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فمینیسِممدافعبهرهکشی1

از زمان انتشار کتابم ،]1[ اغلب از من می پرسند منظورم از ]اینکه گفته ام[ "فمینیسم گمراه کننده 

معانی  که  است  پیچیده ای  سوال  چرا؟  و  می برد  بیراهه  به  را  فمینیسم  کسی  چه  چیست؟  است" 

مختلفی دارد. من اینجا روی دو معنی از این معانی تاکید می کنم: استفاده از کارگران ارزان زن در 

مناطق توسعه ی صادراتی،  و این ادعا که نقش کلیدی زنان در از میان بردن فقر در ]کشورهای[ 

جهان سوم، بیشتر از توسعه ی دولت محور است.

کارفرماها، دولت ها، و نهادهای بین المللی مالی، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 

یکی از اصول اساسی فمینیسم معاصر -حق زنان برای ]برخورداری[ از کاِر مزدی- را پذیرفته اند 

تا با آن استخدام زنان در موقعیت های شغلی رقت بار و اغلب خطرناک در مناطق توسعه ی صادراتی 

2را توجیه کنند.

ورزشی،  کفش  پوشاک،  صنعت  در  شغلی  موقعیت های  واگذاری  به  منجر  تولید  جهانی سازی 
The Sweatshop Feminists تیتر اصلی مقاله است که در زبان فارسی ترجمه ی مناسبی برای آن موجود   1

نیست
Export processing zone: نوعی منطقه ی آزاد تجاری که عمدتن در کشورهای در حال توسعه راه اندازی   2

شده و در آن کاالهای صادراتی تولید می شود

http://www.counterfire.org/articles/book-reviews/6230-hester-eisenstein-feminism-seduced-how-global-elites-use-womens-labor-and-ideas-to-exploit-the-world
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که  کشورهایی  است،  شده  جنوب  جهان  کشورهای  به  صنایع  دیگر  و  الکترونیکی  ]قطعات[ 

میزان دستمزد در آنها پایین است. بسیاری از این محصوالت در مناطق توسعه ی صادراتی تولید 

می شوند -نوعی منطقه ی آزاد که در آن تجارت از اکثر آیین نامه های مالیاتی، بهداشت و ایمنی، 

ساختار  واسطه ی  به  مناطق  این  ]وجود[  دارد-.  معافیت  تجاری  عوارض  و  کاری  آیین نامه های 

سرمایه گذار  اطمینان  زنانه،  مطیع  و  عمده  کار  نیروی  با  که  است  کارفرماهایی  نفع  به  کارگرستیز 

خارجی را کسب می کنند.

مشروعیت بخشیدن به کار زنان در کشورهای ثروتمند غربی، صاحبان کارخانه در کشورهایی نظیر 

چین، ویتنام، و مالزی را قادر ساخته که استفاده از زنان کارگر را در سازگاری با این عقیده ی غالب 

فمینیستی جلوه دهند که کاِر مزدی سبب آزادی می شود. چند بار شنیده ایم نیکالس کریستف3،  

که در نیویورک تایمز می نویسد، از این کارخانه ها به عنوان فرصتی برای زنان دفاع کند؟]2[ او از 

خوانندگان خود می پرسد]3[ که آیا ]وجود[ این کارخانه ها بهتر از آن نیست که زنان توده های زباله 

را زیر و رو کنند تا چیزی برای خوردن یا فروختن بیابند؟

به  دوره ی  در  جنوبی  کره ی  نیست-  تازه  صادراتی  صنایع  برای  زن  ارزان  کارگران  از  استفاده 

اصطالح معجزه ی اقتصادی، با بیرون کشیدن زنان از مزارع و فرستادن آنها به کارخانه ها، پیشگام 

چنین چیزی بوده است. آلیس آمسدن4،  پژوهشگر اقتصاد سیاسی در سال 1989 به این مسئله 

]فرآیند[  موفقیت  کلیدی  عوامل  از  یکی  مردان  و  زنان  بین  دستمزد  اختالف  که  می پردازد]4[ 

صنعتی سازی در کره ی جنوبی بوده است.

ساختار دستمزد دوگانه ی مبتنی بر جنسیت که سود باد آورده ای برای کمپانی های آمریکایی نظیر 

دیگر  در  زود  خیلی  گشت،  چیره  جنوبی  کره ی  الکترونیک  صنعت  بر  و  داشت  همراه  به    Fairchild

نقاط ]جهان[ تکرار شد.

صنعت  در   ،59-1958 سال های  در  سیلیکونی  قطعات  اختراع  از  پس  کمی  فاصله ی  به 

هنگ کنگ  در  نیمه عایق  ]قطعات[  مرزی  برون  کارخانه ی  اولین    Fairchildکمپانی الکترونیک، 

تولید   General Instruments شد.  منتقل  جنوبی  کره ی  به   1966 سال  در  که  کرد  راه اندازی  را 

]قطعات[ میکروالکترونیک خود را در سال 1964 به تایوان انتقال داد و در سال 1965، بسیاری از 
Nicholas Kristof  3

Alice Amsden  4

http://www.nytimes.com/2009/01/15/opinion/15kristof.html?_r=1
http://www.halftheskymovement.org/pages/book
https://global.oup.com/academic/product/asias-next-giant-9780195076035?cc=us&lang=en&
https://global.oup.com/academic/product/asias-next-giant-9780195076035?cc=us&lang=en&
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شرکت های های تک5  تولید خود را در مرز ایاالت متحده با مکزیک مستقر کردند و اولین ماکیالدورا  

6راه اندازی شد. در یک دهه ی بعدی، سنگاپور، مالزی و فیلیپین از این رویه پیروی کرده و در اواخر 

دهه ی 70 میالدی کشورهای کارائیب و آمریکای جنوبی به آنها پیوستند.

اغوا  کارگر  زنان  چابک"  "انگشتان  مورد  در  دولتی  تبلیغات  با  -که  ملیتی  چند  کارخانه های  وقتی 

شده بودند- خط تولید خود را به خارج از کشور انتقال دادند]5[، میزان و دامنه ی کاالهای تولید 

شده توسط زنان کارگر با دستمزد پایین به سرعت گسترش یافت.

سود باال دست در دست شرایط رقت بار کاری در مناطق توسعه ی صادراتی جدید پیش رفت]6[. 

در دهه ی نود میالدی، زمانی که اطالعاتی در مورد شرایط غیر انسانی ای که زنان در این کارخانه ها 

کاری  شرایط  به  بازگشت  تقبیح  در  گسترده ای  فعالیت های  و  تبلیغات  شد،  فاش  می کنند،  تجربه 

نامناسب در سراسر جهان صورت گرفت. تا جایی که نوامی کالین عنوان کرد جنبش عدالت جهانی 

شناخته  برندهای  توسط  که  است  ]کاری ای[  شرایط  از  خشم  مدیون  را  خود  پیشینه ی  از  بخشی 

شده ی چند ملیتی، نظیر نایک، اعمال شده اند.

بعضی  دارد]7[.  جریان  صادراتی  توسعه ی  مناطق  معایب  و  مزایا  سر  بر  مهمی  مناظرات 

از زنان کارگر در این مناطق را  اندیشمندان فمینیست، نظیر پاتریشیا فرناندز کلی بهره کشی مفرط 

محکوم کرده اند]8[. اما دیگرانی، همچون لیندا لیم و نایال کابییر از این مناطق به عنوان مسیری 

برای فرار از مردساالری خانواده، یا راهی که زنان بوسیله ی آن، به نسبت صنایع خانگی، درآمد 

بیشتری کسب می کنند، دفاع می کنند.

آیوا اونگ در مطالعه ای که روی کارخانه های ژاپنی ]تولید قطعات[ الکترونیکی در مالزی انجام 

داده، به این مسئله اشاره می کند]9[ که اگرچه دختران روستایی مورد بهره کشی قرار می گیرند و به 

مجرد اینکه سوء چشمان پراشتیاق و جوان خود را از دست می دهند، اخراج می شوند، اما با کار در 

کارخانه، مدرنیزه شده، لباس محلی خود را کنار می گذارند، جین می پوشند و حق انتخاب همسر 

کسب می کنند.

دایان وولف7  به تناقض زنان کارگر اشاره دارد]10[: "تا جایی که به زنان مربوط است، جهانی سازی 
High tech firms  5

Maquiladora: به شرکت های صادراتی در مکزیک اطالق می شود که با سرمایه و مدیریت خارجی کار   6
می کنند، عمدتن از مالیات معاف هستند و در غالب موارد هیچ گونه محدودیت و نظارت داخلی بر آنها اعمال نمی شود

Diane Wolf  7

http://www.cambridge.org/zw/academic/subjects/economics/labour-economics/new-international-division-labour-structural-unemployment-industrialised-countries-and-industrialisation-developing-countries
http://www.cambridge.org/zw/academic/subjects/economics/labour-economics/new-international-division-labour-structural-unemployment-industrialised-countries-and-industrialisation-developing-countries
http://www.pbs.org/pov/maquilapolis/film_description.php
http://www.pbs.org/pov/maquilapolis/film_description.php
http://iss.sagepub.com/content/18/3/461
http://iss.sagepub.com/content/18/3/461
http://www.sunypress.edu/p-919-women-men-and-the-international.aspx
http://www.sunypress.edu/p-919-women-men-and-the-international.aspx
http://www.sunypress.edu/p-796-spirits-of-resistance-and-capit.aspx
http://www.sunypress.edu/p-796-spirits-of-resistance-and-capit.aspx
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619285
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17619285
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فرایند دو لبه ای است. از یک سو، فرصت های استخدامی ناشی از تحوالت اقتصاد جهانی سبب 

ایجاد اشکال جدید کنترل مردساالری و سرمایه داری روی زنان شده است". اما از دیگر سو، مشاغل 

"ابزاری  زنان  به  حال  هر  در  هستند،  معاش"  استانداردهای  از  "پایین تر  اغلب  که  پایین،  دستمزد  با 

برای )مقاومت( در برابر مردساالری می دهند... زنانی که من در )جاوای اندونزی( با آنها مصاحبه 

کرده ام، کار در »تولیدی های بین المللی« را به شالیزارهای برنج در روستا ترجیح می دهند."

]حد افراطی[ این طیف از عقاید شاید نگاه شلی فلدمن8  ]به این مسئله[ باشد. او کارخانه های تولید 

کاالهای صادراتی در بنگالدش را مورد مطالعه قرار داده و به ساده انگاری جبرگرایان اقتصادی9  به 

دیده ی شک و تردید می نگرد. فلدمن اندیشمندان فمینیستی که قدرت زنان در انتخاب هایشان را 

به رسمیت نمی شناسند، مورد انتقاد قرار می دهد.

بوده اند]11[،  خود  انتخاب  تحت تاثیر  او  مطالعه ی  مورد  بنگالدشی  زنان  فلدمن،  گفته ی  به 

همین  توسط  و  شده  ساخته  زنان  زندگی  متناقض  و  پیچیده  تاریخ  واسطه ی  "به  که  انتخاب هایی 

کردن  لیبرالیزه  و  خصوصی سازی،  ساختاری،  تعدیل  برنامه های  نظیر  بیرونی  عوامل  نه  و  تاریخ، 

اقتصاد، ]به مرحله ی[ کنشگری می رسد."

چه  باشد.  ساده سازی شده  دوگانه ی  یک  فلدمن  بحث  پشتوانه ی  می رسد  نظر  به  حال  این  با 

دولتشان  سیاست های  چه  بدهد،  انگیزه  آنها  به  بنگالدشی  زنان  نیازهای  و  زندگی  خاص  شرایط 

است.  کار  در  تعاملی  مشخصن  باشد،  داده  سوق  مزدی  کاِر  سمت  به  را  آنها  الیاف  کارخانه های  و 

به  آنکه  بی  ساخته  اند،  را  صادراتی  توسعه ی  مناطق  خود  روستایی  کشاورز  زنان  کنیم  ادعا  این که 

سیاست های تعدیل ساختاری اشاره شود، ادعای پوچی است.

می نگرند،  جهان  به  یکم  و  بیست  قرن  فمینیسم  عینک  با  که  فمینیست  اندیشمندان  این  شاید 

فمینیسمی که کار را مسیری منتهی به آزادی می بیند، زنان کارگر تازه پرولتر شده در جهان جنوب را 

با دختران کارگر در شهر ُلول  ماساچوسِت قرن نوزدهم]12[ یکسان می دانند، دخترانی که از مزارع 

بیرون کشیده شده و به اولین کارخانه های الیاف آمریکا انتقال یافتند. زنان شهر ُلول10 که در قیاس 

با همتایان انگلیسی خود در منچستر، شرایط کاری نسبتن بهتری داشتند، هم کارگر بودند و هم 

Shelley Feldman  8
Economic determinists  9

Lowell  10

http://www.jstor.org/stable/3175358?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.jstor.org/stable/3175358?seq=1#page_scan_tab_contents
http://www.aflcio.org/Issues/Civil-and-Workplace-Rights/Working-Women/Working-Women-in-Union-History/Lowell-Mill-Women-Create-First-Union-of-Working-Women
http://www.aflcio.org/Issues/Civil-and-Workplace-Rights/Working-Women/Working-Women-in-Union-History/Lowell-Mill-Women-Create-First-Union-of-Working-Women
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آگاهی فمینیستی کسب می کردند.

شکی نیست که کارخانه های مستقر در مناطق توسعه ی صادراتی، که برای زنان درآمد مستقلی 

فراهم می آورند، می توانند اثرات آزادی بخشی داشته باشند. این زنان مسیری را دنبال می کنند که 

مارکس و انگلس توصیه کرده بودند: به جای کار بدون دستمزد و طاقت فرسا در مزرعه، تحت کنترل 

فئودالی و پدرساالرانه، به دنبال استخدام در کارخانه ها باشید، که می تواند استقالل اقتصادی و 

آگاهی از ظرفیت های خویش را ]برایتان[ به همراه داشته باشد. ولی چیزی که در تئوری واقعی به 

نظر می رسد، اغلب در عمل واقعی نیست، به خصوص با در نظر گرفتن شرایط خشن و نا به هنجاری 

که اکثر زنان به هنگام کار در این مناطق با آن روبرو هستند.

از  تبعیت  از  مناطق  این  تمام  تقریبن  ولی  است،  متفاوت  کشور  به  بسته  مناطق  این  در  شرایط 

قوانین داخلی ]کشوری[ کار معافیت دارند و مطابق با گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های 

و  کرده  سرکوب  را  اتحادیه  ایجاد  برای  تالش  رحمانه  بی  کارفرماها   ،]13[2004 سال  در  آزاد  بازار 

سازماندهان را تحت تعقیب قرار می دهند.

زنان کارگر در این مناطق، حتی اگر تالشی برای ایجاد اتحادیه نکنند، مورد آزار مداوم قرار دارند. 

در کودوی، کمپانی واقع در منطقه ی آزاد اوانامیت11  در هاییتی، کارگرانی که برای گروه صنعتی 

خشونت  خودسرانه،  اخراج  شتم،  و  ضرب  "آدم ربایی،  می کنند،  تولید  جین   Grupo M پوشاک 

کالمی، اضافه کارِی بدون دستمزد، ارعاب با سالح گرم و بازجویی" را تجربه کرده اند.

در مکزیک، کارگران عمومن با قراردادهای کوتاه مدت و بدون امنیت شغلی کار می کنند. زنانی 

قرار  بارداری،  تست  جمله  از  پزشکی،  آزمایش های  تحت  است  ممکن  دارند،  کار  درخواست  که 

بگیرند. برای این آزمایش، احتمال دارد زنان لخت شده و با سوال های خصوصی آزاردهنده از این 

دست مواجه شوند: دوست پسر داری؟ چند وقت یک بار رابطه ی جنسی داری؟ بچه داری؟

جرمی سیبروک12،  که او نیز کارخانه هایی در بنگالدش را مورد مطالعه قرار داده، در این مورد با 

کابییر هم عقیده است]14[ که زنان کارگر در داکای بنگالدش برای بدست آوردن کار در کارخانه، 

قرار  آنان  روی  پیش  مردساالر  جوامع  و  خانواده ها  که  موانعی  بر  باید  و  کرده  حماسی  مبارزاتی 

می دهند، غلبه کنند. اما می گوید زنان برای تصمیم گیری در این مورد که کدام یک از صنایع مستقر 
Ouanaminth  11

Jeremy Seabrook  12

http://www.newunionism.net/library/internationalism/ICFTU%20-%20Working%20Conditions%20amd%20Labour%20Rights%20in%20Export%20Processiong%20Zones%20-%202004.pdf
http://www.newunionism.net/library/internationalism/ICFTU%20-%20Working%20Conditions%20amd%20Labour%20Rights%20in%20Export%20Processiong%20Zones%20-%202004.pdf
http://zedbooks.co.uk/node/21850
http://zedbooks.co.uk/node/21850
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در بنگالدش از آنها بهره گیری کنند، قدرتی ندارند.

نظارت  می شود،  پرداخت  تاخیر  با  اغلب  دستمزدشان  می کنند،  کار  روز  در  ساعت  چهارده  آنها 

یک  که  بوده  شاهد  او  می شوند:  متحمل  را  خطرناکی  شدت  به  کاری  شرایط  و  بی رحم  ناظرانی 

آتش سوزی در 27 آگوست 2000 جان ده ها تن را گرفته و در سال های اخیر، بیش از دویست کارگر 

در آتش سوزی جان سپرده اند.اخیرن، در سال 2013، فروریختن ساختمان کارخانه ی رانا پالزا13، 

خاطرنشان  سیبروک  که  همانطور  شد]15[.  کارگر  هزار  از  بیش  مرگ  سبب  داکا،  شهر  از  خارج 

می کند، "چنین چیزی را به سختی می توان الگویی برای ]حق[ تعیین سرنوشت دانست".

گذشته از آن، الن روسن معتقد]16[ است کشورهایی که مناطق توسعه ی صادراتی را راه اندازی 

این  که  بالقوه ای  تحول  و  تغییر  و  نوزدهم،  قرن  آمریکایی  صنعتی سازی  الگوی  از  می کنند، 

صنعتی سازی به همراه می آورد، پیروی نمی کنند.

اقتصاد صادرات محوِر امروز ]...[ اشکال پیشینی صنعتی شدن را به دنیای در حال توسعه، پیوند 

رشد  در  مرکزی  نقشی  سرمایه  بر  متمرکز  تولید  آنها  در  که  غربی،  کشورهای  برخالف  نمی دهد. 

اقتصادی را به عهده داشته، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همانطور که انتظار می رفت، 

این نقش بر عهده ی صنایع با دستمزد پایین است. و باز هم برخالف غرب، که در آنها بنیان اصلی 

رفاه خانواده مشاغل صنعتی مردانه با دستمزد باال بود، در اقتصادهای صادرات محور، زنان کارگر 

با دستمزد پایین چیزی حدود 80٪ )اکثریت قریب به اتفاق( نیروی کار را تشکیل می دهند.

به زنان »دستمزد زنانه« تعلق می گیرد، در حالیکه مردان »دستمزد مردانه«14  دریافت نمی کنند، 

همین مساله باعث می شود زنان شاغل در مناطق توسعه ی صادراتی فرصت اندکی برای رهایی از 

فقر داشته باشند.

در  زنان  حق  از  که  دارد  آن  از  فراتر  معنایی  جهانی،  سطح  در  فمینیستی  آرمان های  بستن  کار  به 

استفاده ای  چنین  شود.  استفاده  استثماری  کاری  شرایط  توجیه  برای  مزدی  کاِر  از  ]برخورداری[ 

توسعه ی  مدل های  برای  توجیهی  عنوان  به  زنان،  »توانمندسازی«  چطور  که  واقعیت[  این  ]در 

نئولیبرالی و سیاست های تعدیل ساختاری تحمیلی]17و 18[ بر کشورهای جهان سوم، در دهه ی 

Rana Plaza  13
در مبحث حقوق و دستمزد کلمه ی دستمزد مردانه مفهومی ندارد، در حالیکه مفهوم دستمزد زنانه مشخصن   14

اشاره به فاصله ی بین دستمزد نابرابر برای کاری یکسان است که به جنسیت زن تعلق می گیرد

http://www.theguardian.com/world/rana-plaza
http://www.theguardian.com/world/rana-plaza
http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520233379
http://www.ucpress.edu/book.php?isbn=9780520233379
http://www.versobooks.com/books/105-contours-of-descent
http://www.towson.edu/polsci/ppp/sp97/imf/POLSAP3.HTM
http://www.towson.edu/polsci/ppp/sp97/imf/POLSAP3.HTM


9

فمینیسممدافعبهرهکشی

80 میالدی، به کار می رفته، نیز آشکار است. اتفاقی که اخیرا در کشورهای »شمالی« نظیر یونان 

و ایرلند هم تکرار شد.

و  ملل،  سازمان  پول،  بین المللی  صندوق  جهانی،  بانک  جمله  -از  بین المللی  مالی  نهادهای 

نایک،  شرکت  نظیر  حقوقی  اشخاص  همراه  به    CARE15 مثل  غیر دولتی  سازمان های  بسیاری 

اعالم کرده اند که کلید حل مشکالت جهانی، خصوصن فقر یا خدمات ناکافی بهداشتی، تحصیل 

این  از  مداخالتی  و  ُخرد  اعتبارات  طریق  از  زنان،  توانمندسازی  است.  دختران  و  زنان  آموزش  و 

دست، نه تنها زنان، بلکه فرزندان و خانواده های این زنان را نیز از فقر نجات داده و وارد طبقه ی 

متوسط می کند.

توجه  نایک  کمپانی  دخترانه«ی]19[  »اثر  وبسایت  در  تهییج آمیز  عبارات  این  به  مثال  عنوان  به 

کنید:

که  توسعه  مشکالت  ماندگارترین  از  یکی  حل  در  مهمی  بسیار  نقش  تغییرند،  عامل  »دختران، 

دنیا کماکان با آن روبه روست، بازی می کنند، با سرمایه گذاری بر پتانسیل اقتصادی آنان از طریق 

سنین،  این  در  حاملگی  از  اجتناب  و  پایین  سنین  در  ازدواج  انداختن  تاخیر  به  عالی،  تحصیالت 

مشکالتی مانند اچ آی وی و ایدز، قابل حل و چرخه ی فقر،  قابل شکست خواهد بود.

در هند، حاملگی در سنین نوجوانی، باعث از بین رفتن درآمد بالقوه ای نزدیک به 10 میلیارد دالر 

می شود. در اوگاندا، 85٪ دختران، مدرسه را درسنین پایین ترک می کنند که نتیجه ای بالغ بر 10 

میلیارد دالر اتالف درآمد بالقوه، را داراست. با به تاخیر انداختن ازدواج در سنین پایین و زایمان زود 

رس 1 میلیون دختر، کشور بنگالدش به طور بالقوه می تواند 65 میلیارد دالر به درآمد سرانه ی ملی 

اضافه کند.«

این باور به قابلیت تغییر زنان و دختران در شکل فردی، استفاده ای منفعت طلبانه از ایدئولوژی 

و  ملی  ثروت  ساخت  معمولن،  است.  شبه  فمینیستی  باورهای  بگوییم  است  بهتر  یا  فمینیسم 

یا  کوچک  وام های  حاصل  نه  است،  دولت محور  توسعه ی  نتیجه ی  زندگی  رشد  به  رو  استاندارد 

آموزش های شغلی زنان.

که  جنوبی،  کره ی  توجه  خور  در  شدن  فرآیند صنعتی  است:  گویایی  نمونه ی  جنوبی  کره ی  مورد 
15  شرکتی امریکایی که در اواخر جنگ جهانی دوم برای تامین مایحتاج کشورهای اروپایی درگیر جنگ تشکیل 

شد، ریاست جمهوری وقت امریکا، ترومن، از اعضای موسس آن بود

http://www.girleffect.org/
http://www.girleffect.org/
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سیاست های  محصول  شد،  آغاز  میالدی   60 دهه ی  اوائل  از  نظامی  دیکتاتوری  سیطره ی  تحت 

دولت  مقتدری16 بود که به شرکت  های بزرگی )چایبول هایی ( 17که در نیل به اهداف دولت موفق 

را  نمی شدند  اهداف  این  به  رسیدن  به  موفق  که  شرکت هایی  از  دسته  آن  و  می داد،  پاداش  بودند، 

تنبیه می کرد. هیئت دولت18  با استفاده از بانک های دولتی مدرن سازی زیرساخت ها را آغاز کرد، 

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را محدود ساخته و با محدود کردن واردات از تولیدکنندگان داخلی 

در برابر رقبای خارجی حمایت می کرد.

بطور خالصه، هیئت دولت ]کره ی جنوبی[ به عنوان طراح، آمر، متصدی و مدیر طیف وسیعی از 

بخش های مختلف، تا حدی در مدرن سازی اقتصاد پیش رفت که در آستانه ی دهه ی 80 میالدی، 

جنوبی  کره ی  از  پیش  که  کشورهایی  به  بود،  کرده  پیشرفت  تکنولوژی  عرصه ی  در  که  کشور  این 

صنعتی شده بودند، پیشنهاد کمک می داد.

دولت محور  توسعه ی  مفهوم  که  باورند  این  بر  معاصر  جریان اصلی  تحلیل گران  اینکه  وجود  با 

نوعی بدعت گذاری محسوب می شود، ]اما[ واقعیت این است که قدرت های بزرگ صنعتی در قرن 

هجدهم و نوزدهم،  آلمان، بریتانیای کبیر و ایاالت متحده، بخش عمده ای از نیروی صنعتی خود 

را وامدار سیاست های توسعه ی دولت محور بوده اند.

جنگ های  بین  فاصله ی  در  می کند،]20[  اشاره  ]درکتابش[  چانگ  ها-جون  که  همانطور 

داخلی تا جنگ جهانی دوم، »ایاالت متحده اقتصاد به شدت محافظت شده ای19  داشته است«، 

نامیده  آمریکایی«]21[  »سیستم  آنچه  مدافعین  از  یکی  کلی«،  تاثیر»هری  تحت  لینکلن  آبراهام 

می شود، بوده است، سیستمی که برمبنای » توسعه ی زیر ساختی و ایجاد محدودیت برای واردات 

]حمایت از تولیدات داخلی[ بنا نهاده شده بود«. اولیسس اس گرانت، ژنرال دوران جنگ داخلی و 

رئيس جمهور امریکا در حد فاصل سال های 1869 تا 1877، و یکی از منتقدین سرسخت اشاعه ی 

تجارت آزاد توسط انگلیسی ها در امریکا، معتقد بود: »200 سال بعد، وقتی که سیستم محدودیت 

State  16
Chaebols: به شرکت های خوشه ای چندملیتی در کره اطالق می گردد که مالکیت آنها با هیئت مدیره ی شرکت   17

مادر است. از مشهورترین این شرکت ها، می توان به سامسونگ، ال جی و هیوندا اشاره کرد
Government  18

Protectionism:سیاست های اقتصادی مبتنی بر محدودیت تجارت بین دو کشور از طریق متدهایی مثل   19
تعرفه های گمرکی بر کاالهای وارداتی، محدودیت کاالیی، و قوانین دولتی دیگر برای واردات کاالها یا خدمات در شکل 

محلی

http://www.anthempress.com/kicking-away-the-ladder
http://www.anthempress.com/kicking-away-the-ladder
http://www.senate.gov/artandhistory/history/common/generic/Speeches_ClayAmericanSystem.htm
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خواهد  را  آزاد  تجارت  نیز،  کشور  این  باشد،  نداشته  امریکا  به  ارائه  برای  چیزی  دیگر  واردات، 

پذیرفت.«

بدون توجه به این تجربه ی تاریخی، نهادهای تجاری بین المللی، از اوائل دهه ی 80 میالدی، 

عمال  کار  این  با  و  کرده اند،  تحمیل  جنوب  جهان  کشورهای  بر  را  آزاد«  »بازار  نئولیبرالی  رژیم 

توسعه ی  به  تشویق  پوشش  در  که  کشورهایی  ساخته اند.  ممکن  غیر  را  دولت محور  توسعه ی 

به  قادر  که  دریافتند  مدتی  از  بعد  گرفته اند،  قرار  ساختاری  تعدیل  سیاست های  تحت  اقتصادی، 

پیشبرد و هدایت اقتصاد خود نیستند.

مسیر  که  است  معوجی  و  معیوب  توسعه ی  فرایند  ساختاری[  تعدیل  ]سیاست های  نتیجه ی  تنها 

جنگ  از  پس  شده ی  صنعتی  تازه  کشورهای  و  اروپا  در  اصلی  صنعتی  قدرت های  موفقیت آمیز 

جهانی دوم )نظیر ژاپن، کره ی جنوبی، تایوان، هنگ کنگ و سنگاپور( را تکرار نمی کند. این باور 

که کشورهای فقیر، در اقتصاد جهانی امروز، می توانند بدون توسعه ی صنعتی و زراعتی واقعی، 

فقر و بیماری را از میان ببرند، توهمی بیش نیست.

قصدم این نیست که هزینه های چنین الگوی ]توسعه ای[ را کوچک جلوه دهم. باید به یاد داشته 

باشیم که کره ی جنوبی زیر چکمه ی یک دیکتاتوری نظامی بی رحم فرایند مدرن سازی را طی کرد، 

و در هیچ بخشی از این موفقیت اقتصادی، جنبش های قدرتمند و پیشروی اتحادیه های کارگری 

که در دوران بازگشت دمکراسی مجال رشد پیدا کردند، نقشی بازی نمی کنند.

]البته[ من معتقدم بازگشت به مدل توسعه ی دولت محور، بدون مشارکت همه جانبه و دمکراتیک 

مورد  در  جاری  بحث های  به  پرداختن  برای  و  نیست.  شفابخشی  اکسیر  خود  خودی  به  کارگران، 

مسائل  دیگر  و  سرزمین ها  بومی  مردمان  حقوق  هوایی،  و  آب  تغییرات  "استخراجی"،  توسعه ی 

دولت محور،  توسعه ی  که  است  باقی  واقعیت  این  اما  است.  نیاز  دیگری  مقاله ی  به  قطعا  مرتبط 

بسیاری را از فقر نجات داده است.

کلید  عنوان  به  زنان  به  اشاره  با  که  شدند  ختم  آنجا  به  نهایت  در  فمینیستی،  »موفق«  مداخالت 

و  ثروتمند  کشورهای  روی  پیش  را  تاریخی  واقعیات  کردن  پنهان  راه های  اقتصادی،  توسعه ی 

آژانس های بین المللی نظیر سازمان ملل بگذارند. به عنوان مثال، دبیرکل پیشین سازمان ملل، 

کوفی عنان، در سخنرانی به مناسبت شانزدهمین سالگرد تاسیس کمیسیون ویژه ی سازمان ملل 
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هیچ  که،  ساخته  امر  این  متوجه  را  ما  پی  در  پی  »تحقیقات  داشت:  اظهار  زنان،  وضعیت  مورد  در 

سیاست دیگری برای افزایش بهره وری اقتصادی یا کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و مادران ]به 

غیر ازمشارکت دهی زنان در توسعه[، وجود ندارد.«

این مساله باعث خوشحالی فعالین فمینیست است که دبیرکل پیشین سازمان ملل اهمیت حمایت 

از زنان و دختران را در تمام جهان به رسمیت می شناسد، اما این اظهارات عمیقن گمراه کننده است.

نهادهای مالی بین المللی و کشورهای ثروتمند، اسطوره ای ساخته اند مبنی بر اینکه کمک به فرد 

فرد زنان، یکی پس از دیگری، فقر، بیماری و سوتغذیه را از بین خواهد برد. ارجاع به زنان به عنوان 

کلید توسعه نوعی تردستی است، راهی برای تغییر جهت نقطه ی تمرکز سیاست گذاران، فعاالن، 

صندوق  اروپا،  )اتحادیه ی  ترویکا]22[  موسسات  مثل  گروه هایی  نادرست  اقدامات  از  کارگران  و 

هیات  و  یونان  کشیدن  صلیب  به  پی  در  که  گروه هایی  است.  اروپا(  مرکزی  بانک  پول،  بین المللی 

دولت سیریزا، به نفع سود مالی بانک ها، دارندگان اوراق قرضه و کشورهای ثروتمند وام دهنده، 

هستند.

بی شک تحصیل، آموزش، حق باروری، مراقبت های بهداشتی مناسب، حق تصمیم گیری در 

جای  هر  در  زنان  مسئله ی  حیاتی ترین  جنسی  روابط  بر  کنترل  حق  و  ازدواج  و  شغل  انتخاب  مورد 

بستر  در  فردی  شکل  در  زنان  به  کمک  طریق  از  فمینیستی  بنیادی  اصول  این  اما  است.  جهان 

جامعه ی ویران شده به دست ریاضت اقتصادی و بنیادگرایی بازار سیاست های نئولیبرالی، بدست 

نخواهد آمد.

منبع:          
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https://www.jacobinmag.com/2015/06/kristof-globalization-development-third-world/
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