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  "ندانيدعادی  راتکرار ميشود   "انچه  مرتبا" لطفا "

  برتولد برشت استثنا وقاعده  ،  

  

  مقدمـــــــــه -1      

مسئله  ءتبييندر ، مارا برخی پرسشھا ميتوانندطرح  چيز،قبل ازھر ، پيش رورابطه با موضوع در      

 در )3(بيستم دھه ھای پايانی سده که در تغييرات وسيعیانھم باتوجه به  ، برنامه ريزیھمچون  پيچيده ای

   .ياری دھد   ،پيوست بوقوع توليد سرما يه داری روند 

صحنه جھانی اھميت شان در،  کشورھايط کنونی شمارقابل مEحظه ای ازشرادر،  باتوجه به اينکه       

وچنين کشورھا ئی امکانات چندانی جھت . کمتراست  ، بنگاه فرامليتیيک  ءازامکانات وقدرت مالیگاه 

برای يک برنامه ريزی سرزمينی مبتنی  ، چه دورنمائی .توسعه براساس الگوی دلخواھشان را ندارند 

  تصور است ؟ قابل  ، ومحيطی ويا توسعه وتحول شھريشان برواقعيات وگاه تنوع فرھنگی اجتماعی

قواعد ھائی ازجھـــــانی شدن بميدان امده ، خواھان رتفکرنئوليبرال که ھمراه با  ، با توجه به اينکه        

تفکر يارانه خواه است ، زی خدمات عمومی وکنارگزاردن ھرگونه سا یوکنترل ھای دولت ملتھا وخصوص

جوامع در، م با اجرای انھا نيازھای اکثريت مردکه گزاری ھائی را بايدانتخاب نمود  برنامه وسياسته چ

، را بر اورده اين بازار نيستند  با )انتگره( گرفته وبخش يگانه شدهدرحاشيه قرارکه پيرامون سرمايه داری 

   نمود ؟

، تمايلی به تبعيت  حاکم شده جھاناموربر "عمE سرمايه مالی بين المللی ، امروزه ، با توجه به اينکه      

و  مقابل خواھان اعمال مقرراترا نداشته ودر ھا دولت ملتء مردم ساPرازاھنگ نامطمئن نھادھای 



، سياست ھای مبادله  بھره  نرخ تعيين دررابطه باحجم مازاد،( هءقوای مقننه ومجريائی برترازھ خواستهو

برنامه ھای توسعه اجرای  برایامکان وتضمينی ، چه  .اين کشورھا ميباشد )  . ارزی، نرخ ريسک و 

يا تضاد با منافع امپردر ، که ميتواند مردمیطريق بکارگيری سياست ھائی جھت مشارکت ، از سرزميندر

   ؟ ، وجود خواھد داشت  جديد باشدست لي

 ھای د اعمال نفوذ برسيستمشناخته ميشود ، درصدعنوان جھانی شدن ب، تغيراتی که  توجه به اينکه با       

موروثی  "کثراھستند که ا ای بلکه بعکس سيستم ھای سياسی اند ، مدرنيزه نشده اغلب که يستسياسی ا

ی است که ھنوز در مقابل جوامعاين اعمال نفوذ درعEوه بر ان . يگارشی ھای محلی ميباشند متشکل از ال

اموزش برخورداری ازامکانات مسکونی و ،تامين اجتماعی، بھداشت وتندرستی ( حقوق اجتماعی  ھاان

بدون امکان   informalرسمی وضعيت غيرجمعيت شان دربخش اعظمی ازھمگانی نبوده و ) وپرورش

ی چنين جوامعی ، جھت دراينصورت چه امکاناتی پيش رو. قرار دارند  انايرونظحقوق کاربھره مندی از

ان که بتو چه امکاناتی وجود داردقراردارد ؟  ، باشد موجودوفقر تغيير روالی که مبتنی بر تعميق نابرابری

ين تدو را جوامعاين و بھبود شاخص ھا در محيطی -دادن به جوانب اجتماعیبرنامه ھائی مبتنی بر اولويت 

     ؟  کرد ی مردمی راتضمينچگونه ميتوان مشارکت واتخاذ سياست ھا  نمود ؟ 

در منطقه  که شھری وکEن شھرھائیاھميت دادن به قطب ھای ا امپرياليسم نو ب ، با توجه به اينکه        

 خواھان ايجاد رقابت بين اين مراکز شھری که ی نوليبرالی ، وھمچنين باورھا شده اندشان دارای اھميت 

ودورنمای  فرصتچه  ،ميشوند بقيه سرزمينشان  زشھری ازواقع موجب گسستن اين مراکدر که انھم است،

  ، ميتوان متصور بود؟ باشندبرای سياست ھائی که برپايه  تعاون فدرالی قابل مطرح شدن  را ممکنی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ه استتشار يافتان 2007در سال "  کEن شھرھا ومسئله اجتماعی برزيل" کتابی تحت عنوان بصورت تجديد نظر شده در" له قبEاين مقا – 1

شھرھای برزيل  معاون وزارت )  1989 - 92(  مسکن وتوسعه شھری در ايالت سائو پاولو  دانشگاه سائو پاولو مسئول امور شھرسازيدر  استاد -2

 )2005 – 2003  (  

در اينجا با اين برداشت مطرح ميگردد ، که مبين تغييراتی است که عEوه بر انچه بر حسب معمول ارائه ميشود شامل تحوPت  مفھوم جھانی شدن -3

 .ظھورنمود  70نی ساختاری توليد سرمايه داری ميداند که در دھه دگرگو انرا  ديويد  ھاروی  انچه . ، فرھنگی وسياسی نيز ميباشد تی  عقيد

The new imperialism. New York ; Oxford University Press 2003  Harvey. D ؛       



  

 . شدن وقدرت جھـــــــــانی – 1-1

ی ھم با شدن کنون ورديسم انسان وجامعه نوئی را شکل دادند ، جھانیکه تايلوريسم وفُ ھمانگونه         

وذھنيت فردی ، نحوه  گ، کاP ، عادات مردم ، فرھن ، توليد، بازار، روند کار کشورھاتغييراتی که در

مياورد ، درحال  را با طبيعت بوجود ان ورابطهانسان  مورد استفاده کاربرد وتوليد فضاھای ساخته شده

  . شکل دادن به انسان وجوامع جديدی است 

رديسم باعث تغيرات ، وسيع اجتماعی که حاصل اش برقراری نظم جديد کاری از وواقع ھژمونی فُ در       

ساعات کار مشخص، . ، شد وجود اورد صنايع بزرگ را بطريق مکانيزاسيون که امکان تکرارتوليد در

،  بودنظم دقيق ، ماشين که اھنگ بسيار متفاوت با زندگی روستائی که تابع فصول سال ونيروھای طبيعت  

ورود زنان به بازار . خوش دگرگونی بسيار شد تمره خانواده دسوزندگی روزحتی فعاليت ھا . نمود  برقرار

. وغيره  اتومبيلانه ، عمومی شدن استفاده فردی ازکار، وارد شدن وسايل الکتريکی خانگی به محيط خ

و سکنی  یشھرندگی زدر ات ، دگرگونی ھای گسترده ای رابدون منازعبه اسانی و  ھمهء اينھا ، البته نه

شده برای مصرف ھمگانی ، موجب پيدايش کارگر توليد انبوه کاPھای استاندارد . ، پديد اوردمردم 

  .چنين وضعيتی گرديد  ھمخوان با)4(

ھابسباون ،  درغرب باعث رونقی شد که1970تا  1940ترکيب فورديسم با کينزيانيسم درسالھای        

Habsbawn  ئیEبزرگترين دست اورد رفاه سالھائی که درواقع بگفته او. مد ميناانرا سی سال ط

  . غرب حاصل شدراجتماعی بشريت د

  پس از بسرامدن دوره رونق بزرگ ، درسالھای پرتEتم دھه ھفتاد(. . .) "   

  بيش ازھمه ، برای اغاز بحث  -وسپس سالھای بحران زده دھه ھشتاد، ناظران 

  يشرفتهپد که جھان بويژه جھان سرمايه دار ی تازه متوجه شدن –اقتصاد دانان 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1949گرامشی  – 4

  



  

  .وشايد منحصر بفرد در تاريخ خود است  یدر حال گذر ازيک مرحله استثنائ

Hobsbawn,   1994/p253 "  

  

 پيشرفت مبارزه کارگران، دولت درعمل کنترلدر انباشت سرمايه داریروند تعديل  ھمچون نتيجه        

  .  ارتقائ سطح زندگی را تضمين ميکرد اعمال مينمود وسياست ھائی کهقانونی خودرا برکار

به کشورھای سرمايه  ان سالھا بوقوع پيوست ، منحصردر تحوPت سريعی کهوضعيت مذکورو        

ليکن . درجريان بود " جامعه رفاه تواماانھا فورديسم ودرواقع کشورھائی که در. ميشدداری مرکزی 

بدين  .)5(ھمراه نبود  مردم برای اکثريت فورديسم با جامعه رفاه، ھای سرمايه داری پيرامونی درکشور

به ازبخش شھری اين کشورھا  واقع درجزئینيزدروھنجارھای شھرسازی مدرنيست اندارد صورت  است

بخش شھری در "  جھان اولی ھا ءجزيره" به نوعی حقيقت شکل دادن نتيجه چنين تحققی در .ند امداجرا در

استاندار وھنجارھای خارج از ،شھری غيرمجاز جزيره ای که توسط بخش ھای. شد اين کشورھا 

،  نشين الونک،  نشينمحقربه اشکال مختلف رسمی ، ، بصورت غير مجازويا غيرمدرنيست  شھرسازی

احاطه  ،مجازغيرصورديگريا  و توافقی وغير قانونی تفکيک ھاساخت وسازھای غير مجاز،  کپرنشين ، 

   . شده بود 

   ھمراه با(وژی توليد پيرامونی ، به انتقال صنايع ، ماشين واPت ، تکنول چنين وضعيتی فورديسمدر       

  مصرفبازار" به برخی از مراکزکEنشھری که قبE) طرحھا ودر نتيجه ارزش ھای فرھنگی مربوطه اش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصطEحی که طبقه بندی  کشورھای پيرامون سرمايه داری را تعيين مينمايد ، از اصطEح : ميگويد  Jose  Luis Fioriژوزه لوئيز فيوری  -5

" وبعد از ان به" توسعهکشورھای درحال "پس ازان به   .ناميدند " کشورھای وابسته " سپس اين کشورھارا .  اغاز شد   "کشورھای عقب مانده ،"

  رابطه با سرمايه مالی جھانی در عصر جھانی شدن ان در که ، " بازارھای نوظھور"  عنوان بEخره امروزه به . معروف شدند " ھای جنوبکشور 

  ) 1995فيوری ( . ناميده ميشوند مطرح شده است ،

  . رجوع نمود Arrighi  1995 اريگی برای شناسائی بھتر مفاھيم مرکزی و پيرامونی و شبه پيرامونی ميتوان به  



  .البته برای  توجيه اھداف نوشته حاضر ، طرح تعاريفی ھمچون تفاوت  ميان پيرامونی ويا شبه پيرامونی ، چندان ضروری نميباشد   

  

 ، اين کشورھا که اين روندء معروف به جايگزين واردات برخی ازدر. وارداتی بودند ، اقدام نمود کاPھای  

به دوره ای توسعه گرا   ، که مرحله تحقق انشد  ويژگيھائیدارای  ، ضی کنترلھای دولتی ھمراه بودبا بع

  .معروف گرديد

کينزين  وارد ميشد به شرايط تعيين کننده ان در  –انتقاد ھائی که به الگوی فورديست بسياری از        

ار، درسوداوری و عEوه بران مواجه شدن بحران ، در منابع مالی ، درباز(  .ميگرديد حوزه توليد مربوط

برای شناسائی مشخص افول مورد بحث ، ديويد ھاروی ظھورمبارزه زنان ،   ) .با بحران نفت دھه ھفتاد 

، ) امريکای شمالی درصحنه جھانی بويژه در  hippiesمعروف به ھيپی ھا (  مصرف گرا ئی جنبش ضد

، )   Berman 1982؛ برمن  Jacobs 1961وبز جاک( ازضعف فونسييوناليزم مدرنيست انتقاد 

جريانھائی که درسطح بين بEخره ساير ، نارضايتی جھان سوم که برای کسب استقEل خود درمبا رزه بود

  . المللی وجود داشت ، را نيزموثر ميداند 

 :  دآويژگی ميد سبین ء رفاه اجتماعیبه اين مرحله " که متناقضا ی بودانعطاف پذيری نشانه اي نبوداما        

کار، در قراردادھا ؛ نبود انعطاف دربازار سرمايه ثابتقياس وسيع ودرازمدت دره مسرمايه گزاری بکمبود 

بود طاف پذيری نشانه تغييراتی مقابل انعدر.  ، در حقوق کارگران ؛ نبود انعطاف درساختاراقدامات دولت

 انعطاف پذيری : گردش سرمايه اغاز ميگردد سالھای دھه ھفتاد جھت سرعت بخشيدن به زماندر ، که

درحال جابجائی (انعطاف پذيری درسازمان دھی واحدھای توليدی  رابطه باسرزمين ، درساختارتوليدی در

 ،تنوع کاP ، انعطاف پذيری ء بازارھا رمناسبات کار، انعطاف پذيری درانعطاف پذيری د) وپراکندگی

،  جھانی يافتند که ، باسرعت در رويدادھاميتی بيش ازپيش دراھ ھا ،رسانه و دانستنيھااطEعات ، 

ھا با پيشرفت گسترده  ھمه اين پديدهکه اقذامات ، انھم درشرايطی  spectacleکردن زودگذری ، نمايشی 

   .لوژيکی تقويت ميشدند ، مواجه بود وتکن



ت ليبراليسم درشرايط صور بدين. به دولت ونقش تنظيم کننده اش نيزرسيد  مذکور انعطاف پذيری       

مارگارت تاچر نخست وزير انگلستان  1979سال بحران مالی پيش امده در به. افت دوباره يجديدی تولد 

ف سنديکاھای مربوطه پاسخ باحمله به دستمزد واقعی و تضعي  1980امريکا  ورونالد ريگان رئيس جمھور

  .دادند 

دولت بزرگء ارائه دھنده ء ونتاژمُ دِ واقع به معنی در )گلوباليزاسيون ( جھانی شدن  ءھژمونی       

ورديست سنديکاھای قدرتمند کارگری وتداوم سرمايه ھای توليدی ُف  تضعيف وتضمين کننده شرايط رفاھی ،

  . بود  ھژمونی وسلطه بازار ھمه چيز به معنی اولويت دادن بهويا اينکه در واقع بيش از  ،

ای نيروھای بر در واقع وضعيتی که .امان نماندند ب سياسی سنتی ھم درشرايط احزان ايھمچنين در       

ھا   اُ .جی. ان:  صحنه شدند  دنقش افرينان جديدی وار اين شرايطرتيب ، دربدين ت. بود چپ فاجعه بار

NGOs ) طرفدار برابری  زنان ، سازمانھای جنبش ، طرفداران محيط زيست ،) سازمانھای غير دولتی

ھمچنين دموکراسی بورژوازی .  هبرابری حقوق ھمجنسبازان ، اقليت ھای قومی وغيرعان نژادی ، مداف

تخليه محتوائی سوق داده به واحزاب سنتی  ،  به سوی منازعه  representativeمبتنی بر نمايندگی 

  . شدند 

به   نسبتو نخبگان ه وتوام با شيفتگی که رسانه ھاوبسياری از روشنفکران دواکنش فريبن       

تخصيص يافتن  وبا نشان دادند ، با گذشت زمان) گلوبال (گلوباليزاسيون  وبھمين صورت شھرھای جھانی 

ھمگی بصورت ،  و ساير تغيير وتحوPت  به سرمايه داری در جھت خدمت ژی جديد وکاربرد انتکنولو

، عقب گرد درسياست ارری ، بدترشدن شرايط ومناسبات کافزايش بيکا: يان شدند يک واقعيت ظالمانه نما

عرصه خدمات  ورود ونفوذ سازوکارھای بازار به  اجتماعی، افزايش خصوصی سازی ،تامين ھای 

  .  باقی مانده بود از قبلکه  ی ئ، افزايش نابرابری ھای اجتماعی ، انھم عEوه بر نابرابری ھا عمومی

يت وطرد اجتماعی را افزون بر محروم اوضاع ،اسيون ، پس ازسلطه ھژمونيک اش برگلوباليز       

اين . وش ميشود محله ھا فراموش شدند ، شھرفراموش شد ، منطقه فرام:  مشکEت قبلی موجب گرديد 



 ھمنمياورد  عمل انھا را به حساب ه واين نظم درکشورھائی که خارج از نظم جديد قرار داشتروند حتی در

  .قابل مشاھده بود 

محلی ، بی اعتنائی به ھويت ھای ملی برپايه از اھميت انداختن فرھنگ ھای  يائی منطقه ای جديدیپو       

، Harvey 2003 . (، دينی ويا درواقع ارکان پايداری محيطی جامعه ، شکل گرفت  نژادی قومی ،

Stiglitz 2002 ،  ( Ocampo  –  Martin 2003  

 سونامی ، گلوباليزاسيون بصورت يک  ود باين امپراتوری ويا وابسته به ان نبرای کسی که جزئی از        

  .باخود ميبرد باشدکه ھرچه بر سر راھش بزرگی در امد 

که درحالت . ( ميباشد "رتوا ترمين" شده گوئی برای پخش نطفه انتقال ژنتيک  بکارگرفته تھاجم       

که اين خود .) عملی ميگرديد ھم کنترل کامل ُکنسرھای گلوبال برقوت مردم جھان ،  عموميت يافتن ان 

اطمينان به داشتن امنيت دراينده برای   .است ) 6(فقدان اخEق وانصاف نيروھای گلوبال  نھايت مبين

به اينده ، جای خودرا به ترديدی مداوم که نسل جوان باان  وخانواده ، داشتن ارامش ، اميداشخاص 

حفظ استاندارد نجا صلح اجتماعی ازطريق تداوم در ا حتی در اياPت متحده که.  روبروست داده است 

  ) 2003(ھاروی . فقر وسيعی درحال گسترش است شده ،  نگھداشته رپاب افراطی مصرف

خواسته ھای  بااين اوصاف انگونه که نئوليبرالھا ميپنداشتند ، دولت ھا کوچک نشدند، بلکه خود را با       

در واقع ارائه انچه دراين دولتھا کوچک شده روبه نقصان نھاد . صاحبان جھانی سرمايه مالی تطبيق دادند 

لی ھمراه ميشدند ، توسط رسانه سرمايه ھای مائی که با الزامات مراکز دولت ھا . خدمات اجتماعی بود

اقدامات  "فرضا .حال پيشرفت معرفی ميشدند لی حمايت شده وبه عنوان موفق ودرخدمت سرمايه مای درھا

ازطرف " وسيعا" که قبE ، رسانه ھائی بنگاھھای نشرياتی ورسانه ای در برزيل مشکوک خصوصی سازی

مدح وتبليغات مداوم در با بکارگيری چھرھای سرشناس رسانه ای دولت حمايت ميشدند ، انچنان بود که

کردن فعاليت ھائی که در وبی اعتبار) گلوباليزاسيون(بودن جھانی شدن  ءخصوصی سازی وچنين وچنان

   )Biondi 1999(  .ھستند دولت بود ، ھمگی بخشی از اين جريان  اختيار

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   Welfare Stateيکی از ويژگيھای عمده جامعه رفاه )  Ball et all  )1988بنظر بال ات ال        

راه بايارانه شده باترکم باP ھمونی استاندارتوليد انبوه واحدھای مسکدر کشورھای سرمايه داری مرکزی 

شھری وکنترل کاربرد زمين  یبا برنامه ريز ساختھای شھریسرمايه گزاری درگسترش زير .دولتی بود 

اين ساخت وساز در) وسيع نيروی کار مھاجر ھمکاریبا( شرکت ھا وسنديکاھای بزرگ   .ھمراه شدند 

   .مشارکت نمودند  "اوسيع

"  ، درپی ان متعاقبا اعتبارات دولتی روبکاھش نھاده ، قيمت ھا افزايش يافتند 1975پس ازسال        

عرصه يری درعطاف پذنگی اوضاع وا نتيجه منجر به افزايش پيچيديافته ، در ھای سوداگرانه فزونیفعاليت

  برقراردادمبتنی  ، فعاليت ھایھمراه با کاھش سرمايه ثابت ھمين صاحب نظران بنظر. توليد ان شد  روند

  ع  رات بموازات وھمراه باکاھش توان سنديکاھا  بوقوياين تغي ءھمه. ھای دست دوم وسوم نيز رواج يافتند  

    .پيوستند   

   .از کليه اسناد رسمی محو شد رفته رفته با اين اوصاف ودر چنين وضعيتی واژه يارانه ھم درعمل         

  

    )7(روياروئی گلوباليزاسيون در کشورھای پيرامونی   -  2-1        

شديد بود ، ه بسياردرکشورھای سرمايه داری پيشرفت) گلوباليزاسيون ( جھانی شدن  اگر برخورد       

  اکنون تصور نمائيد اين برخورد درکشورھای پيرامونی که اکثريت جامعه شان ھيچگاه ازحقوق اجتماعی

اشتغال ، رفاه ، تندرستی ، اموزش و پرورش ومسکن برخوردار نبوده اند ، چه : انيورسال ھمچون  

  نتايجی بايد ببار اورده باشد ؟ 

شدن باخود اورد ، موجب تعميق ان درجوامعی که بگونه سنتی دچار اين نابرابرھائی که جھانی         

  نابراری ھا بودند ، گرديد بنا براين درچنين وضعيت ھائی روند بازسازی توليد وھدفگيری برای برقراری   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  



وجوھی که در اين نوشته م پی ميگيريم ، در رابطه با   باوجود تفاوت محسوسی که ميان کشورھای پيرامونی وشبه پيرامونی وجود دارد ، اما -7  

  . طرح تفاوت مذکوررا چندان ضروری نميدانيم 

  

  . اری از حقوق اونيورسال مردم بسيار متفاوت خواھد بود اشتغال کامل وبرخورد      

قرارداد وتضعيف شدن  کشورھای سرمايه داری مرکزی جھانی شدن  درعمل بصورت شکستهدر        

راری روابط سلطه وبھره جھانی شدن  بمعنی برقاما درکشورھای سرمايه داری پيرامونی . اجتماعی بود 

  . عمل نمود کشی جديد 

ھژمونی وسلطه مورد بحث ، بازسازی  حساب شده ء" الگوی کامE :انچه قابل ذکر است اين استکه         

   . ارائه داد) 8(توافق ويا اجماع واشنگتن  را

        Eرء کشورھای "ھمانگونه که قبPمتذکر شديم ، نيروھای گلوبال ھمزيستی ورعايت نھادھای مردم سا

 تشان رابا کمک رسانه ھائی که  اين نيروھا توانستند ، نظريا. مشکل دارند تابند ، وباانھا  ھدف را برنمی

گونه ميبينيم ، بانکھای مرکزی ھمان. کمک ھای ھنگفتی را دريافت مينمودند، تا اندازه زيادی جا بياندازند 

س نداده گاه دراين زمينه ھا حسابی به مرجعی پعی اين کشورھا نفوذ نموده ، ھيچھمه شئون زندگی اجتمادر

، اسناد دورازانظار" شناسائی ، جلساتشان معموP ھمواره غير قابل! حقوق بسيار مشروعشان .  اند 

        در. جھت مطالعه وقضاوت ، ھمواره غير قابل دسترسی ، بوده است   ومدارکشان حتی برای اقتصاددانان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويا دستورعمل پايه  ، )  استراتژی( درعمل بصورت راھبرد   John Williamsonف سند توافق ويا اجماع واشنگتون ازجان ويليامسون  ھد  -8

 .ه است پيرامونی  ، در جھت نيل به اھداف اجماع مذکور ، بود  ی جوامعظيفه شان خط دادن به سياست ھا ی اقتصادبرای کادرھای اجرائی ايکه و

What Washington Means by Policy  Reform : In J.Williamson, ed. Latin American Adjustment :  How Much 

Has Happened ? Washington :  Institute for International Economics,  (1990) 

انجام شد ، که در ان نمايندگان دولت امريکا ،  سازمانھای مالی بين المللی،  1985نسخه پيشھادشده توسط ويليامسون ، نتيجه نشستی بود که  سال  

سوپر وايت  اوليه   صاد کEن بر اساستثبيت اقت: برای انھا نسخه وراھکار فقط يکی بود . شرکت داشتند " نوظھور " نمايندگان کشورھای معروف به 

بزعم ارائه بقسمی که .  تجديد نظر در ساختار نظام تامين اجتماعی ، ازاد سازی تجاری ومالی وگسترش ھرچه بيشتر خصوصی سازی  ،مالی 

  .  که در واقع  چنين نشد .  بااجرای  موارد فوق الذکر، سرمايه گزاری ورشد اقتصادی ھمه جانبه ای نويد داده ميشددھندگان نسخه مذکور، 

 Williamson . Johon ed. The Political  از ويليامسون در"  In search of a Manual of Technopols " سند مذکور در 

Economy   of Policy Reform  .  Washington, DC : Institute for International Economics  1994     



   .مل سياسی  مکمل برای به اجرا در اوردن اھداف نئو ليبرالی ارائه دھد ی داشت  يک دستور العسع 

 »ربع قرن سرگذشت غم الود خصوصی سازی « ميتوان به مقاله "واشنگتن اجماع ويا توافق "در اين رابطه برای شناسائی بيشتر ، ھمچنين – م       

  .فريبز رئيس دانا نيز رجوع نمود   :نوشته  

بدون علت نيست که يکی ازنکته ھای . يچکس بگونه ای دموکراتيک انتخاب نشده است اين سازمانھا ھ 

  .نئوليبرالھا ، استقEل بانکھا ازدولت ھا ويا نھادھای ملی ء کشورھای ھدف ، ميباشد  مھم نسخه ھای

 امدبزعم نئوليبرالھا بيش ازتوزيع در: ه استکھای ديگری شاخصيکی از " ريسک ء کشور"درجه        

حال اين شاخص چگونه تعيين ميشود ؟ چه کسانی تعيين کننده انند ؟ برچه پايه . زلت داردمن اھميت و

 اما بھرحال شاخصی است که بصورت. محاسبه ميگردند ؟ معلوم نيست  ومبتنی برچه برداشتھائی

  . شده استاين کشورھا نگھداشته شمشيری باPی سر

گرفته ميشوند که اگرچه ازافراد حرفه ای بکارمجموعه ای  دفی ھ کشورھا وزارت ھای دارائیدر       

تعليم شته باشند ، ولی ان چنان شان را نداواقعيات اجتماعی وسرزمينی کشورشناخت چندانی از ممکن است

مورد انھا توجيه شده اند ، وبگونه ای حرفه ای به اھدافی که دربتوانند با مھارت ديده و اماده شده اند که ، 

با شيفتگی تمام باورھائی را پی گيری نمايند که : شان مشخص است  نقش ايدولوژی  .عمل بپوشانندجامعه 

ھنده وراھنمای عمل خط داين کارشناسان برنامه ريزدر. است  گرفتهمورد تائيد قراردراجماع واشنگتن 

   )9. (سازمانھا ووزارت خانه ھای اجرائی کشور نيز ميباشند ساير

می از اين گرفته شده برای محاسبه مخارج سازمانھای عمومی بخش بسيار مھبکار لوژی متد        

بعنوان مثال ، امکانات مربوط به احداث زير ( ھا بحساب مخارج سرمايه گزاري. نظريات را تشکيل ميدھد

ئی دولت را کم تا بدينصورت توان وکارآ ،گذارده ميشوند ) ساختھائی که به توليدات اختصاص دارند 

درمتدولوژیء حسابرسی ، تعاريف بکار برده شده ، درھمهء جزئيات ازمنطق سلطه  .يت جلوه دھند اھم

  .  تبيعيت مينمايد منافع گلوبال

توفيقء راھبرد تدوين فورمول بنديھای سياسی ، برای کشورھای سرمايه داری پيرامونی ، موجب      

) بانک توسعه کشورھای قاره امريکا ( BID ) بانک بين المنطقه ای توسعه( BIRD.  شگفتی است 

OCDE )ازجمله نھادھائی ھستند  که برای پيگيری وتحقق  ) سازمان اقتصادی تعاون وتوسعه  
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بعنوان عضوگروھی که در تاسيس وزارت شھرھا فعاليت داشته ومعاونت وزارت خانه مذکور را در دولت  لوP داسيلوا به مدت سه سال  - 9

  . برزيل بوده است عھده دار بوده ، نويسنده مقاله درعمل شاھد فعاليت ھای مبتنی بر برداشت ھای نئوليبراستی در دستگاه دولتی  2003/2005

بدين صورت ھمه سعی  .ن داده شده اند اسازم  " capacity building"،  " ايجاد قابليت اھداف    

در که حتی انرا چنان ارائه ميدھند که گوئی ھمه چيز بسادگی ( و اقدامات نھادھای چند جانبه  وکوشش

بقسمی که بايد   .واشنگتن ميباشد  اوره شدن اھداف و مصوبات اجماعدر جھت تحقق وبر.) جريان است 

اين اھداف ، انھا لذا برای نيل به  . انگاشته شود "  راس ھمه امور" ھمواره در اھداف اين اجماع

 گرايش : انھم. غالب کشورھای سرمايه داری پيرامونی رايج است ، حساب ميکنند سنتی که درروی ُ

  . شده ، ميباشد  خارج وارد اين جوامع ، به انچه از نارزش قائل شدق اين جوامع به تقليد ويا فو نخبگان

ھمزمان باان کم ارزش شمردن يافته ويا برداشتھای خودی ، که توسط نخبگان وروشنفکران کشورھای 

  . را بايد به سنت قبلی اضافه نمود سرمايه داری پيرامونی انجام ميشود 

دريک دوره  ، نسبت به ارزش ھای خودی یحافظه روشنفکرانه وحرفه ای نخبگان جوامع پيرامون    

ھمراھی وتاثير پذيری دراز مدت از ايده ھای وارداتی . شده است  تحقيرتاريخی طوPنی ھمواره سرکوب و

نه تاثير پذيری بويژه در زمي.  ،  در واقع انھا را در مقابل يک وضعيت تاريخی مجازی قرار داده است 

  ئیمجموعه ای از ارزش ھا ، باورھا ، نمادھا : » خارج ازمکان  ايده ھای« عمل با فرھنگی ھمواره در

" مسائل مھم مرتبا. بوده ايم  مواجه د ،نميباشبه اشکال مختلف بريده از واقعيت وبيگانه با وضع موجود که 

رد مسائلی مطرح شده ودر مو" مکررآ. پيش کشيده ومطرح ميشوند ، اما ھمواره بدون راه حل باقی ميمانند 

برھم  وشناسائی ھایبرداشت ھا  نسبت به ، انھم اغلب بدون اينکه. مطالعه وتصميم گيری ميشود  ان

Eمبذول گردد بررسی وتوجه چندانی،  نقد،  رابطه با مسئله مورد نظرانجام شده در" انباشت شده ای که قب .    

م انگاشته ميشوند، غير قابل ھ  )10(فريبندگی وشيفتگی نسبت به ايده ھای وارداتی که اغلب اونيورسال 

با اين سنت وعادت اکادميک ، دانشگاھی و حرفه ای ، تعجب اور نيست که بطور گسترده . توصيف است 

   .ای شاھد جذب اينگونه ايده ھای وارداتی باشيم 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  روبرت شوارز : اين پديده را از جوانب مختلف مورد بحث وکنکاش قرار داده اند ، از ان جمله بسياری از صاحب نظران بنام برزيل  – 10

Robert  Schwarz  فلورستان فرناندس  ،Florestan Fernandes و فورتادو  و سلسCelso Furtado  و . .  

  

          وھمينطور " سياست ھای خوب"  با توجه به فشاری که کشوھای ثروتمند جھت پذيرش         

ادله    Chang,Ha-Joonجون -ھا. چانک.  کشورھای فقير وارد مياورند به   "نھادھای خوب " 

کشورھای فقير  : اومعتقد است . رائه ميدھد  اھای تجربه شده ای را درمورد چگونگی اثار منفی انھا 

پيروی    "نھادبين المللی سياست توسعه "    ءاز نسخه ھای نئوليبرالی ھنگامی رشد خواھند يافت که 

   .چين وھند که رشد باPئی را تجربه ميکنند ، از چنين نسخه ھائی پيروی نميکنند . نکنند 

  

  دست کم برای کسی که اقتصاددان . قرار داريم   "کس پارادُ "  بنظرميرسد در مقابل يک " 

  تا  1960نئوليبرال نيست ، ھمه کشورھا  بويژه کشورھای در حال توسعه در سالھای 

  پی روی ميکردند از رشد بيشتری " نادرست " که از سياست ھای به اصطEح  1980

  سياست : م دريابي ، کهروشن برای چنين پاردوکسی اين استپاسخ .  برخوردار بودند

  ھيچ سودی برای کشورھای در حال توسعه نداشته ، بلــــــکه " درست "ھای معروف به 

  ناميده شده اند ، " نادرست " سياست ھائی که   ، بعکس ، در حقيقت بسيار محتمل استکه

 "    .برای انھا سود اوری بيشتری داشته است ند ،ه ايعنی از نسخه ھای انھا تبعيت نکرد

 Chang  Ha, b ,Joon 2002/p.214 

  

  ادامه در بخشھای بعدی                

   1389بھمن                 


