دور جووود بووه و مريکووای تتووين  ةمنطقووبسووترهای ااتصووادی كشووورهای در  نئوووليبرال

 (.15  .1387)موتشمي،

سازیافزایشخصوصی.2
در  د بوه دنبوال كواه  نقو  دولوت     شودن ااتصوا    هوای جهواني   لفهؤترين م يکي از مهم

ر داخول بورای   ، ايجواد بسوترهای تز  د  مريکای تتينهای ااتصادی كشورهای   فعاليت

نايع سوازی صو   های خصوصي ، پروژه1994در سال  .ه استسازی بود گسترش خصوصي

مهوم در   ةنکتو مريکای تتين به اجرا در مود. اموا   سساد دولتي در اكثر كشورهای  ؤو م

 يوک از مريکوای تتوين، تفواود ايون رونود در هور       سازی كشوورهای    روند خصوصي

تتوين نظيور   مريکای  از كشورهای  برخيكه  حاليدر . برای مثال،استكشورهای منطقه 

برخوي ديگور نظيور شويلي،      ،ازی خود بودنود س های خصوصي در اوج اجرای پروژه پرو

 رژانتين و برزيل اسمت ایظم یملياد واگذاری صنايع دولتي بوه بتو  خصوصوي را    

(. بور ايون اسواس، اكثور     22  .1374المللوي،  )بولتن مجمع موالي بوين   بودندكرده تما  

كاه  نقو    وهای نئوليبرال توسعه  موازاد پذيرش ديدگاه مريکای تتين بهكشورهای  

اهودا    ةزمور های متتلوس دولتوي را در    هسازی پروژ دولت در ااتصاد، روند خصوصي

 دادند. خوي  ارار
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گذاریخارجیجذبسرمایه.3
یمال موازين مالي و تجواری  مريکای تتين و ا بران جديد  های نئوليبراليستي ره سياست

تتين از سووی  کای مريهای داخلي كشورهای   سو و جاذبه کحاكم بر بازار جهاني از ي

های فرامليتوي   های خارجي همچنين حضور شركت ورود سرمايه ديگر، موجب جذو و

هوای    مريکايي و اروپايي و تشديد وابستگي هر نه بيشتر ااتصادی اين منطقه به سرمايه

كميسويون ااتصوادی   بور ايون اسواس،     (.15  .1387)موتشومي،  اسوت ده شو خارجي 

هوای   گوذاری  خود ایال  كرده اسوت ميوزان سورمايه    ترين گزارش در تازه مريکای تتين 

 27ميالدی( با  2010سال گذشته ) دو تتين طيمريکای  مستقيم خارجي در كشورهای 

 ميليارد دتر رسيده است. بر اساس اين گوزارش افوزاي    153.5درصد رشد به بي  از 

جهاني بوا   مريکای تتين در حالي است كه ااتصادگذاری خارجي در كشورهای   سرمايه

افزاي  سريع رشد ااتصادی برزيل نق  مهمي  ،رو بوده است. بر اين اساس هبوران روب

نراكوه   ،مريکای تتوين داشوته اسوت     ةمنطقگذاری خارجي در  سرمايه ةفزاينددر رشد 

گوذاری مسوتقيم خوارجي را جوذو      ميليارد دتر سرمايه67تنهايي  برزيل در اين مدد به

های انجوا  شوده در ايون منطقوه      گذاری درصد كل سرمايه 4/37 كرده كه اين رام معادل

گوذاری خوارجي در    اين گزارش حاكي از  ن است كوه ميوزان سورمايه    ،است. همچنين

درصد رشد بوه  92رو شده و اين رام در كلمبيا نيز با  هشيلي و مکزيک نيز با افزاي  روب

رشد ااتصوادی كشوورهای    ميليارد دتر رسيده است. بر اين اساس افزاي 2/13بي  از 

هوای   گوذاری  ثير زيادی در افزاي  نر  سورمايه أ مريکای تتين و رشد تقاضای داخلي ت

ثير زيوادی در رشود   أخارجي در اين منطقه داشته است. افزاي  ايمت مواد خوا  نيوز تو   

تتوين  مريکوای   منابع طبيعي كشورهای  ةتوسعهای خارجي برای  گذاری سرمايه ةفزايند

 .  داشته است

پذیریاقتصادیرقابت.4

مريکوای  كشوورهای    های در حال توسعه از  نِسو  تجارد خارجي كشور بي  از يک
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مل در ايون بوين، سوهم بوات و اابول توجوه تجوارد        أ. از جمله موارد اابل تاستتتين 

ای كه صادراد اين  گونه صنعتي است، به ةپيشرفتخارجي كشورهای اين منطقه با جهان 

 58درصد و واردتشان از اين ممالک را  65بي  از  را يافته كشورهای توسعهكشورها به 

اند. شايان ذكر است كه تركيوب كاتهوای صوادراتي ايون منطقوه بوه        درصد بر ورد كرده

 ،همچنين .دهند يل ميدنيای صنعتي را موصوتد صنعتي، مواد نفتي و مواد رذايي تشک

ايون تركيوب دسوتتوش    كه به مورور زموان   ای است  كاتهای صنعتي سرمايه وارداتشان

كشوورهای   ،با توجه به مووارد مزبوور   (.28  .1375 حامد، )شه تیييراتي نيز شده است

 ةشود  هوای راوابتي در ااتصواد جهواني     تا با اتتاذ سياسوت اند  دهكرمريکای تتين تالش  

 ابولي را برای خوي  فراهم  ورند.دوران معاصر جايگاه اابل 

گیرینتیجه
توسوعه  های  نظريهبا نقد رويکردهای متعار  توسعه، به بررسي  كوشد ميار حاضر نوشت

هموة  در  مريکای تتين پ  از پايان جنگ سورد بپوردازد نراكوه اورن بيسوتم در كنوار       

ساز و دو  يند دوراناحوادث ريز و درشت و مهمي كه در  ن ر  داد، شاهد ظهور دو فر

اول ارن بيسوتم و  نيمة . توسعه در ااتصاد شدن يبديل هم بود: توسعه و جهان گفتمان بي

، هوم  ينود افرشکي نيست كه هر دو  شد.در ربع  خر اين ارن مطرح  ااتصاد شدن جهاني

هوايي از   نوظهورنود. اگرنوه نشوانه    به لواظ شکلي و هوم بوه لوواظ سواختاری كوامالً     

تووان   ، نميشود مي های گذشته يافت در دورانيندها افرهای كم و بي  مشابه اين  پوي 

وااعيوت تعلوق    ها را متقد  بر ارن بيستم دانسوت. ضومناً   گرايانه وجود  ن با نگاهي ذاد

توان به معنای پايان يافتن یمرشوان و اتموا  تواريخ     اين دو گفتمان به ارن بيستم را نمي

پتتگوي  مرحلوة  تازگي به  يند بهازيرا هر دو فر كرد،يکم تعبير  و بيستمصرفشان در ارن 

هوا   يکم است كه شرايط تز  برای نهادينوه شودن  ن   و بيستاند و از ارن  ي رسيدهگفتمان

 فراهم شده است.

رسد به موازاد پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي ساختار دواطبي حواكم   به نظر مي
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درخصوو  توسوعه بوه    و وابسوتگي  نوسوازی   های هسو، نظري الملل، از يک بر نظا  بين

ای را جهت نيل بوه توسوعه در    نندگانههای  همناظرهای بروز   د و زمينهونال  كشيده ش

تووان در اجمواع    را موي هوا   منواظره اين ابيول   كند.ميان كشورهای  مريکای تتين ايجاد 

كشوورهای  مريکوای تتوين پوذيرش و     در كه مشاهده كرد نگتني ينگتني و پساواشيواش

 ،ااتصوادی  سازی ن و جهانيشد جهانيپديدة از سوی ديگر، با ظهور  .شده استبازبيني 

حركت به سووی الگوهوای بوديل     ندكشورها از جمله كشورهای  مريکای تتين، ناگزير

كشورهای  مريکای تتين با طرد رويکردهوای دوران   ،در اين راستا. كنندتوسعه را  راز 

، بوه سووی   شود نوسازی و وابستگي نمودار نظرية جنگ سرد به توسعه، كه در االب دو 

نراكوه   ،گرايوي اابول فهوم اسوت     كه در االب پساتوسوعه حركت كردند نويني الگوهای 

دانود و معتقود    گرايي رويکردی است ساختارشکن كه توسعه را فراروايت موي  پساتوسعه

 .توجه كردهای ديگر دوران معاصر بايد  فراروايتهمة توسعه نيز مانند به است 

هووايي  ننووين ديوودگاه فتندر نظرگووربنووابراين، كشووورهای  مريکووای تتووين نيووز بووا 

ری نهادنود،  تنها رويکردهای سنتي و ناموفق ماركسيستي را به كنا درخصو  توسعه، نه

شودن ااتصواد نيوز     يند جهواني اكه ملهم از فر با توسل به رويکردهای جديد توسعهبلکه 

ه رو، بو  . از ايندندكرداری اادا   متوازن و منطقي با نظا  سرمايه ای ، به ايجاد رابطههست

توسوعه در  مريکوای تتوين    هوای    نظريوه رسد  نچه امروزه و در االب رويکرد و  نظر مي

گرايوي اسوت و    اابل فهم اسوت، اسوتمداد از رويکردهوای جديود در االوب پساتوسوعه      

ای  بورای ايجواد توسوعه   ها   نظريهگيری از اين  كشورهای  مريکای تتين نيز درصدد بهره

 .اند كشورهای جهان، هماهنگ و همپا با ساير متوازن
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