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: نيكوكاران نابكار

و تاريخچه پنهان سرمايهافسانه تجارت خا  داري رجي آزاد
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و در سال 2008اين گزارش چكيده كتابي با همين نام است كه در سال به 1392توسط پروفسور هاجون چنگ، تأليف

. فارسي ترجمه شده است

 چگونگي گريز از تنگدستي: معجزه اقتصادي موزامبيك

مي 2061اين بخش با خبري پيشگويانه در مورد سال موزامبيكي دستاورد علمي جديد خود در اين سال يك شركت. شود آغاز

مي در عرصه پيل مي. كند هاي سوختي را اعالم و اكنون سال پيش كشوري عقب40گويد همان طور كه كره جنوبي چنگ مانده بود

مي ثروتمند شده است، معجزه كره جنوبي چگونه امكانپذير شد؟ از ديد اكثر اما يابد، تواند به توسعه دست موزامبيك نيز

و موفقيت كره جنوبي ناشي از اين است كه از فرمان: قتصاددانان پاسخ بسيار ساده استا هاي بازار آزاد اطاعت كرده است

و استقبال از سرمايه)تورم ضعيف(1اصول پول قوي گذاري خارجي، دولت كوچك، فعاليت بخش خصوصي، تجارت خارجي آزاد

نو را پذيرفته است، . ليبرالي شهرت يافته استيعني نگاهي كه به اقتصاد

او18اقتصاد نوليبرالي نسخه به روز شده اقتصاد ليبرالي قرن و پيروان 19و18هاي اقتصاددانان ليبرال قرن.ستا آدام اسميت

ميدهي اقتصاد است، زيرا كه همه را زار آزاد بهترين راه براي سازمانبر اين باور بودند كه رقابت نامحدود در با بادكن مجبور كه

ي بالقوه، با محدود كردن ورود رقباـچه با كنترل واردات، چه با ايجاد انحصاراتـاز نظر آنان، دخالت دولت. كارآيي بيشينه رفتار كنند

هاي انحصار مثل پروانه(و بيش از هر چيز، از برخي انواع انحصارـاما اقتصاددانان نوليبرال از برخي چيزها كاهد، از فشار رقابت مي

و بهره مي) برداري يا انحصار بانك مركزي در انتشار اسكناس ساخت كنند كه اقتصاددانان ليبرال از آنهاو دمكراسي سياسي حمايت

به. كردند حمايت نمي زدايي، هاي فوق ضابطه جوهر برنامه. اي قديميه طور كلي آنها همان قدر شيفته بازار آزادند كه ليبرال اما

و گشودن دروازه كشورها به روي تجارت بين خصوصي و سرمايه سازي . گذاري خارجي است المللي

در هاي نوليبرالي برنامه» نامقدس) گانهسه(تثليث«ريزي نظر چنگ كشورهاي ثروتمند به رهبري آمريكا با طرح به را

و سازمان تجارت متشكل از صندوق بين» تثليث نامقدس«. كنند كشورهاي درحال توسعه پياده مي المللي پول، بانك جهاني

هاي مالي به كشورهاي درحال ها با ارائه كمك اين دولت. شوند جهاني هستند كه تا حد زيادي توسط كشورهاي ثروتمند كنترل مي

و باز كردن بازارهايشان مي به روي اين كشورها آنها را به اعمال سياست توسعه المللي نقش صندوق بين. كنند هاي نوليبرال تشويق

و بانك جهاني هم اين است كه اعطاي وام را مشروط به اين امر كنند كه كشورهاي وام را گيرنده سياست پول هاي اقتصادي نوليبرالي

كه كه در عرصه نقش سازمان تجارت جهاني اين است. به اجرا گذارند هايي به نفع تجارت خارجي آزاد مقررات تجاري وضع كند

و نه در عرصه ها قوي كشورهاي ثروتمند در آن عرصه و منسوجات كه ضعيف تر هستند . ترند هايي مثل كشاورزي

به. هاي نوليبرالي بوده است كنند كه موفقيت كره مديون اعمال سياست نهادهاي فوق ادعا مي نظر چنگ كره درحالي كه

و ساير اشكال حمايت اي، يارانه هاي تعرفه با استفاده از حمايت تا ها و از آنها حمايت كرد هاي دولتي صنايع جديدي را ايجاد

هاي دولتي ها بود، بنگاه دولت مالك تمام بانك.المللي دوام آورند كه آن قدر رشد كردند كه بتوانند در برابر رقابت بين زماني

و دولت در ايجاد بنگاه بعضي از پروژه مستقيماً . داد ترديدي از خود نشان نمي دولتي هيچيها هاي بزرگ را در اختيار گرفتند

ميهم به چنين دولت روي ارز كمياب كنترل مطلق اعمال دست آمده در راه واردات كرد تا مطمئن شود ارزي كه به دشواري
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و نهاده ماشين مي دولت كره بر سرمايه. هاي صنعتي مهم صرف شود آالت ضروري و گذاري خارجي كنترل شديدي اعمال كرد

مي ها از سرمايه مطابق با برنامه توسعه درحالي كه در بعضي بخش آن كرد، در بخش گذاري خارجي استقبال هاي ديگر كامالً از

. كرد ممانعت مي

و دخالت دولتي بود اي هوشمندانه از انگيزه معجزه اقتصادي كره حاصل آميزه،كتابنگارنده نظر به برخالف. هاي بازار

هم نداشت يافته تمام كشورهاي توسعه. كشورهاي كمونيستي، دولت كره بازار را از بين نبرد، اما به بازار آزاد باور كوركورانه

و اياالت متحده، براساس سياس . اند كه با اقتصاد نوليبرالي در تضاد است هايي ثروتمند شدهتامروز، ازجمله بريتانيا

مي چنگ موعظه و تجارت آزاد براي كشورهاي فقير را افرادي مي كنندگان بازار و داند كه به نفع كشورهاي ثروتمند عمل كنند

بهكه نامدمي» سامريون نابكار«آنها را  . اند آورده»نيكوكاران نابكار«صورت مترجمين عبارت فوق را

ـ بازنگري در كتاب و واقعيت؛ افسانه»خودرو لكسوسو درخت زيتون«فصل اول  سازي هاي جهاني ها

و درخت زيتون«كتاب اختصاص به نقد كتاب1فصل فريدمن در اين كتاب. نوشته توماس فريدمن دارد» خودرو لكسوس

مي اندهمي نوليبرالي را براي كشورهاي عقبگراي هاي اصول سياست . كند توصيه

به نظر چنگ وهله نخست جهاني به به سازي بيش از آنكه وسيله قدرت نظامي وسيله نيروهاي بازار امكانپذير شود، عمدتاً

به هاي حمايت سياست،سازي مورخين تاريخ جهاني. ميسر شد از شدت كمرنگ نشان داده گرايي در كشورهاي ثروتمند را و اند

. ها شكست خورده است سازي نوليبرالي در همه عرصه عالوه جهانيبه. اند سازي هيچ ذكري نكرده جهاني ريشه امپرياليستي

و هند نمونه به گرايانه در جهاني اي مليه هايي است كه اهميت ديدگاه موفقيت اقتصادي چين جاي پيوست غيرمشروط سازي

. دهدو آزاد به اقتصاد جهاني را نشان مي

مي چنگ در ادامه صندوق بين و بانك جهاني را نهادهايي مي المللي پول . كنند داند كه شديداً از كشورهاي ثروتمند دفاع

. اي وارد است ايرادي كه به سازمان تجارت جهاني نيز تا اندازه

ـ زندگي دوگانه دانيل دفو؛ كشورهاي ثروتمند چگونه ثروتمند شدند؟  فصل دوم

مي به نقد نظرات ريكاردو در مورد تجارت بين كتاب در اين فصل ديدگاهي براي اين نظريه،به عقيده چنگ. پردازد الملل

مي كشورهايي است كه شرايط موجود را مي چنگ با آوردن. خواهند شرايط موجود را تغيير دهند پذيرند، نه براي كشورهايي كه

و آمريكا نتيجه مي تاريخ كشورهاي بريتانيا و كه اين كشورها ابتدا از طريق سياستكند گيري هاي حمايتي ثروتمند شدند

. خواهند كه از ابتدا سياست آزاد را اعمال كنند سپس تجارت آزاد را در پيش گرفتند، اما اكنون از همه مي

ـ پسر سر ساله6فصل سوم  حل است؟ كار برود؛ آيا تجارت خارجي آزاد هميشه بهترين راه ام بايد

دراين فصل الگوچنگ در ميي تجارت آزاد را براي كشورهاي يك بچه حال توسعه مشابه آن ساله او را بدون هيچ6داند كه والدين

و كسب درآمد داشته باشند و از او توقع كار كردن به نظر او تجارت خارجي فقط زماني به توسعه. حمايتي در جامعه رها كرده

بهگرايي اي از حمايتهرساند كه كشور آميز اقتصادي ياري مي درو تجارت آزاد را و تواناييحكار گيرد، هاي الي كه مطابق نيازها

. درحال تغييرش؛ دائماً به تعديل تركيب عوامل اين آميزه بپردازد

ـ فيل و فنالندي فصل چهارم  مند كنيم؟ گذاري خارجي را ضابطه ها؛ آيا بايد سرمايه ها

تا كشوري كه خودخواسته ورود سرمايه. شود اين فصل با توضيح وضعيت اقتصادي فنالند آغاز مي هاي خارجي به كشورش را

را چنگ در ادامه اشكاالت سرمايه. هاي طوالني تحت استثمار بيگانگان قرار داشت ها محدود كرد، زيرا سال مدت گذاري خارجي

از. كند ذكر مي :اين ايرادات عبارت است
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 هاي خارجي، هاي شركت هاي خارجي، كالهبرداريـ فرار همزمان سرمايه

و نابودي بنگاهـ انتقال اندك فناوري . هاي داخلي هاي نوين

مي چنگ نتيجه اكثر كشورهاي. گذاري مستقيم خارجي است مندي سرمايه كند كه تاريخ گواهي بر لزوم ضابطه گيري

گذاري سرمايه.مند كردن آن پرداختند گذاري مستقيم خارجي بودند به ضابطه ننده سرمايهك ثروتمند امروزي، زماني كه دريافت

مي شود، بلكه سرمايه خارجي باعث رشد اقتصادي نمي مفيد بودن سرمايه خارجي به نوع. آيد گذاري خارجي خود در پي رشد

و مقررات مربوطه در كشور ميزبان بستگي دارد سرمايه . گذاري انجام شده

ـ بهره  بد؟: خوب؟ بنگاه دولتي: كشي انسان از انسان؛ بنگاه خصوصي فصل پنجم

مي چنگ با آوردن مثال و نه بهبود عملهاي دولت دهد كه نه عملكرد ضعيف بنگاه هاي متعدد نشان كردشان الزاماًي گريزناپذير است

هم نمونه عقيده او بين بنگاهبه. سازي است نيازمند خصوصي هم نمونه هاي دولتي و با. هاي بد وجود دارد هاي خوب به عقيده او

مي بررسي نقادانه اهداف بنگاه دولتي، روشن كردن اولويت و افزايش رقابت را توان عملكرد اين بنگاه ها، بهبود نظام بازرسي ها

ك خصوصي. بهبود بخشيد و سازي نيز هنگامي كارآيي دارد ه بنگاه مناسب، با قيمت مناسب، به خريدار مناسب فروخته شود

. پس از آن بنگاه خصوصي شده تحت ضوابط مناسب قرار گيرد

ـ عرضه نرم ؛ آيا اقتباس انديشه نارواست؟1997در سال98افزار ويندوز فصل ششم

سي فصل فوق با اشاره مي اي در هنگ افزارهاي رايانهو نرمهاي موسيقيدي اي به بازار گسترده كپي قاچاق به. شود كنگ آغاز

با نيازمند رشوه دادن به آدمعقيده چنگ اختراع چيزهاي جديد همواره عقيده او همه كشورهاي ثروتمندبه. هوش نيستهاي

و كپي بي كنوني در گذشته، نشانه تجاري مي رايت ديگران را با و اكنون از كشورهاي خيالي نقض مانده توقع رعايت عقبكردند

از. به عقيده او هيچ اختراعي مديون كار يك نفر نيست تا بتواند مانع از استفاده ديگران شود. اين حقوق را دارند چنگ ضمن انتقاد

كش نظام فعلي صدور پروانه از كشورهاي پيشرفته مي .هاي پربازده كمك كنند وريمانده در رسيدن به فنا ورهاي عقبخواهد تا به

ـ باالتر از خطر، آيا بيش از حد مي  شود دورانديشي مالي داشت؟ فصل هفتم

ـ نوليبرال چنگ در اين فصل به انتقاد از نظريه نوليبرال مي1ها تورم را دشمن شماره ها در مورد تورم مي جامعه ـ . پردازد دانند

و اين ادع يك تفاوت منطقيا كه هر چه تورم كمتر باشد بهتر است،به عقيده او بين اذعان به طبيعت مخرب تورم لگام گسيخته

مي سياست. فاحش وجود دارد مي هايي كه براي مبارزه با تورم طراحي به شوند، و دستمزدها توانند با كاستن سطح اشتغال

. كارگران صدمه زنند

بهكامالً شود كه بانك مركزي آمريكا در اين فصل نشان داده مي و بايد ب مستقل نيست اشد، اما دولت آمريكا كنگره جوابگو

مي حال توسعه را به ايجاد بانككشورهاي در . كند هاي مركزي مستقل با تمركز صرف بر تورم تشويق

ـ و غيردمكراتيك پشت كرد؟ كنگوفصل هشتم  در برابر اندونزي، آيا بايد به كشورهاي فاسد

مي كنگوصادي كشورهايتچنگ در ابتداي اين فصل به مقايسه وضعيت اق هر دوي اين كشورها حاكمان. پردازدو اندونزي

مقايسه فوق محدوديت ديدگاه. هاي اقتصادي قابل توجهي دست يافت به موفقيت كنگوفاسدي داشتند، اما اندونزي برخالف 

ميترين موانع توس ديدگاهي كه معتقد است فساد يكي از بزرگ. دهد نيكوكاران نابكار را نشان مي به عقيده. باشد عه اقتصادي

مي هاي نوليبرال را به فساد موجود در كشورهاي عقب نيكوكاران نابكار داليل شكست سياست،چنگ اما. دهند مانده نسبت

به نيست، زيرا سياست اين دليل اصلي و نه ساير عوامل شكست خورده هاي ليبرال .اند دليل نادرست بودن خودشان
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م بينيكوكاران نابكار اقيگويند كه بهترين راه براي حل مشكل فساد ورود به تصاد است،شتر نيروهاي بازار به نگارنده نظر اما

. اصالحات نيكوكاران نابكار به جاي كاهش فساد غالباً به ميزان آن افزوده است،كتاب

مي درحالي كه تمام نيكوكاران نابكار اند كه باعث تضعيف دمكراسي رانند، اقداماتي را حمايت كرده مدت از دمكراسي سخن

و بستن دست دولت اين تضعيف به واسطه ضابطه. شده است . ها رخ داده است زدايي

ل سياسي، از قبيل اندازي به مسائ هايشان با چنگ ها براي توجيه ناكامي سياست به نظر چنگ كوشش نوليبرالدر نهايت

و فقدان دمكراسي قانع . كننده نيست مسئله فساد

ـ ژاپني و آلماني فصل نهم  ها از توسعه اقتصادي عاجزند؟ هاي دزد؛ آيا برخي فرهنگ هاي تنبل

مي خارجي در سال هايي از جهانگردان در ابتداي اين فصل با آوردن گفته شود كه از نظر كشورهاي پيشرفته، هاي دور نشان داده

و آلماني ژاپني . ها در ابتدا مردمي با فرهنگ پايين بودند ها

مي. پردازد چنگ سپس به توضيح ادعاي نيكوكاران نابكار مي در كند دليل شكست سياست ادعايي كه بيان هاي نوليبرال

عق كشورهاي عقب . مانده اين كشورهاستبمانده فرهنگ

و بدون ابهام براي توسعه اقتصادي خوب يا بد باشد چنگ توضيح مي به. دهد فرهنگي نيست كه صراحتاً همه چيز بستگي

با. عناصر مثبت يا منفي فرهنگ ممكن است در جامعه غالب باشند. اين دارد كه مردم با مواد خام فرهنگشان چه بكنند دو جامعه

ميمواد خام فرهن و مشابه در دو موقعيت متفاوت زماني يا اقليمي . كنندتوانند الگوهاي رفتاري كامالً متفاوتي توليد گي يكسان

مت افزون بر اين فرهنگ. كننده رفتار مردم نيست فرهنگ تعيين بهملت. غيرندها و منضبط علت توسعه اقتصادي سخت ها كوش

و نه برعكس مي يا. شوند ناكامي اقتصادي يك كشور برحسب فرهنگ آن كشور، برخالف ادعاي توضيح دادن موفقيت

و نه مفيدنيكوكاران نابكار  .نه ممكن است

ـ سائوپولو، اكتبر سال ؛ آيا ممكن است اوضاع بهتر شود؟2037سخن پاياني

مي در اين بخش صحبت از آينده مي 2037 شود كه اين بار در سال اي به آينده. دهد رخ هاي نوليبرال علت اجراي سياست اي كه

. تواند شوم باشد مي

وا چنگ ادعا مي به. اند دارد كه در آن اينك مهارت يافتهميكند بازار آزاد كشورها را به كاري يعني كشورهاي تنگدست بايد

كم فعاليت مي. شان ادامه دهند بازده كنوني هاي خواهند تنگدستي را پشت سر گذارند بايد از گرايش بازار سرپيچي اگر كشورهاي فقير

و به كارهاي دشوارتري دست بزنند كه درآمد بيشتري برايشان فراهم مي در توصيه. سازد كنند هاي بازار آزاد درست است اما فقط

و امكانات توليد را نمي در كوتاه.مدت كوتاه چ مدت استعداد د چيزهاي ها نباي اما اين به آن معنا نيست كه موزامبيكي. ندان تغيير دادتوان

. توليد صنعتي مهمترين راه شكوفايي است. واقع اگر خواستار پيشرفتند بايد اين كار را بكننددر. پيشرفته توليد كنند

 بندي نهايي جمع

وجود دارد كه ناكامي كشورهاي فقير را ناشي از نصايح مدلي به نام الگوي نادرست،ماندگي اقتصادي در توضيح نظريات عقب

و نامناسب مشاورين ناآگاه  و صندوق بين هاي توسعه بين سازماندر)و گاه بدخواه(نادرست المللي پول المللي مانند بانك جهاني

مي» داري سرمايه پنهان تاريخچهو آزاد خارجي تجارت افسانه:نابكار نيكوكاران«كتاب. داند مي . گيرد در رديف چنين آثاري قرار


