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كارشناس ارشد روابط بين الملل ،دانشگاه فردوسي مشهد
تاريخ دريافت - 92/5/17 :تاريخ پذيرش92/8/13 :

چکیده 
با مطرح شدن نظرية نوسازی بهمنزلة پارادايم مسلط توسعه در دهة  ،1950تمامي رويکردها به توسعه به نوویي ملهوم از ايون پوارادايم
به شمار ميرفتند .در دهة  1960ميالدی ،ظهور مکتب وابستگي كه واكنشي به ديدگاههای مکتوب نوسوازی بوود ،سوبب زيور سوؤال
رفتن اصول اين مکتب شد .ريشة مکتب وابستگي در انديشههای انديشومندان كشوورهای مريکوای تتوين اورار داشوت و گرايشوي
ماركسيستي به توسعه در دورة جنگ سرد مطرح شد .اما با پايان يافتن جنگ سورد و تیييراتوي كوه بوه مووازاد ن در سواختار نظوا
بينالملل ايجاد شد ،ديدگاههای ماركسيستي از جمله مکتب وابستگي به توسعه ،به دليل ید توفيق در دستيابي به ویدههوای خووي
با انتقاد همراه شد .در اين راستا كشورهای مريکای تتين با توجه به تووتد ر داده در ساختار و شرايط نظا بينالملول ،نوهتنهوا از
ديدگاههای مکتب وابستگي پيروی نکردند ،بلکه با براراری روابط مناسب با كشورهای پيشرفته زمينوه و شورايط توسوعه و پيشورفت
خوي را فراهم كردند .نوشتار حاضر تالش دارد تا با رويکردی توليلي ،به ديدگاههوای رايود درخصوو توسوعه در دورة جنوگ
سرد بپردازد و با ارزيابي ديدگاههای مزبور ،رويکردهای توسعه و رشد در مريکای تتوين را در دوران پو از جنوگ سورد بررسوي
كند .به نظر ميرسد كشورهای مريکای تتين با بهورهگيوری از فراينود جهوانيشودن ااتصواد و رويکردهوای متتلوس سواختارگرا و
نهادگرای ملهم از اين فرايند ،در حركت به سمت رشد و توسعهای متوازن تالش كردهاند.
واژگان کلیدی :مريکای تتين ،اجماع پساواشينگتني ،توسعه ،جنگ سرد ،جهانيشدن ااتصاد ،مکتب نوسازی ،مکتب وابستگي.
(نويسنده مسئول) 1. ranjkesh@um.ac.ir
2. hkeshavarz1365@yahoo.com
3. h.asgharisani@gmail.com
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مقدمه 
توسعه بهمثابة مفهومي مدرن ،اودمت ننوداني نودارد (ازكيوا1381،
ريشههای ن ما را به سالهای پ

 )12.و جسوتجوی

از جنگ جهاني دو مويرسواند؛ هنگوامي كوه اروپوای

ورشکسته از لواظ ااتصادی و اجتمایي ،به یرصة راابت دو ابرادرد ايدئولوژيک زموان،
اياتد متودة مريکا و شوروی سابق ،تبوديل شود و هور يوک از ايون دو اودرد بوزر
جهاني با هود

نشوان دادن برتوری الگووی موورد نظور خووي

بورای رشود ،اهودا

و

برنامههای مشتصي را برای تزريق خون توازه بوه بدنوة ااتصواد درهومشکسوتة ن زموان
طراحي كردند( .برژينسکي1371 ،

 )87.پ

از ن بود كه برنامههای توسعه برای بهبوود

وضعيت ااتصادی ،اجتمایي ،سياسي و فرهنگي مطرح شد و توسعه در متون انديشومندان
جهان جای خود را باز كرد .مجادلههای ايدئولوژيک اودردهوای رورو و شور  ،جهوان
سو را به یرصة راابت و يارگيری نها تبديل كرد .اين ادردهای امپرياليستي اادا هوای
بسياری انجا دادند تا كشورهای ضعيستر را كه «جهان سو » خوانده ميشودند ،متقایود
سازند الگوی مقبول نها را نقشة راه خود برگزينند و با یمل به ن ،توسعه را برای مورد
خوي

به ارمیان ورند .اما اين مجادله با فروپاشي بلوو شور بوه پايوان نرسويد ،بلکوه

بوثها و نظرگاههای نويني دربارة ن مطرح شد و گفتمان توسوعه را بوه نوارنووهوای
تازهای رهنمون كرد .رها شدن كشورها از دوگانة شر  /ررو و تأمل در ميراث خويشتن،
نها را به سمت جستوجوی الگوهای بديل توسعه هدايت كرد .بور ايون اسواس ،مقالوة
حاضر به دنبال پاستگويي به اين سؤال است« :به موازاد تیيير ساختار نظا بينالملول در
سالهای پ

از جنگ سرد و كمرنگ شدن موزههای ماركسيستي ،نظريههوای توسوعه در

مريکای تتين نه توووتتي را تجربوه كورده اسوت » بورای پاسوخ بوه ايون سوؤال ابتودا
تاريتچهای از نظريههای یمدة توسعه در مريکای تتين را مطرح مويكنويم و بوا بررسوي
تووتد نظا بينالملل در دوران پ

از جنگ سرد ،به واكاوی بديلهای نظريههای رشود

و توسعه در مريکای تتين ميپردازيم.
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مکتبنوسازی 1

مباحث مربوط به توسعه اساساً بعد از جنگ جهاني دو بوهويوهه در مريکوا مطورح شود.
زمينههای تاريتي خا

 ،مانند استقالل مستعمراد در سويا ،فريقوا و مريکوای تتوين و

ظهور دولت -ملتهای جديد در جهان سو بایث شد كه اين كشورها بوه دنبوال الگووی
توسعة مناسب برای بهبود اوضاع ااتصادی و اجتموایي خوود بر ينود .در ننوين شورايطي
مريکا كه رهبری جهان سرمايهداری بعد از جنگ را به یهده گرفته بود ،تالش كرد توا بوا
طرح توصيهها و الگوهای تز  ،ارتباط اين كشورها را با نظا سورمايهداری جهواني حفو
كند و مانع وابسته شدن نها به بلو شر و شوروی شود .در اين راستا نتبگان سياسي
مريکا و دانشمندان یلو اجتمایي ،سياسي و ااتصادی تشوويق شودند كشوورهای جهوان
سو را مطالعه و توسعة ااتصادی و سياسي باثباتي را به نان توصيه كنند .بر ايون اسواس،
يک نسل جديد از ااتصاددانان ،سياستشناسان و روانشناسان و متتصصان ماری بسويد
شدند و به مطالعة دولتها و مواضوع توسوعه در جهوان سوو از جملوه مريکوای تتوين
پرداختند .يکي از مؤسساد فعال در اين زمينوه ،كميتوة شوورای توقيقواد اجتموایي 2بوه
سرپرستي گابريل لموند 3بود .اين گروه مکتب مسلطي را در مطالعاد توسعه پايوهريوزی
كرد كه ن را مکتب نوسازی مينامند .موققان «مکتب نوسازی» بهتدريد با انتشار مقواتد
و نشرياد و برگزاری سمينارهای متتلس نظريههوای خوود را مطورح كردنود و نسولي از
موققان را پرورش دادند كه با نفوذ در دستگاههای تصميمگيری كشوورهای جهوان سوو ،
اين نگرش به توسعه را در نها هدايت و پياده كردند .اموا بوا شوکلگيوری جنوب هوای
استقاللطلبانه در جوامع جهان سو نهتنها ديدگاههای نوسوازی ،رويکردهوايي اسوتعماری
در نظر گرفته شدند ،بلکوه در ننوين شورايطي كشوورهای جهوان سوو بوه دنبوال اتتواذ
ديدگاههايي همگا و هماهنگ با شرايط االيمي و مهمتر از همه ويهگويهوای فرهنگوي و
1. Modernization
2. Social Science Research Council
3. Gabriel A. Almond
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اجتمایي خود بر مدند .اصوطالح نوسوازی ،در طوول دهوههوای  1950و  ،1960پوارادايم
رالب در مطالعاد توسعه در بسياری از پهوه هوا ،بوهويوهه در ايواتد متوودة مريکوا،
دربارة كشورهای موسو به جهان سو بود (سایي1377،

.)21-22 .

نظريهپردازان مکتب نوسازی جوامع را به دو دستة سنتي و مودرن تقسويم كردنود و
معتقد بودند همة جوامع سنتي به طور اجتناوناپذير حركت تکاملي خوود را بوه سومت
جامعة مدرن طي ميكنند كه نقطة اوج ن كشورهای رربي است .به اين معنوا كوه يوک
خط واحد پيشرفت تاريتي وجود دارد كه ضرورتاً در همة جوامع تکرار خواهد شد .به
نظر نان جامعة مدرن بهتودريد بوا زوال جواموع سونتي بور نهوا حواكم خواهود شود.
نظريهپردازان مکتب نوسازی برای تبديل جامعة سنتي به مودرن بور دو سوازوكار تأكيود
داشتند .اولين راهکار مبتني بر تووتد روانشناسانه و فردی بوود .بوه ايون ترتيوب كوه
توول در ارزشها و باورهای افراد در جامعة سونتي ،بایوث تووول در كون

افوراد در

جامعه و در نتيجه بایث توول در جامعة سنتي خواهد شد.
دومين راهکار ،مبتني بر نگرش سواختاری و كاركردگرايانوه ،بور تووول در سوطوي
كالنتر يعني فرهنگ جامعة سنتي اشاره داشوت .بوه ايون ترتيوب كوه تووول در حووزة
فرهنگ بایث توول در ديگر حوزههای اجتمایي ،سياسي و ااتصادی خواهود شود .بوه
بيان ديگر ،مکتب نوسازی ،توول در ارزشها ،باورها و فرهنگ جامعة سونتي را مقدموة
توول جامعة سنتي در نظر مي گرفت .در وااع ،انديشمندان نوسازی ،ويهگيهای جوامع
سنتي را با جامعة ارون وسطای اروپا شبيه ميدانند يعنوي سونتگرايوي در نهوا ارزش
مسلط است؛ افراد توانايي فرهنگي و ادرد انطبا ندارنود؛ نظوا خويشواوندی مرجوع
ایمال اجتمایي است و نه شايستهساتری؛ و سرانجا مذهب و سياست در هوم ميتتوه
و انديشه و گزاره های خرافي بر جامعه حاكم است .اين در حالي اسوت كوه در جواموع
مدرن ويهگيهايي مانند یقلگرايي ،فردگرايوي ،جودايي ديون از دولوت ،یلومگرايوي و
شايستهساتری حاكم است (بشيريه1374،

.)278 .
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از اين ديدگاه ،توسعه در نشماندازی تکاملي نگريسته شده و وضعيت توسوعهنيوافتگي بور
حسب تفاودهای مشهود ااتصادی ،سياسي ،اجتمایي و فرهنگي بين ملوتهوای فقيور و رنوي
تعريس ميشود .در اين رهيافت ،توسعه ،فرايندی تقليدی است كوه در جريوان ن ،كشوورهای
كمتر توسعهيافته بهتدريد صفتها و كيفيتهوای ملول صونعتي و پيشورفتة رورو را بوه خوود
ميگيرند .سياستهای نوسازی كوه بور یقاليويسوازی ،و موؤثر و كوارا سواختن سواختارهای
ااتصادی و اجتمایي دتلت دارند ،نهتنها یناصر هر راهبرد توسعهای المداد ميشوند ،بلکوه بوه
مثابة یملکرد نيروهای تاريتي یا هم نگريسته ميشوند (نعمتي وروجني.)1387 ،
مکتب نوسازی از همان بدو پيداي

در جستوجوی نظريوه بوود و بورای توضوي

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

گرفت .بسياری از ایضای برجستة مکتب نوسازی مانند دانيل لرنر ،1ماريون لوی ،2نيول
اسملسر ،3سواموئل يزنشوتاد 4و گابريول لمونود در نوارنوو نظريوة كواركردگرايي
ميانديشيدند و مطالعاد نها در مورد نوسازی بهنویي از ويهگويهوای كاركردگرايانوه
برخوردار بود (اادری1378 ،
یبارد بودند از (سو1378 ،

 .)126-129 .بر اين اساس ،فرضيه های مکتب نوسازی
:)48-49 .

 .1نوسازی فرايندی مرحلهبهمرحله است.
 .2جوامع ،نوسازی را از مرحلهای ابتدايي ،ساده و سنتي راز كردند و حركت خوود
را به مرحلهای پيچيده ،مدرن و با ساختارهای متمايز و افترا يافته به پايان بردند.
 .3نوسازی فرايندی تجان
افزاي

فرين است و گراي

بوه همگرايوي در ميوان جواموع را

ميدهد؛ همانطور كه لوی ینوان ميكند ،هرنه زمان پي

ميرود ،نها و ما به

طور روزافزوني شبيه خواهيم شد .الگوهای نوسازی بوه گونوهای هسوتند كوه هور نوه
جوامع نوگراتر شوند ،بيشتر شبيه يکديگر ميشوند.
1. Daniel Lerner
2. Marion Levy
3. Neil Smelser
4. Samuel Eisenstadt
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 .4نوسازی فرايند اروپايي شدن است .تلقوي ايون نظريواد ننوين اسوت كوه نوون
كشورهای اروپای رربي و اياتد متودة مريکا پيشرفتهترين كشورهای جهوان هسوتند،
ساير كشورها بايد از نها تقليد كنند.
 .5نوسازی فرايندی ريراابلبازگشت است .به یبارد ديگور ،هموينكوه كشوورهای
جهان سو در تماس با ررو ارارگيرند ،ديگر نميتوانند از حركت بوه سووی نوسوازی
اجتناو ورزند.
 .6نوسازی فرايندی رو به پيشرفت است.
 .7نوسازی فرايندی طوتني و تیييری تدريجي و تکاملي است ،نه توولي انقالبي.
اما با وجود تمامي ديدگاههای مطرح شده در نظرية نوسازی ،اين ديدگاه نيوز از انتقواد
صاحبنظران یرصة توسعه مصون نماند .بهويهه اينكوه نظريوهپوردازان نئوماركسيسوم بوا
طرح مکتب وابستگي اساس تفکر مدرنيستها را در خصوو

اهميوت و نقو

یوامول

داخلي در توسعه زير سؤال بردند و توسعه را بر اساس مسئلة وابسوتگي تعريوس كردنود.
برخي از مهمترين انتقادهای وارد بر نظرية نوسازی یبارداند از:
 .1مفهو دو واژة سنت و مدرنيته بسيار مبهم است و تعريس جامع و مانعي از نها
نشده است.
 .2برخال

گفتة مدرنيستها اروپاييان برای نيل به جامعة مودرن هموة سونتهوای

خود را كنار نگذاشتند .پ
1374

نبايد سنت و مدرنيسم را رو در روی هم اورارداد (بشويريه،

.)289 .

 .3منتقدان سازوكار و نووة دگرگوني جوامع سنتي را كه مدرنيستها مطرح كردند،
بسيار سادهانگارانوه مويپندارنود و ن را فااود زمينوههوای تواريتي تز و مؤلفوههوای
ساختاری ميدانند و معتقدند نها از نابرابری ادرد و طبقاد اجتمایي و ساختار روابط
رافل ماندهاند (باران1359 ،

.)29 .

 .4نظرية نوسازی یمدتاً بر تمايز ميان سنت و مدرنيته مبتني است .انگارة اصلي اين
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نظريه ن است كه توسعه حول موور هنجارها و ارزشها مي نرخد و جوامع سونتي را
افرادی اداره ميكنند كه ذهنيت سنتي دارند و بورای پوذيرش نوو وری موادگي ندارنود.
درحاليكه جوامع مدرن به ذهنيت مدرن و كساني نياز دارند كه مشتا اند نيزهای نو را
تجربه كنند .مشکل اول ،تمايز بين سنت و مدرنيته است و ننان ناپرورده اسوت كوه بوه
لواظ نظری اصالً كارساز نيست؛ زيورا احتمواتً منوافع موادی روشوني در ورای بعضوي
ايستارها و ارزشهای سنتي ارار دارد ،همننانكه منوافعي در ورای بعضوي ارزشهوای
مدرن وجود دارد.
 .5نظرية نوسازی گوراي

دارد توا نقشوي را كوه طبقوه و سواير منوافع در ارتقوا يوا

بازدارندگي توسعه دارند ،ناديده بگيرد (اسکلير1376 ،

.)48-49 .

 .6در دهههای اخير ،پستمدرنها نيز بوه جرگوة منتقودان نظريوهپوردازان نوسوازی
پيوستند و معتقدند اهدا

نظريههای توسعه و نوسازی كه در ررو سواخته و پرداختوه

شدهاند ،مفاهيم كلي نيستند بلکه برخاسته از تمدن و تجربوهای نواو هسوتند و تنهوا در
متن همان تمدن معنا پيدا ميكنند .به نظر نان نميتوان در یلو اجتموایي بوه نظريوهای
واحد رسيد .به همين دليل ،تجربة ررو را تجربوهای موودود و مفيود بوه موتن تمودني
اروپا ميدانند (ازلسفلي1376 ،

.)61 .

الگوی نوسازی ،به دليل انتقادهای وارد بر ن و ناتواني در توقق اهودا خوود ،نوه تنهوا
زير سؤال رفت ،بلکه مفاهيم و مفروضههای ن با نال

جدی مواجوه شود .در ايون راسوتا

مطالعاد توسعه از نارنووهای نوسازی فاصله گرفته و نارنووهای جديدی با در نظور
گرفتن شرايط كشورهای جهان سو جهت تبيين مسائل توسعه ايجاد شوده اسوت .در اداموه
با بررسي مکتب وابستگي به بررسي اين ديدگاه درخصو

توسعه خواهيم پرداخت.

مکتبوابستگی 

در فاصلة دهههای  1960و  1970نظريهپردازان مکتب وابستگي نقطهنظرها و ديدگاههوای
نظريهپردازان مکتب نوسازی را كه بيشتر بر موانع دروني توسعه تأكيد ميورزيدنود ،موورد
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انتقاد ارار دادند .توجه اين یده بهويهه بر شکسوتهوای پويدرپوي ااتصوادی كشوورهای
مريکای تتين متمركز بود .نظريهپردازان مکتب وابسوتگي بور ايون ایتقادنود كوه جواموع
توسووعهنيافتووة امووروزی جزئووي از نظووا اجتمووایي كلووي جهوواني هسووتند .نهووا بوورخال
نظريهپردازان مکتب نوسازی ،به توسعة ااتصادی طوي مراحول متووالي ایتقوادی ندارنود و
معتقدند جوامع توسعهنيافته و جهان سومي سواليان پوي

ايون مرحلوه را طوي كوردهانود.

نظريهپردازان وابستگي بر اين باورند كه توسعهنيافتگي موصول سواخت يوا ويهگويهوای
ااتصادی ،سياسي ،اجتمایي و فرهنگي جامعه نيست ،بلکه تا حدود زيادی نتيجة تواريتي
ارتباط گذشته و مداو ااتصادی ميان كشورهای توسعه نيافته (اامار/پيرامون) و كشورهای
توسعهيافته (متروپل/مركز) است .به بيان ديگر ،مشکالد یمودة كشوورهای جهوان سوو
ناشي از مسائل دروني اين جوامع نيست بلکه ناشوي از مسوائل بيرونوي توميلوي بور ايون
جوامع است .بنابراين ،به بواور طرفوداران مکتوب وابسوتگي ،ايون ادیوای نظريوهپوردازان
نوسازی كه تجربة تاريتي كشورهای توسعهيافتة امروزی برای كشورهای در حال توسوعه
تکرار خواهد شد ،ادیای بياساسي بي
و در واكن

نيست .مکتب وابستگي ابتدا در مريکوای تتوين

به شکست برنامة «كميسيون ااتصادی سازمان ملل برای مريکای تتوين» 1در

اوايل دهة 1960پديد مد (سایي1386 ،
مکتب وابسوتگي از تقوارن دو گوراي

.)91-92 .
فکوری یموده بوهوجوود مود :يکوي سونت

ماركسيستي و ديگری بوث ساختارگرايي مريکای تتين در زمينة توسعه .پيوا اساسوي
مکتب وابستگي اين بود كه توسعة اروپا توسعهنيافتگي فعوال دنيوای ريراروپوايي را بوه
دنبال داشته است .از ديدگاه نظريهپردازان وابسوتگي ،توسوعة اروپوا مبتنوي بور تتريوب
خارجي بود :استيالی خشن ،كنترل مستعمراد و رارد ملتها ،منوابع و موازاد جواموع
ريراروپايي .افرادی مانند پل باران2و پل سوئيزی 3معتقد بودند كه فقط با خروج از نظوا
1. Economic Commission for Latin America
2. Paul Baran
3. Paul Sweezy
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سرمايهداری جهاني و بازسازی ااتصاد و جامعه براساس نظا سوسياليستي ميتووان بوه
توسعة وااعي دسوت يافوت .از طور

ديگور ،نودره گونودر فرانوک 1معتقود بوود كوه

سرمايهداری جهاني به موض بهوجود مدن ،نظا هوای اجتموایي اوليوه را تتريوب يوا
دگرگون و نها را به منابع توسعة هر نه بيشتر خود تبديل كرد .به نظور وی ،نهادهوای
ااتصادی ،سياسي ،اجتمایي و فرهنگي كشورهای توسعهنيافتوه ،بوه جوای اينکوه اساسواً
اصيل يا سنتي باشند ،توت تأثير نفوذ سرمايهداری بودهاند .وی با استناد به توليولهوای
ماركسيستي از مصادرة طبقاتي ارزش موازاد ،اسوتدتل كورد كوه انوصوار خوارجي ،بوه
مصادرة بت

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

اينکه ایضای مکتب وابسوتگي از جهوتگيوریهوای ايودئولوژيک و تعهوداد سياسوي
متفاوتي برخوردار بودند ،ميتوان گفت ایضای اين مکتب بر فور

هوای اساسوي زيور

اتفا نظر دارند:
 .1وابستگي را فرايندی یا در نظر ميگيرند كه در مورد همة كشورهای جهان سو
صاد است.
 .2وابستگي را وضعيتي خارجي المداد ميكنند ،يعني وضعيتي كه از بيرون توميول
شده است.
 .3وابستگي رالباً وضعيتي ااتصادی تلقي ميشود.
 .4وابستگي بتشي از اطببندی مناطق در ااتصاد جهاني المداد ميشود.
 .5از ديد اين نظريهپردازان ،وابستگي و توسعه دو فر يند ناسازگارند.
ديدگاه وابستگي از دهة  1970ماج انتقادها وااع شده است .نظريهپردازان نوسوازی،
به ديدگاه وابستگي به منزلة بت

تبليیاتي ايدئولوژی انقالبي ماركسيسم حمله ميكنند.

انتقاد ديگر ،ميزان باتی انتزایي بودن اين ديدگاه است و اينكه اين مکتب ،همة منواطق
پيراموني را يکسان المداد ميكند .از طر

ديگور ،رهيافوت وابسوتگي نقو

منازیواد

1. Andre Gunder Frank
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داخلي و مقاومتهای دروني را ناديده گرفته و در مورد ادرد نيروهای خارجي ارورا
كرده است .از طر

ديگر ،منتقدان بر اين باورند كه وابسوتگي و توسوعه مويتواننود بوا

يکووديگر هوومزيسووتي كننوود و وابسووتگي لزوم واً بووه توسووعهنيووافتگي منجوور نموويشووود
(نعمتيوروجني.)1387 ،
رويکرد وابستگي گرنه ديدگاههای نوسازی را تعديل كرد ،اما همانگونه كه مطورح
شد ،مکتب وابستگي توسوعهنيوافتگي را نتيجوة روابوط تواريتي گذشوته مويدانود ،نوه
ساختارهای دروني جوامع .اما با وجود همة انتقادها به مکتب وابستگي ،ايون مکتوب بوا
طرح نگرشي جديد درخصو

توسعه و یوامل توسوعهنيوافتگي در االوب نظريوههوا و

ديدگاههوايي نظيور رابطوة نوابرابر ميوان جواموع شومال و جنووو توانسوت راهگشوای
رويکردهای جديدی درخصو

توسعة كشورهای مريکای تتين باشد .مهمترين ثوار

ديدگاههای وابستگي بر روند توسعه در مريکای تتين یبارداند از:
 .1تیيير الگوی توسعة برونزا به درونزا در راستای حمايت از صنايع داخلي؛
 .2اجرای سياست صنعتي برای حمايت و بهبود وضعيت طبقواد متوسوط و پوايين
جامعه؛
 .3اصالحاد ارضي مناسب در راستای مشاركت روستاييان در امر توليد؛
 .4تقويت سياست دولتهای توسعهگرا در كشورهای مريکای تتين.
اما یواملي نظير فروپاشي نظا دواطبي ،پايان جنگ سرد و بوه مووازاد ن از رونوق
افتادن رويکردهای ماركسيستي به توسعه ،تنزل جايگواه مکتوب وابسوتگي را بوه دنبوال
داشت .در ادامه ،ضمن بررسي تیييراد نظا بينالملل پو

از جنوگ سورد ،نگوونگي

تأثير اين تیييراد بر رويکردهای توسعه در مريکای تتين را بررسي ميكنيم.

تنظامبینالمللبعدازجنگسرد 

تحوال
با فروپاشي اتواد جماهير شوروی در سال  ،1991ساختار دواطبي نظا بوينالملول كوه
پ

از جنگ جهاني دو ايجاد شده بود ،فروپاشيد و پيامدهای ژرفي بر نظا بينالملول
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بر جای گذاشت .پيامدهايي كه نشانههای بارز و برجستهای از دگرگوني ساختار نظوا و
تبديل ن به نظا جديد تکاطبي بود .جورج بوش ،1رئي

جمهور وات مريکا ،پايوان

حياد نظا شوروی را يکي از مهمترين تووتد اين ارن و نشوانگر رواز «نظوم نووين
جهاني» 2دانست .نارلز كراثامر 3و همکاران نوموافظهكار وی نيز در روزنامة واشوينگتن
پست ،فروپاشي شوروی را گامي به سوی نظا تکاطبي تلقوي كردنود .هوانتينگتون 4بوا
«تک -ننداطبي» توصيس كردن نظا بينالمللي ،مريکا را يکي از ادردهای برتر ايون
نظا ميداند كه نسبت به سايرين در زمينة نظامي ،برتری فو العوادهای دارد ،اموا در دو
زمينة ديگر ،يعني زمينههای ااتصادی و فرهنگي برتری خاصي ندارد .ريچارد هاس 5نيز
ادرد برتر مريکا در جهان را وااعيتي روشن بعد از جنگ سرد ینوان كرده اسوت .بوه
نظر بيشتر استراتهيستها و صاحبنظران مريکايي ،نظا بينالملل پو

از جنوگ سورد

تکاطبي است و مريکا تنها ابرادرد اين نظا است .به نظر والتز ،6در نظا تکاطبوي،
تواناييهای يک بازيگر در یرصههای متتلس ،از ساير بازيگران بيشوتر اسوت و از ايون
جهت در مواعيتي برتر ارار دارد (حسينيمتين1388 ،

.)160.

يکي از شاخصهای دوران جديد را ميتوان شوفتگي فضوای سياسوي و بوينالمللوي
دانست .جيمز روزنا 7ننين فرايندی را با اصطالح «جهان شووزده» تبيين كرده است .بوه
ایتقاد وی هرگاه الگوهای بنيادين كه در حالت یادی یوامل ثباددهندة نظوم بوينالمللوي
شناخته ميشوند با موجهايي از پيچيدگي ،تیيير و دگرگوني روبوهرو شووند ،زمينوه بورای
ايجاد فضا و شرايط شووزده فراهم خواهد شد (مصلينهاد1387 ،
در ننين جهان شووزدهای بهستتي ميتوان در

.)242 .

درستي از ماهيت نظا بينالملل
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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داشت .يکي از دتيل ید شناخت وضع موجود نيز به ماهيت سيّال و پوي های متیيور
تووتد دوران پ

از جنگ بازميگردد .سيال بودن تووتد در جهان اموروز ناشوي از

روند جهانيشدن و استمرار پيامدهای فروپاشي بلو شر است .هرنند بلوو شور
در سال  1991فروريتت ،ولي با توجه به پيامودهای بعودی ،از ابيول تسوريع و تعميوق
روند جهانيشدن ،ظهور ادردهای بزر

سياسي و ااتصادی جديد ،اخوتال

نظور بور

سر يکجانبهگرايي و نندجانبهگرايي نميتوان تا تکميل ايون فراينود انتظوار تعريوس و
تثبيت نظم جديدی را داشت .با پايان يافتن جنوگ سورد جديود و فروپاشوي شووروی،
انگارههای سياسي و ديدگاههای نظری متعددی تالش ميكنند شرايط متووول و جديود
بينالمللي و ناظر بر فر يند تیييراد جهاني را تبيين كنند« .پايان تاريخ و ههموني ليبورال
دموكراسي»« ،برخورد تمدنها»« ،جهوانيسوازی» و «تجديود سوازمان گفتموان شومال و
جنوو» ،از مهمترين رويکردها و نظريههايي هستند كه هر كدا بوا تبيوين ژئوپليتيوک و
زيرساختهای مربوط به خود ،وجهي خا

از جهان پيچيده و درهومتنيودة معاصور را

بازكاوی ميكنند.

ساموئل هانتينگتون و فرانسي

فوكوياما ،1نظريهپردازان مريکايي با طرح نظريههای

«برخورد تمدنها» و «پايان تاريخ» رازگر نظريهپردازیهای جديدی برای تبيين شورايط
جديد بينالمللي بودند .نظرية برخورد تمدنها ديدگاهي رئاليسوتي بوا مووور فرهنگوي
است كه ويهگي تجويزی -حکومتي دارد و در پي حف جايگاه ههمونيک مريکاسوت.
اين نظريه ،بيشتر ويهگي هشداردهنده دارد و بر ابعاد منفي تکيه ميكند .برخي طرح اين
نظريه را ناشي از سياستهای تجويزی سياستمداران مريکايي برای پركردن خأل ناشوي
از فروپاشي شوروی ،رايب یمدة اياتد متوده ،دانستهاند .گروهي نيز طرح اين نظريوه
را ناشي از وااعيتهای ملموسي دانستهاند كه از تووتد اوومي ،زبواني و فرهنگوي در

جهان و بهويهه بلو شر سابق ريشه ميگيرند ،درحاليكه نظرية پايان تاريخ فوكوياموا
1. Yoshihiro Francis Fukuyama
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ديدگاهي رمانگرايانه با ويهگي خوشبينانة پيوروزی جهواني ليبورال دموكراسوي بورای
مريکا را مطرح ميسازد (وایظي.)1386،
فوكوياما پايان جنگ سرد را راز انتقال كشاك

از مووور شور  /رورو بوه مووور

شمال /جنوو ميبيند .پايان جنگ سرد ،پيروزی ررو و فروپاشي اردوگاه شر  ،ظهوور
ايدئولوژی جديدی را ميطلبيد كه منازیة جديد را تبيين كند .به نظور مويرسود نظريوة
فوكوياما دربارة جهانيشدن دموكراسي ليبرال رربي ،تبيوين ايودئولوژيک مناسوبي بورای
استمرار نظاميگری و پركردن خأل رسالت سرمايهداری مريکا و پشتوانة نظا تکاطبوي
است (جانندروين1373 ،

.)43.

مناظراتتوسعهدرآمریکایالتینپسازجنگسرد 
با در نظر گرفتن تووتد نظا بينالملل در سالهای پ

از جنگ سورد ،طوي دو دهوة

گذشته دو جريان فکریِ مرتبط با فرايند توسعة ااتصوادی ،بوهويوهه توسوعة كشوورهای
جهان سو به هم گراييدهاند كه از دو منبع كامالً مستقل نشئت گرفتهانود .ايون دو منبوع
یبوواردانوود از دانو

ااتصووادی نهووادگرای مريکووای شوومالي و انديشووههووای جديوودتر

ساختارگرايان مريکای تتين كه رائول پربي  1الها بت

ن بوده است .هر دو جريوان

فکری بهطور اابل توجهي از مباحث مرسو نوكالسيک متفاوداند و برای فهوم توسوعة
ااتصادی مريکای تتين ،بهويهه در سالهای پ

از جنوگ سورد ،در جايگواه فراينودی

تکاملي مفيدتر به نظر مويرسوند .سواختارگرايي و نهوادگرايي هور دو مبوين رويکوردی
كلنگرانه در بررسيهای ااتصادی هستند و لن گروشي 2نيوز ايون اصوطالح را دربوارة
نهادگرايي به كار ميبرد ( .)Gruchy,1947 p.viiiدر وااع نچه زمينوهسواز شوکلگيوری
ننين تووتتي در ساختار توسعة كشورهای مريکای تتين شوده اسوت ،جهوانيشودن
(جهانيسازی) ااتصادی است كه بديلي برای روند توسعه در كشورهای مريکای تتين
1. Raul Perbish
2. Allan G. Gruchy
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موسوو ميشود .با توجه به اهميت فرايند مزبور بهويهه در سوالهوای اخيور ،در اداموه
ضوومن بررسووي تووووتد شوکلگرفتووه در رونوود توسووعة كشووورهای مريکووای تتووين،
ديدگاههای اين رويکرد درخصو

توسعة كشوورهای مريکوای تتوين را نيوز توليول

خواهيم كرد.
پهوهشگران نهادگرا ميدانند كه رويکرد كول نگرانوه دربردارنودة دو مفهوو اساسوي
است .يکي مرتبط با كليت نظا ااتصادی و ديگری ،مرتبط با طبيعت رفتوار انسواني .در
مفهو اول ،نظا ااتصادی نویي سازوكار متعادلكنندة روابط ااتصادی ايستا نيسوت كوه
حول فعاليتهای بازار بهوجود مده باشد ،بلکه فر يندی تکواملي الموداد مويشوود .در
مفهو دو  ،وجه مشتصة رفتار انسان ،الگوهای یادتيِ منتد از شرايط فرهنگي شوناخته
مي شود كه اابليت واكن

هوشمندانه در برابر وااعيتهای در حال تیييور را دارنود .بور

همين اساس ،نهادگرايي از ديدگاه مرسو ااتصادی متمايز ميشوود كوه رفتوار انسوان را
یمدتاً برخاسته از انگيزة فايده گرايي و مواسباد مالي در نظا ايستايي بازارها ميدانود.
نهادگرايي و ساختارگرايي از لواظ ارتباطي كه با ااتصاد مريکای تتوين دارنود ،هور دو
در بردارندة اين مفاهيم هستند .اما اين دو مکتب بر مسائل متفاوتي تأكيد دارند ،بهويوهه
كه توجه ساختارگراها از مسئلة ید تعادل در منطقة مريکای تتوين بوه سووی مطالعوة
سازوكار وابستگي معطو

شده است كه حول كنترلهای نهادی خوارجي بور تجوارد،

سرمايهگذاری مالي و انتقال بينالمللي فناوری دور ميزند .بهیالوه ،نهوادگرايي هموواره
بر فرايند فناوری به مثابة نيروی مور

رشد ااتصادی تأكيد داشوته اسوت ،درحواليكوه

ساختارگرايان ميل ننداني به بازشناسي سرشت پويای نو وری فنواوری نداشوتهانود .در
برخورد اول ،نهادگرايي و ساختارگرايي در زمينة بررسي ساختارهای موجوود اودرد و
كنترل و ثار بازدارندة نها برای رشد ،نقاط اشترا بيشتری دارند .البته ،جزئيواد ايون
ساختارها و تأثير نها در اياتد متووده و مريکوای تتوين ،بوا ميوراثهوای فرهنگوي
متتلفي كه دارند ،متفاود است .ساختارگرايان ،خود با تشري تیييراد نوامتوازنكننودة
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اابل توجهي كه از سوی بت های متتلس ااتصواد و گوروههوای ذینفووذ در سواختار
داخلي ااتصادی مريکای تتين پديد مي يد ،بُعد جديدی به نهادگرايي بتشيدهاند .ايون
مشاركت در نظرية توسعه ،بعودها در االوب مطالعواد تجربوي كووزنت  1روی هنوگ،
سوواختار و دامنووة توسووعه در جهووان دورة موودرن در ايوواتد متوووده انعکوواس يافووت
(.)Kuznets,1966 p.115
بنابراين ،مي توان گفت نظرية وابستگي كه خود زادة ساختارگرايي است ،بين هوای
جديدی را در ارتباط با تأثير نيرومند ساختار نابرابر دولتهای ملي ،شركتهوای بالنودة
نندمليتي و كارتلهای كنترلكنندة منابع ،بر توسعه و توسعهنيافتگي كشورهای مريکای
تتين مطرح كرده است .اما نظرية وابستگي با تیيير كانون تأكيد خوود و شوايد بوهدليول
مفهو استثمارگونهای كه از فرايند رشد دارد ،معموتً نيروهای درونزای رشد را كوه در
مويط مريکای تتين دوا ورده و بهرروم تنگناهوای موجوود بورای توالش در جهوت
شکستن نارنوو نهادينة سنتي و شيوه های تفکر اديمي هنووز سورزندهانود ،كمرنوگ
جلوه ميدهد .بهاين ترتيب ،به نظر ميرسد هر يک از زمينههای توقيقي كه نهادگرايوان،
ساختارگرايان و نظريهپردازان وابستگي گشودهاند ،همچنان نويدبت

و منشأ همگرايوي

بيشتری در مريکای تتين باشد.

ااتصاددانان نهادگرا مانند توريستين وبلن ،2يرز ،3جوان كوامونز ،4و وسولي ميچول

5

یمدتاً نوارنوو نظوری خوود را بورای فهوم نيروهوای فعوال در كشوورهای پيشورفتة
سرمايهداری صنعتي بهكار بوردهانود .پيوروان نهوا در مکتوب نونهوادگرايي مودرن نيوز
بررسيها و سياستگذاریهای خود را بر كشورهای توسوعهيافتوه و نوه كشوورهای در
حال رشد ،نظير مريکای تتين ،متمركز ساختهاند .با اين حال ،هنگا نوا

دو كتواو

1. Simon Kuznets
2. Thorstein Veblen
3. Ayres
4. John R. Commons
5. Wesley Mitchell
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نظرية پيشرفت ااتصادی 1در سال  1962يرز در پي گفتار كتاو مدیي شد كوه نظريوة
او اابليت كاربست یمومي پيدا كرده است و ینوان فریوي معنواداری را نيوز بوه كتواو
افزود :مطالعة بنيادهای توسعة ااتصادی و تیيير فرهنگي .2با وجود اين ،تنها معدودی از
نهادگرايان به مشکالد ويهة كشورهای كمتر توسعه يافته نظير مريکای تتين پرداختنود
و نظريه و روش خود را در نارنوو توليلهای مشتصاً نهادگرا در مورد نها بهكوار
برده اند ( .)Ayres,1962استثناهای برجستة اين رويکرد یباردند از وندل گووردن 3كوه
در كتاو خود با ینووان ااتصواد مريکوای تتوين ، 4ديودگاهي نهوادگرا را اضوافه كورد.
همچنين ،ويليا گليد 5نيز در كتاو خوي

با ینوان ااتصادهای مريکای تتين :مطالعوة

تکامل نهادی نها ،6بوه شورح تواريتي و ميوانرشوتهای تکامول سواختارهای نهوادی و
ايدئولوژیهايي پرداخته است كه بر مسير توسعة ااتصوادی مريکوای تتوين توأثير دارد
(.)Gordon,1950 p.10; Glade,1969 p.25
كاربستپذيری تقابل نهاد -فناوری دربارة فرايند تاريتي جاری در مريکوای تتوين
با ایادة نهايت درجة كنترل های ااتدارگرا و پليسي -دولتوي از دهوة  ،1960بوهويوهه در
نيمکرة جنوبي و برخي كشورهای مريکای تتين اویتر شده اسوت .ايون حووادث بوه
گفتة وبلن «پيروزی نهادهای ضعيس بر زندگي و فرهنگ است ».همچنين ،اين رويدادها
فوريت طرح سياستهای مؤثرتر بر مبنای وااعيت های جواموع مريکوای تتوين را نيوز
نشان ميدهند.

ساختارگرايي ،به مثابة نظا سازمانيافته فکوری ،از بررسويهوای دهوة  1950رائوول
پربي

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

گرفته است .سواختارگرايي نيوز ماننود نهوادگرايي در يوک دورة ابولتور ،بوا حملوه بور
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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كاستيهای دكترين ااتصادی نوكالسيک يا سياستهای ناشوي از ن رواز شود .پوربي
( )1962در مقالهای با ینوان «توسعة ااتصادی مريکای تتوين و مشوکالد اساسوي ن»
ایتبار ادیای نوكالسيکها را ،كه منافع پيشرفتهای تکنيکي را يا از طريق پوايين مودن
ايمتها يا از راه افزاي

در مدها ميدانستند ،با ترديود هموراه كورد .او تفسوير ايسوتای

اصل مزيت نسبي و فرايند سرمايهگذاری بينالمللي را برای انعکواس شايسوتة نچوه در
طول زمان در روابط ميان كشورهای پيشرفتة صنعتي (مركز) و كشورهای یرضوهكننودة

مواد خا و رذايي (پيرامون) اتفا افتاده بود ،مناسب نمويدانسوت .پوربي

بور اسواس

بررسيهای تجربي نتيجه گرفت كه نون بهای نسبي كاتهای كارخانهای توليد شوده در
كشورهای صنعتي توت شرايط رو به افزاي
اولية پيرامون افزاي

تکانوصاری بي

از بهای فوراوردههوای

مييابد ،كشورهای توسعهنيافتوه مثول مريکوای تتوين بوه ثموراد

مویود بهره وری بيشتر در مركز دست نمييابند .بنابراين ،روابط تجواری زيوان ور طوي
يک دورة طوتني ،نهتنها كشورهای توسوعه نيافتوه را از سوهم پايودار در مودی موورو
ميكند ،بلکه ابزارهای فني و مالي توول و رشد داخلي را نيز از نها سولب موينمايود.

اين انتقاد پربي

از ااتصاد نوكالسويک بوهصوورد در مسوتقلي از ااتصواد بوه منزلوة

فرايندی پويا و نه ايستا كه لزومواً توابع نيروهوای متعوادلكننودة طوي زموان نيسوت ،در
مريکای تتين مورد توجه ارارگرفت (.)Prebisch,1962 p.1-22
ساختارگرايان حمالد ديگری را نيز بر راستانديشان ااتصوادی وارد مويكننود كوه
شايد مؤثرترين نها نقد تبيين پولي تور داخلي در كشورهای مريکوای تتوين باشود.

اين نوع تبيين پاية سياستهايي را تشکيل ميدهد كه متتصصوان صوندو بوينالمللوي
پول 1برای اين كشورها تجويز كوردهانود .سواختارگرايان بوا مبود اورار دادن انتقادهوای
ااتصاددانان شيليايي نظير اسوالدو سونکل 2و نيبال كروز 3تبيين ديگری از تور یمومي
)1. International Monetary Fund (IMF
2. Osvaldo Sunkel
3. Anibal Cruz
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در كشورهای مريکای تتين را مطرح كردند كه در ن ،ید توازن سواختارهای داخلوي
یلت ريشهای تور معرفي شود .ايون یود تووازن در تجربوة رشود تموامي كشوورهای
مريکای تتين مشتر

است .ن ها با بررسي تجربي تکتک كشورهای مريکای تتوين

در پي ن بودند كه نشان دهند اين ید توازنها در جريان نویي فر يند نواهموار رشود
ر داده است كه در پوياترين نمونه ها يعني رژانتوين ،برزيول و شويلي شوکل بورانوي
خاصي پيدا كرده است .در هر نمونه فشارهای اابل تشوتيص يوا تنگناهوا موانع توقوق
رشدی هموار و متوازن شده است.
برخي از اين تنگناهای داخلي یبارد بودند از :ثار وارد بر تقاضای كل جمعيتي كه
با شتاو بسيار در حال رشد بوود ،شهرنشويني زودهنگوا و افوزاي
خدماد ،روند هستة توليد در بت

كشاورزی ،توسعة ناكافي بتو

اشوتیال در بتو
انورژی ،موودود

بودن حجم بازارهای داخلي ،ناكار مدی نظا مالياتي و تیييوراد سياسوي مهموي كوه در
ساختار طبقاتي ر داده بود .ساختارگرايان برای شناخت اين تنگناها و مبارزه بوا نهوا
دربارﮤ كاركرد نهادهای اجتمایي توقيقاتي كردند كه مشابه بررسيهای ابلي نهادگرايوان
مريکای شمالي اما در االب مويطي خودشان بود .برخي سواختارگرايان نتيجوه گرفتنود
كه اگر به جای اصالحاد موض در نوارنوو واحودهای ملوي موجوود ،سواختارهای
اجتمایي جديدی در نارنوو همگرايي ااتصادی منطقهای به وجود نيايد ،تور موزمن
و ساير بيماریهای توزيعي احتماتً بهصورتي درمانناپذير بااي خواهنود مانود و فراينود
رشود در مريکوای تتوين هومننوان بوا افوتوخيزهوای متعوددی هموراه خواهود بوود
(.)Sunkel,195 p.570; Cruz,1967 p.3-35
مجمویه اين رويکردها درخصو
دوران پ

توسعة ااتصادی كشورهای مريکوای تتوين در

از جنگ سرد و فروپاشي ساختار دواطبي نظا بينالملل ،از وجود منواظراد

نندگانه ای در اين زمينه حکايت دارد .البته ،از نجاكه امروزه جهانيشدن ااتصاد بر نظا
ااتصاد بينالملل تأثير گذاشته است ،تمامي مناظراد برگرفته بهنوویي تووت توأثير ايون
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فرايند مهم و تأثيرگذار اراردارند .بوه هموين دليول ،بررسوي توووتد شوکلگرفتوه در
رويکردهای توسعة مناطق متتلس از جمله مريکای تتين نيز بدون در نظر گرفتن ايون
گراي

به نویي نااص و گمراهكننده خواهد بود .بر اين اساس و برای دركوي جوامع و

روشن از نيستي و نگونگي توووتد توسوعه در مريکوای تتوين ،نواگزير بايود ايون
ديدگاه و ثار ن بر توسعة مريکای تتين را بررسي كنيم .در ادامه به توليل اين مووارد
خواهيم پرداخت.

جهانیشدناقتصادوتوسعةآمریکایالتین 

یالوه بر ديدگاهها و نظريههای مطرح شده در خصوو

توسوعة كشوورهای مريکوای

تتين ،امروزه جهانيشدن يا جهانيسازی وارد گفتمان سياسي بينالمللوي یصور حاضور
شده است .همواره ،دو زاوية ديد كلي به نشوم مويخوورد« :جهواني شودن» بوه منزلوة
فر يندی كه وجه توصيفي تووتد معاصر را شامل ميشود و «جهانيسوازی» بوه منزلوة
طرحي كه متضومن وجوه تجوويزی توووتد اخيور اسوت .پوارادايم جهوانيشودن كوه
مشرویيت خود را یمدتاً از فراينودهای مورتبط و فراگيور ااتصوادی و ارتبواطي كسوب
ميكند ،دولتْموور نيست ،بلکه بر يکسانسازی استانداردها و معيارهای جهواني تأكيود
دارد .فرايند مزبور تنها به يک بُعد منوصر نميشود ،بنابراين روايت جهوانيشودن تنهوا
جنبة ااتصادی ندارد و حووزههوا و حيطوههوای گونواگوني را در زمينوههوای فرهنگوي،
حقواي ،سياسي و حتي یودالت و خشوونت دربرمويگيورد .دولوتهوا نيوروی موور
جهانيشدن بااي ميمانند ،اما همزمان درحاليكه استقالل خوود را حفو مويكننود ،بوه
هنجارهای فراملي نيز تن مي دهند (وایظي .)1386،اين هنجارها بيشتر از سوی نهادهای
فراملي توميل ميشوند .بوا پايوان جنوگ سورد و شکسوت ديودگاههوای ماركسيسوتي،
كشورهای مريکای تتين اصالحاد پيشنهادی بانک جهاني ،1صندو بينالمللي پول و
ساير نهادهای ااتصادی بينالمللي را برای رسيدن به توسوعة مطلووو و فورار از بووران
)1. World Bank (WB
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بدهي های خارجي پذيرفتند .اين اصالحاد كه ويليامسون 1از ن ها با اصطالح «اجمواع
واشينگتني» 2ياد ميكند در وااع ،ده پيشنهاد برای اصالح سواختار ااتصوادی كشوورهای
مريکای تتين بود كه در كنفران

مؤسسة بينالمللي ااتصاد در واشنگتن بورای توسوعة

ااتصادی اين كشورها ارائه شد (.)Williamson,2003 p.10-13
اجماع واشينگتني در دو دهة پاياني ارن بيستم به الگوی فکری خا

بانک جهواني

و صندو بينالمللي پول تبديل شد و با ینوان «سياستهای تعديل ااتصادی» از سووی
اين دو نهاد در شهر واشينگتن به كشورهای جهان سو توميل مويشود .تودوين نچوه
ويليامسون اجماع واشينگتني نا نهاد و به همين نا نيز شوهرد يافوت و رهنموونهوای
الها گرفته از مووج اصوالحاد در مريکوای تتوين ،اساسواً نشومانوداز سياسوتهوای
ااتصووادی را در منوواطق در حووال توسووعه دگرگووون سوواخت و بایووث شوود بسووياری از
كشورهايي كه سابقاً سوسياليست بودند ،خيز جسورانهای به سمت ااتصاد بازار بردارند.
اين زادسازی مالي و باز كردن درها به روی جريان سرمايهداری بينالمللي بوي

از ن

حدی بود كه ويليامسون از زاوية ديود اواخور دهوة  1980بودان موينگريسوت و نتوايد
نااميدكنندهای را به همراه داشوت .بوا وجوود ادیاهوا و ایتراضواد ويليامسوون ()2003
سرانجا دستورالعمل اصالحاد (نسول اول) ،حوداال بوا بورانوي كوه بوه وجوود ورد،
شکارا تالشوي ايودئولوژيک بورای توميول «نئوليبراليسوم» و «بنيوادگرايي بوازاری» بوه
كشورهای در حال توسعه به حساو مد .مسئلهای كه یمومواً بور سور ن بوا توجوه بوه
پيامدهای اين اصالحاد توافق وجود دارد ،ايون اسوت كوه مووارد بوه كوار بسوته شوده
نتوانست از پ

مشکالتي بر يد كه اصد حلكردن نهوا را داشوت .رشود توقوقيافتوه

پايين تر از ن نيزی بود كه در مريکای تتين انتظار ميرفت و «بوران گذار» ،3یميقتر
و بادوا تر از ن نيزی بود كه ااتصادهای سوسياليست پيشين انتظار داشتند .بيشتر ايون
1. John Williamson
2. Washington Consensus
3. Transition Crisis
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كشورها نتوانستند بعد از يک دهه گذار از كمونيسم به ااتصاد بازار ،به سط توليد سال
 1990بازگردند .بازارهای مالي و ااتصاددانان بورانهای مالي متناوو و دردنوا را نيوز
پي بيني نکرده بودند و رونق ااتصادی در نيمة اول دهة  1990هم بسيار كوتاه بود .اين
ناكار مدی ها بایث شد توا ديگور كسوي تووجهي بوه اجمواع واشوينگتني نداشوته باشود
(رودريک.)1389،
نتستين بار ،نعيم ( )1994كوه اصوطالح «نسول دو اصوالحاد» را ابوداع كورد ،بور
اهميت اصالحاد نهادی برای تکميل اصالحاد نسل اول در مريکای تتين تأكيد كرد؛
برناموهای كوه از ن بوا ینووان «اجموواع پساواشوينگتني» يواد مويشوود ( Williamson,

 .)2003:10-13بر اين اساس ،كشورهای مريکای تتين تالش كردند تا با بهرهگيوری از
فرايند جهانيشدن ااتصاد ،و دستاوردهای اجماع پساواشينگتني به سمت الگوويي بوديل
از رشد و توسعه گا بردارند .در ادامه ضومن اشواره بوه فراينود جهوانيشودن ااتصواد،
تووتد ايجاد شده در روند توسعة كشورهای مريکای تتين را بررسي خواهيم كرد.
جهانيشدن ااتصاد پديدهای بسيار مهم ،اساسوي و در یوين حوال جديود اسوت كوه
بهويهه برای توليل طبيعت و ساختار نظم ااتصادی و سياسي نظا بوينالملول در دوران
پ

از جنگ سرد بهكار ميرود .گروهوي از صواحبنظوران و انديشومندان سياسوت و

ااتصاد بين الملل معتقدند كه جهانيشودن ااتصواد بوه مجمویوهای از یوامول و یناصور
جهاني و بينالمللي مربوط مويشوود كوه خواهوان یموومي كوردن و تسوريع ارتبواط و
وابستگي متقابل ميان دولت ها و نيز ميان جوامع مدني در سط سيستم ااتصواد سياسوي

بينالملل است ( .)Keohane & Nye,1989 p. 250-251كارشناسوان سوازمان همکواری
ااتصادی و توسعه 1جهانيشودنِ ااتصواد را معور

رونودی مويداننود كوه دربرگيرنودة

گسترش و توسعة تجارد بينالملل و سرمايه گذاری مستقيم خارجي ،بينالمللوي شودن
روزافزون بازارهای پولي ،مالي و ایتبواری ،و نيوز رشود و گسوترش بازارهوای سورماية
)1. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD
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خارجي است ( .)OECD, 1994 p.11در اين نشمانوداز ،جهوانيشودن ااتصواد فراينود

اتواد جهاني از ااتصادهای بتشي 1معرفي ميشوود كوه در یوين حوال متضومن رخنوة
متقابل 2و بسيار یميق ااتصادهای ملي در يکديگر است و شامل راابت مستقيم و بسيار
پيشرفته ميان نهوا مويشوود ( .)Sachwald,1994 p.3-4بوه یقيودة موک ايووان رونود
جهانيشدن ااتصاد به سوی توسعه و توزيع گستردهتر ،زاد و بينالمللوي و البتوه بودون
حد و مرز روابط و مبادتد تجواری و ااتصوادی اسوت ( .)MacEwan,1994 p.130در
اين رابطه پل كروگمن نيز كه از دانشمندان برجستة ااتصاد كوالن اسوت ،جهوانيشودن
ااتصاد را همچون اابال و بهمنزلوة گشواي

گسوتردة بازارهوای ملوي بوه روی تجوارد

بينالمللي تعريس ميكند؛ گشايشي كه تما اودرد و فشوارهای سواختاری خوود را در
جهووت اتووواد و ادرووا تنگاتنووگ و بووينظيوور بازارهووای جهوواني بووه كووار موويگيوورد
(.)Krugman,1996 p.342
با در نظر گرفتن ننين توليلها و ديدگاههايي درخصو

جهانيشدن ااتصاد بايود

اذیان داشت كه اگرنه توميل ركود طوتني استالينيستي بر انديشهها بهطور گسوتردهای
مانع از بازسازی سنت ماركسيستي در سالهای بين دو جنگ جهواني شود ،ااتصواددانان
مريکايي ،نظير پل باران ،دوباره اين دورنمای بَعدلنينيستي را مطرح كردند .اين ايودههوا
نتستين بار در شرايط مريکای تتين مورد توجه ارارگرفوت ()Larrain, 1989؛ جوايي
كه با وجود تعامل طوتني و یميوق تجوارد و سورمايهگوذاری بوا جهوان سورمايهداری
پيشرفته ،یقيده بر ن بود كه فرايندها و ويهگيهوای توسوعة سورمايهداری را بوه توأخير
اندازند ،تیيير شکل دهند و منجر به ن نيزی شود كه توسعهنيافتگي نا گرفتوه اسوت.
نويسندگان اين مکتب ،نظا انتقادی خاصي را برپا كردند و بيوان داشوتند كوه نچوه در
توسعه اتفا افتاده بوده ،در دوران رسمي استعمار و بعود از ن ،نيوزی بوي

از بسوط

جهوواني سورمايهداری اسووتثمارگر نبوووده اسووت .بووه یقيوودة ايوون انديشوومندان ،نچووه در
1. Secorial Economies
2. Interpenetration
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كشووورهای مريکووای تتووين حاصوول شووده بووود ،رشوود و توسووعه نبووود ،بلکووه رونوودی
ضدتوسعهگرا بود .بنابراين ،برخي كشورهای مريکای تتين ،راه رهايي از ايون تنگنوا را
در ااداماد انعطا ناپذير با رويکردی مليگرايانه يافتند كه در ااتصادی حفاظوتكننوده
نهفته بود .بر اين اساس ،كل سياست صونعتيشودن در ايون منواطق در االوب سياسوت

جايگزيني وارداد متبلور شد؛ سياستي كه به طور گسترده كميسيون ااتصادی مريکوای
تتين از دهههای  1950و  1960ترويد كرده بوود و در بسوياری از ديگور اسومتهوای
جهانِ در حوال توسوعه نيوز گسوترش يافتوه بوود )(Baran,1957 p.261؛ زيورا توسوعة
سرمايهداری گرفتاری اكثر مرد را حل نميكرد و نميتوانست حل كند .بهايون ترتيوب،
مسئلهای كه بااي ميمانْد «نگونگي بهوجود وردن مسويرهايي بوه سووی سوسياليسوم»
بود ،زيرا بدون ننين زادسازیهايي از بند ساختارهای سرمايهداری جهاني ،كشوورهای
جهان سو موکو به توسعهنيافتگي بااي ميماندند (.)Frank, 1971 p.37
با وجود ديدگاهي كه در دهة  1970رايد ،متنفذ و پرطرفدار بود ،توانمندی ايدههای
توسووعهنيووافتگي و وابسووتگي بووهسووریت در ده وة  1980كوواه

يافووت و در معوور

ارزيابيهای بهشدد انتقادی و برخي جرح و تعديلها اورار گرفوت .بوا پيشورفتهوای
شکار برخي ااتصادهای جهان سومي ،بهويهه در سيای جنوو شراي ،ادیاهای تجربي
ن رهيافتي كه توسعهنيافتگي را به مثابة شرايط نهايي ميديود ،تضوعيس شود و اموروزه
كمتر در مورد ن نيزی شنيده مويشوود .نئوليبراليسوم در دهوة  1980برتوری يافوت و
بهدنبال فروپاشي اتواد جماهير شوروی و سوقوط نظوا هوای شوکل گرفتوه بور مبنوای
سوسياليسم در سراسر جهان ،برنامههای ليبراليسم ااتصادی معطو

به تعديل سواختاری

بهتدريد جايگزين ااتصادهای دولتموور در شر و سياستهای مليگورای ااتصوادی
مبتني بر حمايت از موصوتد داخلي در جنوو شود .بوهايون ترتيوب ،در دهوة ،1990
توسعة سرمايهداری كامالً صري جانشين هفتاد سال «سوسياليسم رسمي» در كشورهايي
از نين گرفته تا شيلي شد؛ كشورهايي كه روزگاری در راه سوسياليسم گا مينهادنود و
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اكنون در نها توسعة سرمايهداری در االبي جديد و با اشوتيا و اسوتقبال هموراه شوده
بود.
بنابراين ،مي توان ننين برداشت نمود كه كشورهای مريکای تتين نيز همپا با سواير
نقاط جهان امروزه بي

از پي

در نظا رالب ااتصوادی جهواني بوا حاكميوت بوازار و

سرمايه مستويل شدهاند؛ هرنند گويا شعارهای پوپوليستي و تاحدودی ضدسرمايهداری
در برخي كشورهای یقبماندهت ر ايون منطقوه هنووز خريوداراني دارد .بور ايون اسواس،
گسترش نئوليبراليسم در جهان سبب رويکرد كشورهای مريکای تتين به ايون ديودگاه
بهینوان بليت يا گذرنامة ورود به شرايط جديد ااتصاد جهواني شود ()Klak,1998 p.3؛
زيرا نظرية نئوليبرال تا حدودی مدیي نظا سرمايهداری بياایوده اسوت (ااتصواد بوازار
زاد) نه فقط تجسم ديدگاه انتتاو زادی فرد ،بلکه توفيق يافتن در اجرای بهتر ااتصواد
با احترا به كارايي ،رشد ااتصادی ،پيشرفت فناوری و توزيوع یادتنوه ،همچنوين نقو
بسيار مودودی را به دولت واگذار ميكند (.)Kotz, 2002
امروزه ،كشورهای مريکای تتين با بهرهگيری از ديدگاههای نئوليبرال ،بوهنوویي در
فرايند جهانيشدن ااتصاد مستويل شده ،روندهای سونتي و ماركسيسوتي توسوعه را بوه
كناری نهاده و به سوی ادرا در تجارد جهاني همپا با ساير كشورها حركت كوردهانود.
از اينرو ،در ادامه به مهمترين شاخصههای تأثيرگذار جهوانيشودن ااتصواد بور توسوعة
كشورهای مريکای تتين خواهيم پرداخت.

.1کاهشنقشدولتدراقتصاد 
جهانيشدن در حال به نال

كشيدن دولت است و ن را مجبور مويكنود توا از مركوز

فعاليتهای ااتصادی یقبنشيني كند .اين ديدگاه بر پارادايم نئووليبرال اسوتوار اسوت و
اصل را بر اين فر

مي گذارد كه نيروهای ساختاری (یمدتاً ااتصادی) ،نهادهای ديگور

بهويهه دولت را وادار ميكننود توا از جايگواه مركوزی خوود در یرصوههوای داخلوي و
بووينالمللووي یقووب نشوويند (مشوواور1383،

 .)317 .گسووترش ننووين رويکردهووايي

نظریههای توسعه در آمریکای التین پس از جنگ سرد

درخصو

373

دولت در مريکای تتين نهتنها زمينوهسواز سوقوط رژيومهوای ااتودارگرای

نظامي حاكم بر منطقه شد ،بلکه زمينههای ظهور رهبران ااتصادی با بيون

نئووليبرال را

فراهم كرد .با واوع ننين تووتتي در ساختار رهبران كشورهای منطقة مريکای تتوين،
ااتصاد اكثر كشورهای اين منطقوه بوا توجوه بوه كواه

نقو

دولوت در فعاليوتهوای

ااتصادی و پوذيرش توووتد ناشوي از جهوانيشودن ااتصواد كوه از سونت نئووليبرالي
سرنشمه ميگرفت ،به سمت ادرا در ااتصاد جهاني در االوب رويکورد ااتصواد بوازار
حركت كرد .در نتيجه ،اتتاذ ننين رويکردی ،پ
تیييراد شکاری با اهودا

از سه دهه سياست حمايوتگرايانوه،

اصوالحاد تجواری ،موالي و ااتصوادی در االوب رويکورد

نئوووليبرال در بسووترهای ااتصووادی كشووورهای منطقوة مريکووای تتووين بووه وجووود ورد
(موتشمي1387،

.)15 .

افزایشخصوصیسازی 

.2
يکي از مهمترين مؤلفههوای جهوانيشودن ااتصواد بوه دنبوال كواه

نقو

دولوت در

فعاليت های ااتصادی كشورهای مريکای تتين ،ايجواد بسوترهای تز در داخول بورای
گسترش خصوصيسازی بوده است .در سال  ،1994پروژههای خصوصيسوازی صونايع
و مؤسساد دولتي در اكثر كشورهای مريکای تتين به اجرا در مود .اموا نکتوة مهوم در
روند خصوصيسازی كشوورهای مريکوای تتوين ،تفواود ايون رونود در هور يوک از
كشورهای منطقه است .برای مثال ،درحاليكه برخي از كشورهای مريکای تتوين نظيور
پرو در اوج اجرای پروژههای خصوصيسازی خود بودنود ،برخوي ديگور نظيور شويلي،
رژانتين و برزيل اسمت ایظم یملياد واگذاری صنايع دولتي بوه بتو
تما كرده بودند (بولتن مجمع موالي بوينالمللوي1374،

خصوصوي را

 .)22 .بور ايون اسواس ،اكثور

كشورهای مريکای تتين بهموازاد پذيرش ديدگاههای نئوليبرال توسعه و كاه

نقو

دولت در ااتصاد ،روند خصوصيسازی پروژههای متتلوس دولتوي را در زمورة اهودا
خوي

ارار دادند.
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جذبسرمایهگذاریخارجی 

.3
سياستهای نئوليبراليستي رهبران جديد مريکای تتين و ایمال موازين مالي و تجواری
حاكم بر بازار جهاني از يکسو و جاذبههای داخلي كشورهای مريکای تتين از سووی
ديگر ،موجب جذو و ورود سرمايههای خارجي همچنين حضور شركتهای فرامليتوي
مريکايي و اروپايي و تشديد وابستگي هر نه بيشتر ااتصادی اين منطقه به سرمايههوای
خارجي شوده اسوت (موتشومي1387،

 .)15 .بور ايون اسواس ،كميسويون ااتصوادی

مريکای تتين در تازهترين گزارش خود ایال كرده اسوت ميوزان سورمايهگوذاریهوای
مستقيم خارجي در كشورهای مريکای تتين طي دو سال گذشته ( 2010ميالدی) با 27
درصد رشد به بي

از  153.5ميليارد دتر رسيده است .بر اساس اين گوزارش افوزاي

سرمايهگذاری خارجي در كشورهای مريکای تتين در حالي است كه ااتصاد جهاني بوا
بوران روبهرو بوده است .بر اين اساس ،افزاي

سريع رشد ااتصادی برزيل نق

مهمي

در رشد فزايندة سرمايه گذاری خارجي در منطقة مريکای تتوين داشوته اسوت ،نراكوه
برزيل در اين مدد بهتنهايي 67ميليارد دتر سرمايهگوذاری مسوتقيم خوارجي را جوذو
كرده كه اين رام معادل  37/4درصد كل سرمايهگذاریهای انجوا شوده در ايون منطقوه
است .همچنين ،اين گزارش حاكي از ن است كوه ميوزان سورمايهگوذاری خوارجي در
شيلي و مکزيک نيز با افزاي
بي

روبهرو شده و اين رام در كلمبيا نيز با 92درصد رشد بوه

از 13/2ميليارد دتر رسيده است .بر اين اساس افزاي

مريکای تتين و رشد تقاضای داخلي تأثير زيادی در افزاي
خارجي در اين منطقه داشته است .افزاي

رشد ااتصوادی كشوورهای
نر سورمايهگوذاریهوای

ايمت مواد خوا نيوز توأثير زيوادی در رشود

فزايندة سرمايهگذاریهای خارجي برای توسعة منابع طبيعي كشورهای مريکوای تتوين
داشته است.
رقابتپذیریاقتصادی 

.4
بي

از يکسو تجارد خارجي كشورهای در حال توسعه از نِ كشوورهای مريکوای
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تتين است .از جمله موارد اابل تأ مل در ايون بوين ،سوهم بوات و اابول توجوه تجوارد
خارجي كشورهای اين منطقه با جهان پيشرفتة صنعتي است ،بهگونهای كه صادراد اين
كشورها به كشورهای توسعهيافته را بي

از  65درصد و واردتشان از اين ممالک را 58

درصد بر ورد كردهاند .شايان ذكر است كه تركيوب كاتهوای صوادراتي ايون منطقوه بوه
دنيای صنعتي را موصوتد صنعتي ،مواد نفتي و مواد رذايي تشکيل ميدهند .همچنين،
وارداتشان كاتهای صنعتي سرمايهای است كه به مورور زموان ايون تركيوب دسوتتوش
تیييراتي نيز شده است (شهحامد1375 ،

 .)28 .با توجه به مووارد مزبوور ،كشوورهای

مريکای تتين تالش كردهاند تا با اتتاذ سياسوتهوای راوابتي در ااتصواد جهوانيشودة
دوران معاصر جايگاه اابل ابولي را برای خوي

فراهم ورند.

نتیجهگیری 

نوشتار حاضر ميكوشد با نقد رويکردهای متعار
در مريکای تتين پ

توسعه ،به بررسي نظريههای توسوعه

از پايان جنگ سورد بپوردازد نراكوه اورن بيسوتم در كنوار هموة

حوادث ريز و درشت و مهمي كه در ن ر داد ،شاهد ظهور دو فرايند دورانساز و دو
گفتمان بيبديل هم بود :توسعه و جهانيشدن ااتصاد .توسعه در نيمة اول ارن بيسوتم و
جهانيشدن ااتصاد در ربع خر اين ارن مطرح شد .شکي نيست كه هر دو فراينود ،هوم
به لواظ شکلي و هوم بوه لوواظ سواختاری كوامالً نوظهورنود .اگرنوه نشوانههوايي از
پوي های كم و بي

مشابه اين فرايندها در دورانهای گذشته يافت ميشود ،نميتووان

با نگاهي ذادگرايانه وجود نها را متقد بر ارن بيستم دانسوت .ضومناً وااعيوت تعلوق
اين دو گفتمان به ارن بيستم را نميتوان به معنای پايان يافتن یمرشوان و اتموا تواريخ
مصرفشان در ارن بيستويکم تعبير كرد ،زيرا هر دو فرايند بهتازگي به مرحلوة پتتگوي
گفتماني رسيدهاند و از ارن بيستويکم است كه شرايط تز برای نهادينوه شودن نهوا
فراهم شده است.
به نظر مي رسد به موازاد پايان يافتن جنگ سرد و فروپاشي ساختار دواطبي حواكم
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بر نظا بين الملل ،از يکسو ،نظريههای نوسوازی و وابسوتگي درخصوو
نال

توسوعه بوه

كشيده شود و زمينههای بروز مناظرههای نندگانهای را جهت نيل بوه توسوعه در

ميان كشورهای مريکای تتين ايجاد كند .اين ابيول منواظرههوا را مويتووان در اجمواع
واشينگتني و پساواشينگتني مشاهده كرد كه در كشوورهای مريکوای تتوين پوذيرش و
بازبيني شده است .از سوی ديگر ،با ظهور پديدة جهانيشدن و جهانيسازی ااتصوادی،
كشورها از جمله كشورهای مريکای تتين ،ناگزيرند حركت به سووی الگوهوای بوديل
توسعه را راز كنند .در اين راستا ،كشورهای مريکای تتين با طرد رويکردهوای دوران
جنگ سرد به توسعه ،كه در االب دو نظرية نوسازی و وابستگي نمودار شود ،بوه سووی
الگوهای نويني حركت كردند كه در االب پساتوسوعهگرايوي اابول فهوم اسوت ،نراكوه
پساتوسعهگرايي رويکردی است ساختارشکن كه توسعه را فراروايت مويدانود و معتقود
است به توسعه نيز مانند همة فراروايتهای ديگر دوران معاصر بايد توجه كرد.
بنووابراين ،كشووورهای مريکووای تتووين نيووز بووا در نظرگوورفتن ننووين ديوودگاههووايي
درخصو

توسعه ،نهتنها رويکردهای سنتي و ناموفق ماركسيستي را به كناری نهادنود،

بلکه با توسل به رويکردهای جديد توسعه كه ملهم از فرايند جهوانيشودن ااتصواد نيوز
هست ،به ايجاد رابطهای متوازن و منطقي با نظا سرمايهداری اادا كردند .از اينرو ،بوه
نظر ميرسد نچه امروزه و در االب رويکرد و نظريوههوای توسوعه در مريکوای تتوين
اابل فهم اسوت ،اسوتمداد از رويکردهوای جديود در االوب پساتوسوعهگرايوي اسوت و
كشورهای مريکای تتين نيز درصدد بهرهگيری از اين نظريهها بورای ايجواد توسوعهای
متوازن ،هماهنگ و همپا با ساير كشورهای جهاناند.
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