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 نهادهاي مديريتي اقتصاد جهاني و
1استقالل دولت ها در سياستگذاري هاي داخلي فرسايش  

راجش ماكوانا: نويسنده *  

 
 
 

 مقدمه مترجم

صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی، برخالف باور حاکم در  ،بانک جهانی
بين  مان هایِ نخبگان حوزه اقتصاد، سازدر بين جمع کثيری از حتی افکار عمومی و 

سرمایه داران تامين منافع این سازمان ها با هدف بلکه . نيستند یبی طرفالمللِی 
از بدو . شدند راه اندازیو  برنامه ریزیجنگ جهانی دوم قبل از پایان  جهانقدرتمند 
 به سود شرکت های بزرگ و به ضرر این سازمان ها سياست ها و عملکردِ  ،پيدایش

استمرار فعاليت های . بوده است ،کشورهای در حال توسعهدِم جهانيان، به ویژه مر
این نهادها موجب کم رنگ شدن استقالل کشورها در سياستگذاری  ۀسازمان یافت

اهرم های صيف زبانی ساده به توبه نویسنده این مقاله . های داخلی خود شده است
نگی این سازمان از هماهو می پردازد فشار این نهادها در کشورهای در حال توسعه 

دولت  های قدرتمند صنعتی ها با هم و همزمان همکاری آنها با شرکت های بزرگ و 
                 .دنيا برای استمرار استعمار در کشورهای در حال توسعه پرده بر می دارد

شكل سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني سه سازمان همكار در 
 دولت هاي فعاليت هاي اين سازمان ها توسط . جهان اند ياقتصادنظام يريت مددهي و 

مجموعه اهداف و سياست . قدرتمند و شركت هاي بزرگ چندمليتي دنيا حمايت مي شود
. مي شناسيم 2»اقتصاد نئوليبرالي«ها قرار گرفته را با نام دتصميم گيري اين نهاهايي كه راهنماي 

براي رسيدن  فقر در سطح جهاني معرفي كرده استف خود را كاهش اقتصاد نئوليبرالي كه هد
كمك مالي به حمايت از بازار آزاد، : به اين هدف مشخصا بر سه راهكار پافشاري مي كند

                                 . و گسترش تجارت آزاد بين كشورها ،وام اعطاي طريق كشورها از

                                                 
  1 .اين نوشته ترجمه بخش هايي از مقاله زير است 

Rajesh Makwana. 2005. Decommissioning the IMF, World Bank and WTO.  (Accessed 12 November 
2014)  http://www.sharing.org/information-centre/reports/decommissioning-imf-world-bank-and-wto 
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 ،تالش مي كنند كه در اقتصاد كشورهاي رو به رشد جهان گربا همكاري يكدي مبردهنهادهاي نا
يعني ( 5هاو آزادسازي بازار ،4تغييرات ساختاري ،3چون خصوصي سازي اعمال سياست هايي

 فضايبا توجه به  .كنند تسريعرا ) خارجي ةسرماي گشودن اقتصاد كشورها براي ورود كاال و
اين سياست هاي  اره اي جز كنار آمدن باكشورهاي در حال توسعه چ ،رقابتي اقتصاد جهاني

پيامدهاي پيروي از پيشنهادات و برنامه هاي اين نهادها  اما براي خود نديده اندنظام نئوليبرالي 
در . بروز كرده استدر اين كشورها  ترآسيب پذير هايبه شكل بدهي هاي فلج كننده و اقتصاد

بخش قابل  هاي چند مليتي كنترلسرمايه گذاران خارجي و شركت  ي،اين فرآيند تدريج
، )مثال آب و برق و تلفن و نظاير اينها( عمومي ، خدماتكشورها از منابع طبيعيتوجهي 

با  .گرفته اند، فناوري و دانش را در سطح جهاني به دست )مثل خدمات بانكي( تسهيالت مالي
هاي چند مليتي شركت  اينكه اين فعاليت ها به بهانه كاهش فقر صورت گرفته است، ثروت

           . هنوز قرباني مي گيرد جهاني فقر وداشته است در تاريخ اقتصاد دنيا رشدي بي سابقه 

در ، تعادل در تجارت، و نيز توسعة واقعي به ثبات در بازارهاي سرمايه براي اينكه بتوانيم
نهادها  اين از مي بايد ، مديريت اقتصاد جهانيدست يابيمدنيا  اقتصاد كشورهاي كم درآمدتر

كانون سياستگذاري هاي اقتصاد  بازگشتبا  .پس داده شودبه سازمان ملل متحد بازو گرفته 
بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و سازمان تجارت جهاني جهاني به سازمان ملل، جايگاه 

                  . و نهايتا اقتصاد جهاني از آنها بي نياز خواهد شدمي گردد به تدريج كمرنگ تر 

:سرفصل ها  
پيدايش صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني -   
چگونگي همكاري اين نهادها با يكديگر -   
ت درهاي بستهشمديريت اقتصاد جهاني از پ: تضعيف مردم ساالري -   

تغييرات ساختاريبرنامه هاي صندوق بين المللي پول براي  -   
سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي آنها پيمان هاي تجاريِ -   
البيگري شركت هاي چند مليتي در سازمان تجارت جهاني -   
پيوندهاي سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و شركت هاي بزرگ -   
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بي نياز شدن از نهادهاي مالي كنوني -   
نقش سازمان ملل متحد -   

 
پيدايش: نيصندوق بين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جها  

آمريكا برگزار  در ايالت نيوهمپشاير 1944194419441944 كه در سال 6»برتون وودز«در همايشي به نام كنفرانس 
موافقت نامه ( 7»گات«و موافقت نامه اي موسوم به  بانك جهاني، ، صندوق بين المللي پولشد

ثبات  به منظور تسهيل بازسازيِ كشورهاي جنگزدة اروپا و ايجاد )عموميِ تعرفه و تجارت
سازمان . كشورها به وجود آمداين اقتصادي الزم براي شكوفايي شركت هاي بزرگ در 

هدف اصلي . دش »موافقت نامه عموميِ تعرفه و تجارت«جايگزين  1995199519951995تجارت جهاني در سال 
كاهش تعرفه ها و ديگر موانع تجاري به منظور تسهيل گسترشِ تجارت تجارت جهاني سازمان 

                                                                                            . بين المللي است

در . ميالدي به اين سو، بانك جهاني وظايف تعريف شده خود را بسط داده است 1970197019701970از دهه 
اين  اما از. بوداروپا ابتدا وظايف اين سازمان در حوزه تامين وام هاي درازمدت براي بازسازي 

تامين تسهيالت ماليِ چندين ميليون دالري براي پرداخت  كاربه بعد، بانك جهاني به  دهه
. ه استورود پيدا كرد هزينه هاي مرتبط با طرح هاي زيرساختي در كشورهاي در حال توسعه

كاهش فقر، بانك جهاني هم اكنون بزرگترين منبع وام هاي توسعه به منظور تحقق اهدافي چون 
در  و نظاير اينها ، و استخراج منابع طبيعيو گاز زي، سدسازي، لوله كشي نفتجاده سا

بانك جهاني به ويژه در تامين تسهيالت وام به كشورهاي . كشورهاي در حال توسعه مي باشد
. بسيار كم درآمد فعال است چرا كه اين كشورها قادر به اخذ وام از بانك هاي تجاري نيستند

ي تاثيري مستقيم بر زندگي جمعيت كثيري از مردم در كشورهاي در از اين رو، بانك جهان
                          .تشكيل مي دهندحال توسعه دارد كه با هم اكثريت جمعيت كره زمين را 

ايجاد سازماني براي ايجاد هماهنگي و نيز در ابتدا صندوق بين المللي پول  هدف از تاسيس
اين سازمان با پرداخت وام به . عد از جنگ جهاني دوم بودثبات در اقتصاد بين الملل ب

و تشويق رشد  ،كشورهايي كه در بازپرداخت وام خود مشكل داشتند، ايجاد ثبات در نرخ ارز
تغييرات بسياري در اقتصاد جهاني رخ كنون آن زمان تا از . و اشتغالزايي ايفاي نقش مي كرد

                                                 
6 Bretton Woods 
7 General Agreement on Tariffs and Trade / GATT 
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اقتصاد جهاني، افزايش بيسابقه جابجايي پول بين مثل رشد بسيار عظيم تغييراتي داده است، 
بازارهاي سرمايه در كشورهاي مختلف، و از ميان رفتن طال به عنوان پشتوانه اي قابل اتكا 

اين تغييرات، تمركز سياست هاي صندوق بين المللي پول نيز بروز با . براي تعيين نرخ ارز
هم اكنون وظيفه خود را عمدتا ورود  دستخوش تغيير شده است به اين صورت كه اين سازمان

، به ويژه كشورهاي موسوم به )از لحاظ اقتصادي( پيدا كردن به كشورهاي آسيب پذير
                                                                               . مي داند 8كشورهاي جنوب

هدف با اين . ستبين كشورها» ت آزادتجار« نيز به نوبه خود مروج سازمان تجارت جهاني
گشودن بازارهاي داخلي ليبراليزه كردن بازارها يعني . كردن بازارها صورت مي گيرد »ليبراليزه«

اين سازمان معتقد است كه با برداشتن تمامي موانع بر سر راه . به روي رقابت جهانيكشورها 
مللي، دنيا شاهد رقابت، نوآوري، ، سرمايه و خدمات در عرصه تجارت بين الهاجابجايي كاال

كشورهاي دنيا كه در تجارت جهاني شركت  بسياري از. سودآوري و ثروت بيشتر خواهد بود
براي پيوستن به اين سازمان، كشورهاي عضو بايد . دارند به عضويت اين سازمان درآمده اند

پارلمان هاي خود را به تصويب ) پايين تر توصيف بيشتر(پيمان هاي مرتبط با اين سازمان 
كرده است كه تمامي مقررات اين سازمان كه همگي  تصريحسازمان تجارت جهاني . برسانند

دات و صادرات كاال و فعال در عرصه توليد، وار حمايت از منافع شركت هاي بزرگ به منظور
خدمات به وجود آمده اند، براي دولت هاي عضو الزم االجرا مي باشد. يعني، بدون هيچ ابهام، 
مقررات سازمان تجارت جهاني در ارتباط با سياستگذاري هاي داخليِ كشورهاي عضو 
جايگاهي باالدستي دارد. به عبارت ديگر، سياست هاي داخليِ كشورهاي عضو مي بايد در 

                                    .و اجرا شوند اتخاذراستاي تامين منافع شركت هاي بزرگ جهان 

يكديگرهمكاري اين نهادها با چگونگي   
نام گرفته اند در سايه اعتقاد  9»نهادهاي مالي بين المللي«همكاري تنگاتنگ اين سه سازمان كه 

اين نظرية اقتصاديِ مشترك معتقد است كه : به يك نظريه اقتصادي مشترك ميسر شده است
وسعه و كاهش فقر در جهان تنها راه توليد ثروت به منظور ت» بازارهاي آزاد«و » رشد اقتصادي«

                                                 
آنچه شواهد. گري براي كشورهاي در حال توسعه است كه قبال كشورهاي جهان سوم ناميده مي شدندنام دي» كشورهاي جنوب«  8  

تاريخي نشان مي دهد اين است كه اين كشورها، با هر نامي كه دسته بندي شوند، همان كشورهاي غير اروپايي اي هستند كه قبال 
مترجم. توسط قدرت هاي اروپايي استعمار مي شدند  

9 International Financial Institutions   / IFIs 
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جهان تسلط كنوني بر نظام اقتصادي كه اين ايدئولوژيِ اقتصاديِ موسوم به نئوليبرال . است
، سياست هاي همزمان. يافته براي شركت هاي بزرگ و بانكداران بسيار سودآور بوده است

در كشورهاي  ينابرابرافزايش فقر و به  ،مورد حمايت و ترويج اين نهادهاي مالي بين المللي
                                                                            .دامن زده استدر حال توسعه 

اقتصاد  كشورهاي در حال توسعه گزينه اي جز شركت در رقابتعلت آسيب پذيريِ مالي،  به
به  بتوانند ن اميد كه آنها نيزبا اي ايشان وارد اين رقابت مي شوند. براي خود نمي بينندجهاني 
ي كه در اقتصاد جهاني »بازار آزاد«اما . خود را افزايش دهند 10»توليد ناخالص داخلي«تدريج 

به نفع كشورهايي كار مي كند كه ثروتمند و داراي صنايع فقط ترويج و مستقر شده است 
ين كشورها را ندارند، هر كشورهاي نوپا در عرصه تجارت جهاني ياراي مقابله با ا. پيشرفته اند

                                                                                . چند كه بازارها آزاد باشند

نتوانند در حمايت از  ي در حال توسعهكمبود ذخاير ارزي موجب مي شود كه كشورهامعموال 
كمبود ذخاير  مشكلِ. كنندايه گذاري سرم استرشد اقتصادي تسهيل كنندة سياست هايي كه 

واردات كافي براي لزوم تامين منابع مالي : دو چيز ريشه دارددر عمدتا كشورها  اين درارزي 
اين كشورها غالبا به بانك جهاني رو مي براي رفع اين تنگنا، . و بازپرداخت وام هاي خارجي

مثل استخراج نفت و ديگر كاني ( آورند تا بلكه با اخذ وام براي آغاز پروژه هاي استخراجي
بانك . رشد اقتصادي را تسهيل كرده و به اصطالح به اقتصاد داخلي خود تكاني بدهند) ها

بانك . دارد) ييبه ويژه شركت هاي آمريكا(جهاني ارتباط گسترده اي با شركت هاي بزرگ 
اين شركت ها  هاگر چ. جهاني براي اجراي اين پروژه ها با اين شركت ها قرارداد مي بندد

 سنگينِكشورِ ميزبان ضمن تحمل بار لي گونه طرح ها مي برند واجراي اينسودهاي هنگفتي از 
 ،عالوه بر اين. از دست مي دهدنيز بر منابع كليدي سرزمين خود را  مليديگر، كنترل  يوام

صاد بخش اعظم سود سرشار اين طرح ها به جاي اينكه به اقتبرخالف انتظار كشور ميزبان، 
                                 .كمك كند مستقيما به كشورِ شركت خارجي منتقل مي شود داخلي

                                                 
تعريفي جديد، شاخصي: پيشرفت«به مقاالت  شاخصبراي اطالع بيشتر در مورد اين    Gross Domestic Product / GDP 10  

  مترجم. نگاه كنيد» فراتر از توليد ناخالص داخلي«و » نو
www.eabbassi.ir/pdf/article_gdpalternatives.pdf 
www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_gdpwhatisitnef.pdf 
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ذخاير ارزيِ مورد نياز براي بازپرداخت آنها، سهمِ تعداد وام هاي خارجي و افزايش افزايش ا ب
 افزايش احتمال ورشكستگي، كه موجب از. بيش از پيش تهديد مي شوداقتصاد اين كشورها 

براي دريافت وام هاي را دولت ها  ،گردد سرمايه گذاران خارجي مي ةدست رفتن انگيز
صندوق بين المللي پول تصريح كرده . كند اضطراري به صندوق بين المللي پول متوسل مي

داراي پيوندهاي قوي با بانكداران وال استريت و  ضمناست كه يك بانك توسعه نيست و در 
شرايط  كهاست گذاري هايي حامي سياستبين المللي پول صندوق لذا . خزانه داري آمريكاست

و براي سرمايه گذاران بيشتر سودآوري را به منظور  يِ متقاضيحاكم در كشورهااقتصادي 
بنابراين، وامي كه صندوق به كشورهاي متقاضي اعطا . بازانِ بزرگ جهان مساعد كندبورس 

                                                                 . مي كند با يك سري شرايط همراه است

يعني اگر به  .اولويت باالتري داده شود ،صندوق شرط اول اين است كه به بازپرداخت وامِ
هزينه كرد اعتبارات براي خدمات عمومي و انتخابِ دولت بين علت كمبود منابع مالي، 

بدهي خود به صندوق را نخست شد، دولت مي بايد بابازپرداخت وام صندوق بين المللي پول 
. باشدخود برخي از خدمات عمومي به مردم  يا قطعِكاهش بپردازد، حتي اگر اين به معني 

خود شود به  داخليمتعهد به تغيير سياست هاي  متقاضيشرط ديگر اين است كه كشور 
پس از اينكه كشور . شودن خارجيكه در آينده مجددا دچار بدحسابي به وام دهندگان صورتي 

» تغييرات ساختاري«توضيح بيشتر در بخش ( متقاضي شرايط مورد نظر صندوق را تامين كرد
تعهدات  سرمايه داران خارجي را از بين المللي پول ، صندوقنمود و وام را دريافت )در زير
متقاضي با خبر مي سازد كشورِ جديد .                                                                   

براي دريافت سرمايه گذاري هاي خارجي معموال كشور ميزبان مقررات نظارتيِ مرتبط با 
ن كار كاهش ثبات پيامد اي. از ميان مي برندسرمايه هاي خارجي را  ةبي روي جابجاييِ

از يك  پيامد اين. و فرار سرمايه از كشور است خارجي ناشي از بورس بازيبازارهاي سرمايه 
شركت  سو سرمايه گذاران و بورس بازان ثروتمند خارجي را غني تر مي كند و از سوي ديگر

سال گذشته، اجراي اين سياست هماهنگ  20202020در . مي راند يورشكستبه سوي را هاي داخلي 
 بسياريبين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، به همين صورت كه توصيف شد، اقتصاد 

                               . و آمريكاي التين را به ويراني كشانده است شرق آسياهاي از كشور
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پيمان هاي تجاري سازمان تجارت جهاني به موازات و با هماهنگي كامل با سياست هاي 
هدف اصلي اين پيمان ها برداشتن هر  .صندوق بين المللي پول و بانك جهاني عمل مي كند

نظارت و مديريت محدود كردن ست هاي داخلي در برابر تجارت كاال و گونه مانع در سيا
دست شركت هاي  ،از اين طريق .دولت ها در ارتباط با سرمايه گذاري هاي خارجي است

و تاسيسات  آبمنابع از  ،ر بخش سودآور اقتصاد كشورخارجي براي خريداري و كنترل ه
 اختصار،به . باز گذاشته مي شود ،تيكي بوميذخاير ژن وكشاورزي و آموزشي گرفته تا  درماني

و  منابع ماليمنابع طبيعي، انتقال كنترل  نتيجه عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني،
. است خارجي سرمايه گذاراندست داخلي به  اقتصاديِ فعاالنِدست از  ،آن كشور خدمات
صادهاي وما به جامعه ملي و اقتداخلي عم فعاالنِ اقتصاديِبهره گيري از منابع توسط  مسلما

به شركت هاي بزرگ خارجي، آنها با انتقال منابع و اختيار مديريت اما محلي سود مي رساند، 
                       . مي سازدتجارت جهاني  برندگانِ اصليِرا سهامداران بزرگ اين شركت ها 

كت هاي بزرگ دنيا از يك سو گشودن بازارها براي تاراج شرنمي توان انتظار داشت كه پس 
بهبودي  بهو سياست هاي موذيانة صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از سوي ديگر 

كه  شكي نيست. بينجامد زندگي اجتماعي و اقتصادي در كشورهاي در حال توسعهوضعيت 
، سرمايه گذاران بزرگ نصيب سياست هاي نهادهاي مالي بين الملليبيشترين سود از اجراي 

كوچك از افراد كنترل بخش نسبتا گروه اين . مي شودبورس بازان و شركت هاي چند مليتي 
ميراث  11مالكيت فكريِحقوق ، عظيمي از منابع طبيعي، تاسيسات كشاورزي، فناوري، خدمات

. را به كنترل خود درآورده انددنيا  ماليِ ساز و كارِ نيز ، وكشورها فرهنگي و ذخاير ژنتيكي
زي اين شركت ها عمدتا در آمريكا و اتحاديه اروپاست تا فعاليت هاي اقتصادي آنها دفاتر مرك

 يو لذا فعاليت ها تاثير مثبت داشته باشدموطن خود بر باال نگاه داشتن توليد ناخالص داخلي 
              . در رشد واقعي كشورهاي درحال توسعه ندارد مثبتيتاثير  اقتصادي اين شركت ها

خشنود از منافعي كه به اين صورت به اقتصاد  12»8888جي«ياسي كشورهاي موسوم به رهبران س
در تصميم گيري هاي نهادهاي مالي  سياسي خوداز توان و نفوذ ، شودسرازير مي خود كشور 

.    در اقتصاد جهان استفاده مي كنندنئوليبرالي  ايدئولوژيِ به منظور پيشبرد اهداف ،بين المللي  

                                                 
11 intellectual property rights 

اين گروه  شامل بزرگترين قدرت هاي صنعتي جهان يعني آلمان، فرانسه، آمريكا، انگلستان، ژاپن، روسيه، ايتاليا و كاناداست  12  
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ي در كشورهاي خود نيز تالش دارند كه حق بهره برداري از سرمايه هاي حت رهبراناين 
، با بهره گيري از اهرم ي بزرگدولت ها، همزمان. عمومي را به شركت هاي بزرگ واگذار كنند

 هايي كه بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به وجود آورده اند مي كوشند تا هر تالشي
مثل راهبردهاي جديد در توسعه بين الملل، عه براي ايجاد از سوي كشورهاي در حال توس كه

پيمان هاي چند جانبه  يا انعقاد طرح هاي توسعه ماليِ ايجاد راه هاي جايگزين براي تامين
خود در حوزه  تسلطدنيا  قدرتمند كشورهاياز اين طريق . متوقف سازند شودآغاز مي تجاري 

مدار اقتصاد جهاني كه در آن فقط خود مي  - بازاركرده و فضاي رقابتي و  تحكيماقتصادي را 
                                                                      . توانند برنده باشند را حفظ مي كنند

و نقش آفريني مردم در اداره  برابريرشد اقتصادي در جهان لزوما به افزايش بديهي است كه 
و اين تضاد فاحش تنها به كشورهاي در حال توسعه . نجاميده استامور در كشورهاي دنيا ني

مثال در سال . محدود نمي شود و در كشورهاي ثروتمند جهان نيز عموميت پيدا كرده است
 4444/5555 ،2000200020002000، شمار شهروندان آمريكايي كه زير خط فقر به سر مي بردند در مقايسه با سال 2004200420042004

از ثروتمندترين كشورهاي دنيا، با توليد ناخالص داخلي  آمريكا، يكي. ميليون نفر افزايش يافت
) تمامي كشورها با همبرابر با يك پنجم توليد ناخالص داخلي (دالر  يونتريل 41414141/12121212ا معادل ب

قابل توجه اينكه، سياست . بيشترين شكاف طبقاتي در ميان كشورهاي صنعتي دنيا را داراست
با ديگر كشورها، عميق تر و گسترده تر، اقتصاد كشور هاي نئوليبرالي در اين كشور، در مقايسه 

رشد بي سابقه اقتصاد كه وجود دارد، ديگري  در كنار شواهد بسيارِ. را متاثر ساخته است
در  ي نئوليبراليافزايش فقر در آمريكا، گواه ديگري بر عجز سياست هاهمزمان  رقابتي و

                                                                         .در عرصه جهاني است نابرابريكاهش فقر و 

پشت درهاي بستهدر مديريت اقتصاد جهاني : تضعيف مردم ساالري  
به لحاظ عدم  متقاضيِ واماز دولت هاي همواره بانك جهاني و صندوق بين المللي پول 

قاد مي كنند و بر انجام انت غيردموكراتيكشفافيت در تصميم گيري ها، فساد و حكمرانيِ 
اما عدم . به عنوان پيش شرطي براي اعطاي وام پافشاري مي كنند ي در اين راستااصالحات

پشت درهاي بسته، اين سازمان ها شفافيت در تعامل با كشورهاي عضو، تصميم گيري مديران 

                                                                                                                                            
در مورد موضوعاتي چون اقتصاد جهاني، بحران عي جمو تصميم گيري  موجود خود به بررسي وضعيت ساالنه كه در نشست هاي

مترجم. هاي سياسي، تروريسم و نظاير اينها مي پردازند  
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ي گريبانگير مسئوليت ناپذيري در قبال تعهدات خود به دريافت كنندگان وام و فساد كالنِ مال
                                                                  . اين دو نهاد مالي بين المللي نيز هست

 ،كشور عضو 184184184184اگر چه در ظاهر . دفاتر مركزي هر دو نهاد در واشنگتن، پايتخت آمريكاست
كشور  7777متعلق به ) درصد 40404040(مالكيت اين دو سازمان را دارند، اما شمار بااليي از حق راي ها 

درصد آرا توان اين را داشته است كه هر  18181818از ميان اين كشورها، آمريكا با . است 13)»7777جي«(
بر  هر كشور حق راي. خالف منافع خود مي داند را يكجانبه وتو كندوي گونه تصميمي كه 

ريِ حامي و شركت هاي تجا(اساس توان مالي آن كشور است و نتيجتا كشورهاي ثروتمند 
موافق با منافع و اساسا اختيار معماري مالي، اقتصادي و توسعه ايِ جهان را هر طور ) آنها

به بيان ديگر، در نظام كنوني اقتصاد جهاني، . دست دارند بهسياست هاي آنها باشد را 
و شركت هاي بزرگ مورد حمايت اين  7777كشورهاي در حال توسعه در چنگ كشورهاي جي

                                                                                     . اندند كشورهاي ثروتم

اگر چه در اسناد . وضعيت برابري بين كشورها در سازمان تجارت جهاني نيز بهتر از اين نيست
صداي  ، تمامي اعضا، صرفنظر از قدرت اقتصادي، حق راي دارند امااين سازمانتاسيسِ 

كشور غالب، چهار . تجارت جهاني شنيده نمي شودسازمان ورهاي كم درآمد در مذاكرات كش
 به وضوح، كار تنظيم دستورِ 14)»كواد«موسوم به(يعني آمريكا، كانادا، اتحاديه اروپا و ژاپن 

سپس كواد دستچيني از . برعهده مي گيرندرا كار مذاكرات تجاري قبل از گردهماهي ها 
در اين اتاق . دنفرا مي خوا »اتاق سبز«را به تاالري موسوم به يب پذير و آسكشورهاي ضعيف 

اتخاد شده و  استتصميمات كليدي در مورد موضوعاتي كه در جلسه عمومي قابل مذاكره 
در مورد مي توانند  فقط در جلسه عمومي، كشورهاي حاضر. بيانيه اي تدوين مي گردد

                         .تصميم گيري كنند در بيانيه دهاز پيش تعريف ش پيشنهاداتموافقت يا رد 

عمال اكثريت  ،سازمان تجارت جهاني به لحاظ ساختار و عملكرد در تصميم گيري ها، در
در دورهاي . و چارچوب تجارت بين الملل محروم است سمت و سوجهاني از تاثير گذاري بر 

                                                 
نشست هاي اين گروه با شركت وزراي اقتصاد و دارايي و روساي بانك مركزي از هفت كشور صنعتي جهان يعني آلمان  13  

                  مترجم. ماينده اي از صندوق بين المللي پول صورت مي گيردانگلستان، ايتاليا، فرانسه، كانادا، آمريكا، ژاپن با حضور ن
در اينجا . و ديگر زبان هاي اروپايي راه يافته استبه زبان انگليسي  است  كه 4444پيشوندي از زبان التين به معني    Quad 14   

رجم                                                              مت. اشاره به گروهي چهار نفره دارد كه با هماهنگي كامل با هم كار مي كنند  
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با ( در حال توسعهتاق سبز، كشورهاي حتي پشت درهاي بستة ا 15،پي در پي مذاكرات تجاري
)  يتوجه به اتكاي شديد آنها به كمك هاي بين المللي، صندوق بين المللي پول و بانك جهان

هيچگونه  اكشورهاين كواد اند و از ترس اقدامات تالفي جويانة كشورهاي گوش به فرمان 
، توان كشورهاي ه طور كليب. تمايلي به مخالفت با محتواي بيانيه ها از خود نشان نمي دهند

در اين مذاكرات براي دستيابي به وضعيتي كه در آن از منافع آنها نيز دفاع شود  در حال توسعه
                                                                                      .به شدت محدود است

يم گيري در درون سازمان تجارت جهاني تعصبي كه براي انحصاري نگه داشتن ساختار تصم
همزمان شاهد . وجود دارد موجب بي نتيجه ماندن بسياري از اين دسته مذاكرات شده است

تسليم شدن تعداد بيشتري از كشورهاي در حال توسعه به فشارهاي شركت هاي بزرگ و 
رِ بيگانگان سودآو خود براي بهره برداريِكشورهاي سلطه جو براي گشودن بازارهاي داخلي 

سازمان تجارت جهاني قادر  اين ضعف ساختاري همچنين موجب شده است كه. بوده ايم
 مقررات سازمان در خصوص رفع موانع تجاريپيروي از كه كشورهاي كواد را به نباشد 

                                                                                                  .مجبور سازد

در حال بدون ساختاري دموكراتيك در اين سازمان ها و بدون همكاريِ مناسب با كشورهاي 
يِ ، سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول در برابر كشورهاتوسعه

ز ا اين سازمان ها جانبداريِ آشكارِبه با توجه . نيستند يت پذيربه هيچ وجه مسئولضعيف عضو 
، ها اين سازمان ها در رفع فقر و نابرابريانكارناپذير  شكستنيز منافع طرف هاي قدرتمند و 

دولت ها و . اعتراضات مردمي نسبت به اين سازمان ها در سراسر جهان در حال رشد است
معترض فرآيند جهاني سازي را زماني سودمند مي دانند كه اهدافي انساني داشته  ملت هايِ
                            .نكه فقط براي حاكمان قدرت و ثروت جهان سودآفرين باشدباشد نه اي

16تغييرات ساختاريصندوق بين المللي پول براي برنامه هاي   
در واكنش به ماليِ اضطراري،  ي نيازمند به كمكرهاكشوهمان طور كه در باال توصيف شد، 

وامي مسلما . دنين المللي پول متوسل مي شوهرج و مرج اقتصادي، به صندوق باحتمال بروز 
                                                 

معروف ترين اين مذاكرات . دنمنعكس مي شو ي جهاناين دورهاي مذاكراتي معموال به علت اعتراضات مردمي، در رسانه ها  15  

و اجبارا زودتر از موعد به كار خود  شد كه با شديدترين اعتراضات مردمي روبرو برگزار گرديددر شهر سياتل آمريكا  1999199919991999در سال 
مترجم. پايان داد  

16 Structural Adjustment Programs / SAPs 
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 به بار مالي اين كشورهايِخودي خود كه از سوي صندوق به اين كشورها داده مي شود به 
باقي عميق تر و دراز مدت تر در جامعه دريافت كننده وام  مقروض مي افزايد، اما آنچه تاثيري

 .شور متقاضي تحميل مي كنداعطاي وام بر ك پيش از، شرايطي است كه صندوق مي گذارد
كشورهاست كه به آنها اين اين شرايط شامل تغييرات فراگير در سياستگذاري هاي اقتصادي 

                                                                                 . مي گويند» تغييرات ساختاري«

اقتصاد كشور متقاضي به مكاني مطمئن تر ل تبدياين تغييرات، هدف از اعمال  به طور كلي،
. استشركت ها و سرمايه گذاران خارجي و سلطه طلبانة  براي فعاليت هاي سودجويانه

. صندوق بين المللي پول مي داند كه  كشورِ بحران زده چاره اي جز پذيرفتن شرايط او ندارد
دهي به بازپرداخت وام هاي  صندوق مي توان به اولويت از جمله تغييرات ساختاريِ مورد نظرِ

شركت اينها دقيقا مواردي است كه . خارجي، آزادسازي بازارها و خصوصي سازي اشاره كرد
پيامدهاي . ها و سرمايه گذاران خارجي مي توانند به نفع خود از آنها بهره برداري كالن كنند

توسعه بسيار گران  براي كشورهاي در حالساختاري، البته، اين تغييرات  و اجتماعي اقتصادي
                                                                                             .و نامطلوب است

و  17را با همكاري بانكداران وال استريت ها صندوق بين المللي پول اين سياستتا كنون، 
تحميل كرده و بازارهاي مالي  وسعهشمار زيادي از كشورهاي در حال ت بهخزانه داري آمريكا 

و  1980198019801980در دهه هاي  .براي سرمايه گذاري هاي سودجويانة خارجي گشوده استرا اين كشورها 
منجر به  تحميلي اعمال اين تغييراتميالدي در كشورهاي شرق آسيا و آمريكاي التين،  1990199019901990

را در در اين كشورها الي شديد شد كه تورم باال، ركود اقتصادي و بحران م بورس بازي ماليِ
درصد مردم  63636363سال پيش است و  25252525درآمد سرانه در كشور بوليوي امروز كمتر از . پي داشت

اقتصاد . است دستآرژانتين مثال ديگري از اين . در اين كشور زير خط فقر زندگي مي كنند
رس بازان بين المللي تايلند، كره جنوبي، اندونزي، فيليپين، روسيه و لهستان از ديگر قربانيان بو

                                                                                                     .ستبوده ا

:عمال سياست هاي زير صورت مي گيردبا امشخصا تغييرات ساختاري   

                                                 
  Wall Street  17  براي اطالع بيشتر در مورد نقش. در شهر نيويورك است »وال«نام تاالر بورس آمريكا واقع در خياباني به نام  

به » ضرورتي براي ادامه حيات: گذار از رشته اقتصاد به علم اقتصاد«به مقاله هان ج قدرتمند بانكداران فعال در اين تاالر بورسِ
مترجم. آدرس اينترنتي زير نگاه كنيد  

www.eabbassi.ir/pdf/article_economics_financialeconomicsKorten.pdf 
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يارانه ها پرداخت اعتبارات دولتي براي خدمات اجتماعي، و و بودجه دولت كلي كاهش  ■
 براي كاالهاي اساسي

سريعا اجراي اين سياست مقادير عظيمي از نقدينگي الزم براي بازپرداخت وام هاي خارجي را 
اين موجب مي شود كه هزينه هاي . و آن را در اختيار دولت قرار مي دهدمي كند آزاد 

بالغي كه از مراجعين خدمات عمومي مثال در بيمارستان ها و مدارس باالجبار از طريق م
عمومي غالبا منجر به باال رفتن سطح بي  پولي شدن اين خدمات. دريافت مي شود تامين گردد

در و به طور كلي استمرار چرخه فقر  مير و مرگ ها و افزايش نرخ بيماريگسترش سوادي، 
                                                                                              . مي شودجامعه 

 

اتباع خارجي و افزايش نرخ بهرهسرمايه ها توسط  تملكبراي مقررات بازدارنده  لغو ■  
موجب مي شود كه سرمايه گذاران و ارزش پول ملي  ي مرتبط با حق مالكيت منابعسياست ها

در را بيشتري داخلي  خارجي از سرمايه گذاري خود سود بيشتري ببرند و بتوانند كنترل منابع
مشكل شدنِ همزمان به معني نتيجه باال رفتن نرخ سود بانكي اما . يك كشور به دست بگيرند

ها، به  يبا تعطيل شدنِ اين توليد. استتسهيالت بانكي  بهتوليد كنندگان داخلي  دستيابيِ
ال توسط منابع كه قب آن بخش از، از سوي ديگر. ميزان بيكاري در جامعه افزوده مي شود

رمايه ي تصاحب و بهره گيري توسط سراتوليدكنندگان داخلي مورد استفاده قرار مي گرفت ب
اينكه  خارجيان به جاياقتصادي سود حاصله از فعاليت هاي . آزاد مي شودگذاران خارجي 

خروج اين . در اقتصاد كشور ميزبان به چرخش درآيد به كشورهاي ثروتمند منتقل مي شود
تضعيف كرده و ايشان را بيشتر ز كشورهاي در حال توسعه، اقتصاد اين جوامع را سرمايه ها ا

                                                                                         . وابسته تر مي سازد
 

يحذف تعرفه هاي گمركي و تبديل كشاورزي محلي به كشاورزي صادرات ■  
با از ميدان خارج . بازارهاي صادراتي خارجي مي شودتغيير نصيب دو ز اين بيشترين نفع ا

كشاورزان خرد، رقابت محلي در بازارهاي داخلي در برابر محصوالت وارداتي از ميان  كردن
اين . مقياس وسيع براي صادرات ميل مي كند اورزيبه سوي كشجوامع كشاورزي . مي رود

بر كاسته شده و نتيجتا كشور اخل ددر زم براي توليد غذا پديده موجب مي شود كه از منابع ال
فقدان شدت بحرانِ اتكا به غذاي وارداتي بر . فشار براي واردات غذاي بيشتر افزوده شود
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و  مي افزايد) براي جميع اقشار مردم عدم وجود غذاي كافي با قيمت مناسب(امنيت غذايي 
                                                                  .سوء تغذيه و بروز بيماري ها اوج مي گيرد

 برايبه نظام اقتصاد جهاني، صادراتي، توليد كنندگان و دولت ها را  كشاورزيِعالوه بر اين، 
، دسترسي به بازارهاي جهانيبراي نيز و  )بذر، كود و سم( مورد نيازاوليه تامين نهاده هاي 

مايل شركت هاي بزرگ براي كسب سود حداكثري موجب مي شود كه ت. وابسته تر مي سازد
اورزي كشور از منابع كش ،بدون رعايت مالحظات زيست محيطي و آسيب پذيري منابع طبيعي

ويراني محيط زيست و انواع آلودگي ها در  كردهافراطي  بهره برداريميزبان، مثل آب و خاك، 
                                                         . دهند گسترشرا آب، خاك و هواي آن كشور 

از سوي ديگر، كاالهاي صنعتي وارداتي كه بدون تعرفه گمركي وارد كشور مي شوند با قيمت 
هاي پايين تر كاالهاي مشابه داخلي را به حاشيه رانده و توليدكنندگان آنها را ورشكست مي 

                                                                             .                              كنند

تغيير نام  18»اسناد راهبردي كاهش فقر«به  »تغييرات ساختاري برنامه هاي صندوق براي« اخيرا
كشورها آشكار بر تغييرات ساختاري  برنامه هاي تحميلِدر دخالت آشكار صندوق . ستيافته ا

ارائه راه خود اقدام به  ،متقاضي وامي ها دولت ،اسناد راهبردي كاهش فقر طبق .و زننده بود
نام به هيچوجه تاثيري در  اما اين تغييرِ. انجام اين تغييرات مي كنندحل هاي مناسب براي 

چرا كه اين راهبرد جديد نيز جنبه تحميلي داشته و شكاف رد فرجام اجراي اين تغييرات ندا
                                   .يافت كننده وام را همانند قبل تشديد مي كندطبقاتي در كشور در

ك جهاني و صندوق بين مدل نئوليبرالي و متكي به بازار آزاد كه از سوي بانقابل توجه اينكه 
مي شود، مدلي نيست كه اقتصادهاي قدرتمند فعلي دنيا در زمان المللي پول تبليغ و ترويج 

و آسيب نوپا در زماني كه صنايع اين كشورها . از آن پيروي مي كردند خودصنعتي توسعه 
حتي . محافظت مي كردندكاالهاي وارداتي به شدت از اين صنايع در برابر دولت ها ، دپذير بو

كشورهاي صنعتي دنيا با وضع  ، شودديگر كشورها موعظه مي  بهآنچه  به رغمتا به امروز، 
از صنايع  ممانعت و بدينوسيله انع تجاري از ورود برخي از كاالهاديگر موايجاد تعرفه ها و 
هم در اتحاديه اروپا مصاديق  هم در آمريكا و در حال حاضر،. حفاظت مي كنندداخلي خود 

                                                 
18 Poverty Reduction Strategy Papers / PRSPs 
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براي دفاع از قدرت هاي بزرگ آشكارا دوگانة سياست . وجود دارداز اين عملكرد مختلفي 
ل سياست عدم حفاظت از توليدكنندگان داخلي بر تحمي. شده استاتخاذ منافع اين كشورها 

مادامي كه خود از توليد كنندگان داخلي خود حفاظت مي كنند  ،كشورهاي در حال توسعه
                                      .نيست كشورهاي قدرتمند جهان چيزي جز امپرياليسم اقتصاديِ

اي آنهاپيمان هاي تجاريِ سازمان تجارت جهاني و پيامده  
، سازمان تجارت جهاني در پي گشودن بازارهاي جهاني به روي شركت هاي تاسيس از بدو

اين پيمان ها طوري تدوين شده اند كه با عقد . بزرگ از طريق پيمان هاي تجاري بوده است
كشورها در خصوص تجارت، اين با كشورهاي عضو، قوانين و سياست هاي داخلي  هاآن

                     .گرددمي بي اثر و يا لغو از منابع طبيعي و ارائه خدمات چگونگي بهره برداري 

شهرت  19»گَتز«كه به نام ، »كلي در تجارت و خدمات نامه موافقت«يكي از اين پيمان ها به نام 
اين پيمان مي كوشد كه هر گونه . تدوين شد 1994199419941994سال سازمان در در نشست مجمع ، است يافته

ارائه در زمينه ارائه خدمات، از صدور مجوز ماهيگيري گرفته تا  بازدارنده مقررات دولتيِ
تشخيص » مانعي بر سر راه تجارت«اگر به هر نحوي خدمات درماني و آموزش و پرورش، 

پذيرش اين پيمان از سوي كشورهاي عضو عمال استقالل و حق مسلم  .لغو گردد داده شود
داخت يارانه به توليد كنندگان داخلي و ارائه خدمات در نظارت، پررا دولت ها  سياستگذاريِ

                                                                     . سلب مي كندضروري به مردم خود 

شركت هاي خارجي براي  بامي كند كه  واداركشورها را  20»تريپس«به  معروفپيمانِ ديگري 
اين پيمان به اين شركت . همكاري كنندسرزمين خود  بومي يِحقوق مالكيت ذخاير ژنتيكثبت 

به ثبت ي بومي يك سرزمين را براي استفاده انحصاري خود ها اجازه مي دهد كه حتي ژن ها
اين اقدام به اين معني است كه كنترل بهره برداري از بذرها و دام هاي بومي يك . برسانند

ر توليد كنندگان داخلي بخواهند از اين و اگ كشور به دست شركت هاي خارجي مي افتد
در حال  21.امتياز بپردازندحق بذرها و دام ها استفاده كنند بايد به شركت هاي صاحب ثبت، 

                                                 
19 General Agreement on Trade in Services  / GATS 
20  Trade Related agreement on International Property Rights  / TRIPS 

مترجم. اين زمينه به مقاله زير نگاه كنيدمورد عملكرد غير اخالقي شركت هاي بزرگ در  براي اطالع و مصاديق مختلف در  21  

تجارت جهاني، مورد گياه شناسي بومي، فصلنامه علوم شمشيري دو لبه در عصر : پژوهش دانش بومي. 1390139013901390. اسفنديار عباسي
www.eabbassi.ir/pdf/articlebiopiracy.pdf                                                                       53535353اجتماعي، شماره.  
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ي ياز بذرها) مثل برنج و گندم و ذرت(درصد محصوالت غذايي پرمصرف جهان  70707070حاضر 
اين نوع از . تشركت بزرگ جهان اس 6666توليد مي شود كه حقوق مالكيت آنها در اختيار 

موجب مي شود كه اين شركت ها قادر به تعيين قيمت اين كاالها در بازار  طلبيانحصار
          .سال جلوگيري كنند 20202020محلي، حداقل به مدت توليد كنندگان جهاني باشند و از رقابت 

 براي محدود كردن توانايي دولت ها در ارتباط با كنترلِ 22»تريمز« ي به نامپيمان ديگر
به موجب . جابجايي سرمايه هاي كالن به درون و بيرون از كشورها در نظر گرفته شده است

 يك كشورسرمايه گذاران خارجي مي توانند به نفع خود در هر زمان در بورس  ،اين پيمان
به معموال (خارج كنند  آن ازسرمايه هاي خود را به يكباره سپس سرمايه گذاري كرده و 

اگر چه خروج سرمايه ). كشوري ديگر ي در فرصتي سودآورتر در بورسِسرمايه گذار منظور
مي شود، ها كشور اين در اقتصاد جدي مالي هاي كالن بورس بازان بين المللي موجب بحران

                          . ندارنددولت ها حق وضع مقررات بازدارنده را به موجب اين پيمان، اما 

ي گذارد كه ليبراليزه كردن بازارها و تجاوز به حقوق مالكيت شواهد موجود شكي باقي نم
ند مي كند و اقتصاد كشورهاي سلطه فرآيند توسعه در كشورهاي ضعيف را ُك ،ذخاير ژنتيكي

 »كنفرانس سازمان ملل متحد در تجارت و توسعه« ،2000200020002000در سال . سازدرا غني تر مي گر دنيا 
د كرد كه پيمان هاي سازمان تجارت جهاني عمدتا ، در گزارشي تايي23)»آنكتد«موسوم به (

رعايت حتي كميسيون اتحاديه اروپا هم بدون . منافع شركت هاي بزرگ را تامين مي كند
كه اين پيمان ها ابزاري براي تامين منافع اين شركت  كرده استمالحظات سياسي اذعان 

                                                                                                        . هاست

 البيگري شركت هاي بزرگ در سازمان تجارت جهاني

مقررات مرتبط با تجارت چند جانبه در پشت درهاي بسته بين آمريكا، اتحاديه اروپا و شركاي 
در آمريكا و  جهان هشتاد درصد شركت هاي بزرگ. تدوين مي شودبزرگ تجاري آنها 

اديه اروپا به ثبت رسيده اند و از طريق البيگرهاي خود به نمايندگان دولت هاي بزرگ كه اتح
هزار البيگر در واشنگتن و  30303030بيش از . در اين جلسات شركت مي كنند دسترسي دارند

 تعداد اين البيگرها از تعداد پرسنل كنگره آمريكا و كميسيون اتحاديه اروپا. بروكسل مستقر اند

                                                 
22 Trade Related Investment Measures  / TRIMS 
23 United Nations Conference on Trade and Development / UNCTAD 
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اين البيگرها ساالنه ميلياردها دالر خرج مي كنند تا بتوانند منافع شركت هاي . ستبيشتر اهم 
خود را با گشودن بازارها در كشورهاي در حال توسعه براي بهره برداري تجاري، مالي و 

                                 . اقتصادي از طريق پيمان هاي سازمان تجارت جهاني افزايش دهند

 حتي يك نماينده همياري از كشورهاي در حال توسعه منابع الزم براي فرستادن برعكس، بس
عالوه بر اين، . مذاكرات سازمان تجارت جهاني را ندارندروند و نتيجه براي تاثيرگذاري بر 

مذاكره، قدرتمند اين مذاكرات اساسا غير دموكراتيك اند، به اين معني كه غير از طرف هاي 
لذا تعجب آور . اي مذاكرات تا زماني كه پيمان ها تدوين شوند بي خبرندعموم مردم از محتو

طرف هاي مختلف در تاثيرگذاري در تصميمات  توانايي هايموجود در نيست كه با نابرابري 
منافع شركت هاي بزرگ اساسا در صدر اهداف پيمان هاي سازمان سازمان تجارت جهاني، 

حال حاضر، خواست اين شركت ها اين است كه در . تجارت هاي جهاني قرار مي گيرد
درعرصه ارائه خدمات، كاالها و حقوق مالكيت، تضمين  دسترسي تجاري آنها به تمام بازارها،

                                                                                                           .شود

لي پول و بانك جهاني با شركت هاي بزرگپيوندهاي صندوق بين المل  
يا مشاوره از بانك جهاني، كشورهاي متقاضي كسب شرايط الزم براي دريافت وام و  به منظور

مقادير عظيمي از سرمايه گذاري  ،تغييرات با قبول اين. ملزم به اجراي تغييرات ساختاري اند
ميزان سرمايه ) 2005200520052005سال (در حال حاضر . شود هاي خارجي به كشور متقاضي سرازير مي

اين سرمايه گذاري ها . گذشته استدالر در سال  يونتريل 1111 مرزمستقيم خارجي از هاي گذاري 
اجراي طرح هايي چون خصوصي سازيِ حامل هاي انرژي و ايجاد سامانه هاي عمدتا در 

نتيجه اين شيوه از سرمايه گذاري . صورت مي گيردبانكي در كشورهاي در حال توسعه 
خارجي به حاشيه رانده شدن و تضعيف دولت ها در اداره امور كشورهاي خود و خروج 

                                      .عظيم سرمايه از اين كشورها به كشورهاي قدرتمند جهان است

طرح هاي اجرا شده توسط بانك جهاني در كشورهايي چون چاد، سومالي، رواندا، موزامبيك، 
و فيليپين به خوبي مستند شده و نشانگر تمايل اين طرح ها به سوي سودآوري براي  غنا، برزيل

شركت هاي خارجي به بهاي از ميدان خارج كردن سازمان هاي عام المنفعه محليِ فعال در 
                                                                     . حوزه آموزش و بهداشت بوده است
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سال هاي اخير كه صندوق بين المللي پول جوياي اعتبارات جديد براي گسترش خدمات در 
اين حمايت جبران . قرار گرفتمورد حمايت سياسي شركت هاي بزرگ از سوي  خود بود

خدمات برجسته اي بود كه جلوتر صندوق مستقيما به بانك ها و سرمايه گذاران بزرگ كرده 
 كاهشِميليارد دالر به بانكداران وال استريت كه از  18181818قريبا صندوق ت 1995199519951995مثال در سال . بود

همچنين در جريان ناكامي هاي سرمايه . پزو متضرر شده بودند كمك كردواحد پولِ  ارزش
. ميليارد دالر در اختيار آنها قرار گرفت 11111111گذاران خارجي در بازارهاي روسيه، بسته اي به مبلغ 

متضرر شده  1990199019901990ر سقوط بازارهاي مالي در آسيا در دهه از سوي ديگر بانك هاي بزرگ كه د
                                    . بودند با ياري هاي صندوق توانستند از ورشكستگي نجات يابند

هماهنگي تنگاتنگ بين بانك جهاني و صندوق بين المللي پول از يك سو و شركت هاي بزرگ 
مورد حمايت دولت هاي قدرتمند جهان قرار مواره هكه در سلطه جويي بر منابع كشورها 

از . عراق پيدا كردكشور يكي از بارزترين مصاديق خود را در اشغال از سوي ديگر،  گرفته اند
را دقيقا عراق ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني اقتصاد كنون آغاز اشغال اين كشور تا

براي بهره كشيِ شركت هاي سرمايه ند تا شكل داده ا اسياست هاي اين سازمان ه مطابق با
الزم  يايجاد فشارها به منظور. مساعد شودگذاري و ديگر شركت هاي بزرگ عمدتا آمريكايي 

كلوپ «موسوم به (، گروهي از بانكدارانِ اروپايي و آمريكايي بر دولت عراق براي همكاري
 كه در ازاي موافقت عراق ندد، با همكاري صندوق بين المللي پول ترتيبي اتخاذ كر)24»پاريس

ي درصد وام هاي گذشته اين كشور، با ارزش تقريب 80808080، به تدريج با اجراي تغييرات ساختاري
با اعمال اين اهرم، تغييرات ساختاري نئوليبرالي، از جمله . ميليارد دالر، را ببخشد 39393939معادل با 

 ياين تغييرات تحميل. از سرمايه ها و واحدهاي دولتي تصويب شد خصوصي سازي بسياريِ
، افزايش فاحش بيكاري و افزايش نرخ حامل هاي انرژي در اين كشور ها سرآغاز فرار سرمايه

                                                                                                          25.شد

                                                 
24 The Paris Club of Creditors 

مترجم. گزارش زير نگاه كنيددر اين مورد به براي اطالع بيشتر   25  

Basav Sen and Hope Chu. 2005. Operation Corporate Freedom: The IMF and World Bank in Iraq. 
(accessed 12 November 2014) https://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/financing-for-
development-1-45/debt-relief/37224.html 
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 بي نياز شدن از نهادهاي مالي كنوني 
صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و موافقت نامه كلي بر تعرفه و تجارت س طرح تاسي

در ماه هاي پاياني جنگ ) كه بعدها تبديل به سازمان تجارت جهاني شد» تاگ«موسوم به (
جنگ  مندپيروزكشور ه عنوان تنها با توجه به شرايط آن زمان، آمريكا ب. شد تدوينجهاني دوم 

در جايگاهي قرار داشت كه مي توانست آن دچار آسيب نشده بود كه زيرساخت ها و صنايع 
اين سه سازمان، زيرساخت الزم براي تحقق . تحكيم كنددر جهان چيرگي اقتصادي خود را 

برخي از كشورهاي شركت كننده در كنفرانس برتون وودز . اين هدف را مهيا مي كرد
شتند اما اين پيشنهادات  از سوي آمريكا ديگري براي ساماندهي به اقتصاد جهاني داپيشنهادات 

كمك هاي به  ييبريتانيا و ديگر اقتصادهاي جنگزدة اروپادر نظر گرفتن وابستگي و با  .رد شد
                            .كنندآمريكا مخالفت راي  آمريكا، اين كشورها در موضعي نبودند كه با

تقويت همزمان  وز منافع شركت هاي بزرگ اجانبداري  ،از آغاز پيدايش، اين سازمان ها
و طي سال  .خود قرار داده اندراهنماي تدابير را اقتصاديِ بيشتر براي كشور آمريكا چيرگي 

با  آنهادر شكل دهي به اقتصاد جهاني و پيوندهاي هاي فعاليت اين سازمان ها، نفوذ آنها 
                                                                    .شركت هاي بزرگ افزايش يافته است

به جا شواهد بسياري  آنهاسال اخير  20202020فعاليت هاي  ازهمانطور كه در تحليل باال ارائه شد، 
، همزمان با غني ، صندوق بين المللي پول و بانك جهانيسازمان تجارت جهانيمانده كه 

اگر پس . نددنيا را مانع شده ا فقير عمال توسعه اقتصادي كشورهاي سازيِ شركت هاي بزرگ،
ساختار كنونيِ اقتصاد است كاهش فقر و نابرابري در سطح جهانيواقعا ، جهانيان هدف ،

                  .قرار گيردبازسازي بنيادين بايد مورد سازمان ها اين ادامة فعاليت هاي و  جهاني

زماني بين المللي با روش هاي ساگماردنِ  ،از اصالحات الزم در نظام كنوني كلي هدف
كه تابع نظر ، سازماني استبراي مديريت نظام اقتصادي جهان تصميم گيري دموكراتيك 

فعاليت هاي شركت  قادر خواهد بود كه اين سازمان. اكثريت آراي نمايندگان كشورها باشد
سوي  از. سازدمتوقف آنها را زياده خواهي،  و در صورت رويتكرده رصد را هاي بزرگ 

مشترك و نيز خدماتي كه براي تامين نيازهاي اساسي  منابعطبيعي و ديگر ديگر، توزيع منابع 
. امروزي انجام گيرد نبايد در چارچوب ساختارهاي تجاريِ مردم كشورها ضروري است

فعلي، با زياده خواهيِ قدرتمندان و ثروتمندانِ جهان، خيل عظيمي از جهانيان از غذا، درنظام 
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از حقوق اساسي شهروندان جهان  26حقوق بشر استناد به بيانيه جامعِ او آموزش كه ب بهداشت
از جمله ، به اين منابع جهان بي قيد و شرط شهروندان كافي و دسترس. است، محروم شده اند

                         .تغييراتي است كه نظام جديد اقتصاد جهاني مي بايد به آن توجه ويژه كند

زمان ملل متحدنقش سا  

به لحاظ جانبداري سازمان تجارت جهاني، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از منافع 
لذا اختيارات . شركت هاي بزرگ، اين سازمان ها صالحيت مديريت اقتصاد جهاني را ندارند

 سامانه سازمان ملل از بدو تاسيس. اين سازمان ها مي بايد به سازمان ملل بازگردانده شود
 صندوق. مقررات الزم براي ساماندهي به نظام اقتصادي جهان بودتنظيم عهده دار ساز و كار و 

ت كه در همايش برتون وودز به وجود آمدند قرار بود كه بين المللي پول، بانك جهاني و گا
اما متاسفانه بودجه اي كه در . تحت پوشش سازمان ملل عهده دار وظايف مشخص خود شوند

به علت عدم پرداخت حق  است زير مجموعه سازمان ملل نس هاي بين الملليِاختيار آژا
يكي از داليل . عضويت برخي از اعضاي قدرتمند، مشخصا آمريكا، بسيار محدود شده است

اين عدم همسويي سياست هاي سلطه جويانة  ،كوتاهي آمريكا در پرداخت حق عضويت خود
اساسا حامي چون اين سازمان  ن ملل استدر عرصه اقتصاد با سياست هاي سازما كشور

 برعكس، وجوه پرداختي از سوي آمريكا به صندوق. توسعه براي همه كشورهاي جهان است
به علت همسويي اين سازمان ها با  ،، بانك جهاني و سازمان تجارت جهانيبين المللي پول

                                          .به وفور ادامه داشته است ،آن كشورسياست هاي نئوليبرالي 

كنفرانس تجارت و توسعه سازمان  ،27)»اكوسوك«(شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل 
داراي دانش و تجربه كافي براي  28)»يو ان دي پي«(و برنامه توسعه سازمان ملل  )آنكتد(ملل 

 نتيجهاند كه مطمئنا نظارتي در حوزه اقتصاد جهاني مديريتي و به عهده گرفتن مجدد وظايف 
اين سازمان ها از مجموعه سازمان هاي مهم تر اينكه، . داشتعادالنه تر خواهد به مراتب  اي

عمكرد آنها تابع ماهيت دموكراتيكي است كه سازمان از  و لذا زير مجموعه سازمان ملل اند
                                . بدو تاسيس با مشاركت كليه اعضا در تصميم گيري ها داشته است

                                                 
26 Universal Declaration of Human Rights  /  http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
27 Economic and Social Council / ECOSOC 
28 United Nations Development Program  / UNDP 
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در جايگاه مديريت اقتصاد جهاني، بايد به تقويت و استحكام  ملل به موازات قرار دادن سازمان
براي اينكه ماهيت دموكراتيك سازمان ملل تقويت شود، شوراي . اين سازمان نيز پرداخت

مي بايد ل مجمع عمومي سازمان مل. امنيت مي بايد منحل گردد و هر گونه حق وتو ملغي گردد
 ،سازماناين دموكراسيِ ة ، به عنوان قلب تپندبه لحاظ مشاركت جميع اعضا در راي گيري ها

تحقق اين امر . قدرت مالي اين سازمان نيز مي بايد تقويت شود. كانون تصميم گيري ها باشد
يا  و ، ماليات بر تسليحات، ماليات بر آلودگي ها29، مثل ماليات توبينها مالياتانواع توسط 

                                                              .  است و عملي تركيبي از اينها قابل تصور

                                                 
  * وي كه قبال در بخش خصوصي فعاليت مي كرد هم اكنون مديرِ سازماني. راجش ماكوانا از صاحبنظران حوزه اقتصادي است  

اين سازمان راهكارهاي بهره برداري عادالنه تر از منابع كره . در سازمان ملل استمردم نهاد واقع در انگستان با مقام مشورتي ويژه 
. زمين را ترويج مي كند  

Share the World’s Resources / www.sharing.org 

                                                 
اين نوع ماليات از سوي برنده جايزه نوبل در. گرفته مي شوددر تراكنش هاي بازار سرمايه نوعي ماليات است كه بر تبديل ارز   29  

ماليات تشويق سرمايه گذاران بزرگ به پرهيز از جابجايي سودجويانه هدف از اخذ اينگونه . شده استاقتصاد جيمز توبين پشنهاد 
مترجم . منظور بورس بازي از يك كشور به كشور ديگر است پول به  


