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و تحولي عظيم در  داشته است پيشرو جوامعِاين  اهميتي كليدي در موفقيت ،توسعهتفكر در » شناسي
با . در عصر حاضر به وجود آورده است» مردم ساالري«برداشت صاحبنظران از مفهوم و عملكرد مؤثرِ 

از يك سو مذكور  مصاديقِاقتصاد مقاومتي داده شده است،  بهدر كشور ما اخيرا اولويتي كه توجه به 
راي را بكشور ما قرار مي دهد و از سوي ديگر مسئولين  ودر اختيار مردم  ارزنده آموزه ها و تجاربي

                 .اما در سطحي وسيع تر فرا مي خواندتالشي فزاينده براي دستيابي به پيروزي هايي مشابه 
 

، جوامع سالم، جعليات علمي، آلودگي اطالعاتي، تكنولوژي نهادسازي ،استعمار، شركت هاي چند مليتي: كليد واژه ها
  مقياس انساني در توسعهاوري مناسب، سياستگذاري مساعد، فن
 

  مقدمه

مردم اينكه  يعني ،بحث قرار مي گرفت مورد سياسي از منظر حكمرانيِ صرفادر گذشته  مردم ساالري 
از حمايت  صادي،ت، با كدام چشم انداز سياسي و اقكدام گروه يا حزبساالري مشخص مي كرد كه 

 اين واژه گسترشِ كاربريِ ،اما در عصر حاضر 1.بودبرخوردار كشور ت امور مردم براي مديرياكثريت 
در خانواده، در تماميِ سطوح، يعني  انسانيروابط جميع به صورتي كه است پيدا كرده  توجهيقابل 

روابط بين حتي و  ي خصوصي بزرگ و كوچكسازمان هاادارات، محله، روستا و شهر، محل كار، 
تبيينِ نيز تصميم گيري و انتخابِ آگاهانه و  هدف مردم ساالريِ جديد. گيرد را در بر مي، الملل
جامع تر از  دركدر حمايت از اين . است يگروه در قبال فرجام نيك و بد تصميمات افراد يتمسئول

                                            : مي نويسدمعاصر  يكي از صاحبنظران علوم سياسيِ مردم ساالري
                                                                                     

 ،دموكراسي فرآيند حكومت مردم بر خود است كه در آن  افراد بر محيط خود، مستقيم و غير مستقيم
شخصي  و روابطد مي گيرند، مثل انتخاب حرفه، مستقيم، به واسطه تصميماتي كه براي خو ؛اثر گذارند

نمايندگاني از  جمعيِ از طريق انتخابِ ،مستقيمو غيرِ  ،ملزومات زندگي فردي انواعِتامين روشِ و 
برابر راي دهندگان  تصميم مي گيرند و در براي اداره امور كلي جامعه سوي خود كه به نيابت از ايشان

را شامل قانونگذاري در سطح كالن تصميم گيري متمركز و  مه ،حكومتيِ مردم ساالرنظام . ل اندمسئو
در مورد موضوعاتي كه به بهترين نحو در  ،در محل ]مردم[ غير متمركز و هم تصميم گيريِمي شود 

اجتماعي و سياسي است  نظامِ يك ،به طور خالصه، دموكراسي .سطح محلي قابل بررسي و اجراست

                                                 
1 Britanica 
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             2...ن آزادي هاي سياسي استكه مستلزم ميزان بااليي از آزادي هاي شخصي و به همان ميزا
                                                     

استبدادي نوين  ضرورت مقابله با ريشه در ،اين تكامل فكري در مورد مفهوم و جايگاه مردم ساالري
مردم دم در مشاركت مر ناكاميِ. كه در چند دهة اخير به تدريج در جهان گسترش يافته است دارد

و بيان خواسته ها و حضور در پاي صندوق هاي راي در فعاليت هايي چون  عمدتاكه  متداول ساالريِ
در كشورهاي دة اخير از تظاهرات گستر را مي توان مي شود محدود در جرايد و رسانه هااعتراضات 

بروز بحران اقتصادي  از زمان. استنباط كرد ، كه به داشتن حكومت هاي دموكراتيك مشهور اند،صنعتي
كه  خوانده انددرصدي  99999999خود را اكثريتي  اين كشورها جمع كثيري از مردمِبه اين سو  2008200820082008سال 

ناكامي را به اين  حوزه مردم ساالري، انديشمندانِ. ستدرصدي مورد ظلم قرار گرفته ا 1111توسط اقليتي 
و معتقدند كه  داده اندنسبت  3چند مليتي شركت هايِ توسط يرقابت و زياده خواه ترويج فرهنگ

تاريخ استعمار و به ويژه ة مطالعبدون امروز  جهانِدرك تحوالت سياسي و اقتصادي و فرهنگي در 
                                       . ناقص است، همين شركت هاتاريخ تحوالت موتور محركه آن، يعني 

 
در اين شركت ها و سلطة تاريخي و تكامل نفوذ تحوالت  تشريحبه  ،حاضر ةمقال نخست بخشِدر 

 ي ظهورشانكه در ابتدا ي سهاميشركت هااين در اين بخش مي خوانيد كه چگونه . مي پردازيمجهان 
نظامي قدرت هاي استعماري تجاري و ازوي ببه به تدريج مي شدند، براي اهداف عام المنفعه تشكيل 

 از شخصيت حقوقي بهره منده به مرور اين شركت ها همچنين مي خوانيد كه چگون. شدندبدل جهان 
از جميع حقوق و اختيارات » شخص«يك با بهره گيري از جايگاه خود به عنوان هم اكنون و  شدند

و دخالت قانونيِ دولت نظارت ين شركت ها فارغ از دغدغه هاي ا ،نتيجه اينكه. برخوردارند يشهروند
مي انديشند براي سهامداران خود فقط به سودآوري  ،ز مجازاتبدون واهمه ادر امور داخلي خود، ها 

سهامداران اين  مسئوليت محدود .آزادي عمل دارند ،در سطح جهانيي و تخريب زياده خواهو در 
در تجارت است چرا كه در صورت  ساختارهاي قانونينيز عامل ديگري براي جسارت اين ها شركت 

                                                 
2 Lakoff, 1996, 32 

فعاليت آنها به     شركت ها از نوع شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود اند كه حوزةاين      multinational corporations 3  

د توليدي دارند و براي فروش كاالها يا اين شركت ها معموال در چند كشور دفتر و يا واح. كشور محدود نمي شودمرزهاي يك 
سهامداران اين شركت ها نيز به مليت خاصي محدود نمي شود، يعني يك . خدمات خود در سراسر دنيا بازاريابي مي كنندارائة 

ي و شركت چند مليتي كه مثال در كشور آلمان ثبت شده ممكن است سهامداران بزرگي از ديگر كشورهاي اروپايي، آمريكاي شمال
مثال يك شركت اسپانيايي ممكن است . مليت اين شركت ها نيز هميشه روشن نيست. يا كشورهاي نفت خيزِ خاور ميانه داشته باشد

  . توسط يك شركت چندمليتيِ واقع در آمريكا خريداري شود ولي كماكان با نام اسپانيايي خود به كار ادامه دهد
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اه براي جبران خسارات، سهامداران اينگونه شركت ها بيشتر ورشكستگي و يا حكم دادگ ،بدهيضرر، 
                                                                              .نمي شوند راز سهمي كه دارند متضر

 
 نظام هاي جايِبه تدريج در كشورهاي جهان مردم ساالر هاي نظام اخير،  دهة هشتطي در اگر چه 

 ،شركت هاي چندمليتي استيالي ذهنيِنوعي  اكنون هم ،ندارا گرفته  استعماردست نشاندة و يا بومي 
منتخبين آنان اهداف چارچوب فكري و همزمان و  آحاد مردم خواسته ها، انتظارات، ساليق و مطالبات

 مقاله مبخش دو .را در راستاي منافع سرمايه داري جهاني همسو كرده است ي مردم ساالردر دولت ها
در اين . را توصيف مي كندشركت ها بر مسند مديريت اقتصاد جهاني اين گونگي به كرسي نشستن چ

براي ايجاد و تحكيم استيالي ذهني  دانشگاه هااز رسانه ها و اين شركت ها بهره گيريِ  چگونگيِ بخش
لمي و استقرار اشاعة جعليات ع. مي كنيمبررسي را از طريق اشاعة اطالعات نادرست بر جوامع 

در  در كشورهاي جهان »پيشرفت علم و فناوري«و » رشد اقتصادي«، »توسعه«به نام نهادهاي تحميلي 
                          . موفقيت اين شركت ها در تحكيم سلطة خود در جهان نقشي كليدي داشته است

 
و با ذكر مصاديقي از اين  كندرويكردي جامع تر به مردم ساالري را معرفي مي  مقاله سومبخش 

انتخاب مردم و همزمان، فعاالنه و هوشيارانة نقش آفريني  اهميت، مختلف جوامعدر مقاومتي رويكرد 
 هاي مساعد از سوي منتخبين مردم براي مقابله با استبداد نوين را سياست فناوري هاي مناسب و اتخاذ

دشمن اصلي و عرصه نبرد، از ملزومات  در هر رويارويي خصمانه، تشخيصمسلما . سازدروشن مي 
دشمن به عنوان شركت هاي چند مليتي جبهة مشترك  در تقابل با نظام سلطه، تشخيصِ. پيروزي است

الزامي  نبرداين  ةبه عنوان كليدي ترين عرص )محله هاي شهري روستاها و(و اقتصادهاي محلي اصلي 
ر برابر پايداري الزم د قوام و يعني دستيابي به ،در جوامع براي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي. است

مورد در  درست قضاوت ،سياسي و زيست محيطي ،فرهنگي، اجتماعيانواع تهديدات اقتصادي، 
در دشمن شناسي، گرفتار شدن دقت بدون  .روشنگر و رهگشاستهويت دشمن و عرصه اصليِ نبرد، 

ررات براي جذب ساده سازي مق« ،»راتصادافزايش «چون و اهدافي  سياست ها كشورها در دامِ
و نتيجتا تعميق وابستگي ها و آسيب » عضويت در سازمان تجارت جهاني«و » سرمايه هاي خارجي
                                                                           . اجتناب ناپذير استپذيري هاي كنوني 

 
كه ساكنان آن زندگي در جوامع كوچك،  مي پردازيمربه جوامعي همچنين به معرفي تجسوم در بخش 

عمال مردم ساالري،  بهجامع تر  نگرشيزياده خواهي هاي فردي و بهره گيري از رقابت، پرهيز از با 
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موفق شده اند از وابستگي ها و آسيب پذيري هاي مرتبط با استبداد جهاني بكاهند و از جمله 
محله «يا » روستاي سالم«كه خود را كوچك اين جوامع . دنيا شوند امعجوثروتمندترين و مشهورترين 

آموزش و بهره گيري از مهارت  ، موفقيت خود را مديونِمي نامند» سالم در شهرهاي در حال گذار
بهره گيري از فناوري هاي مناسب و نيز ، محلي منابعِ مشاركتيِ هاي اجتماعي براي تسهيلِ مديريت

                      .مي دانند ير با مسئولين براي دستيابي به سياستگذاري هاي مساعدتعامل نزديك و پيگ
 

نهادينه در مورد  ، ضمن ارائه خالصه اي از نكات مطرح شده در سه بخش نخست،چهارمدر بخش 
فعاالن براي بهره برداري  رمعتب و اطالعات ، فناوري هاو فراهم شدن مهارت هافرهنگ مقاومت  شدن

 نِ برخاسته ازبنيادي از تغييرات ييك. نكاتي مطرح شده استجهان  در سراسروسعه و سياستگذاران ت
مفهوم درتحولي عظيم  ،سالمنقش آفريني مردم در جوامع  موفقيت  از . استمردم ساالري و عملكرد

 ات سراسريدر پاي صندوق هاي راي در انتخابمردم ، حضور موضوعبه و حكيمانه  جامع تر اين منظرِ
براي مبارزه منتخبين خود،  در مورد عملكردادي و اعتراضي قبراي ابراز نظر انت سياسي داشتن آزاديِو 

مقاوم باشداستبداد جامعه اي در برابر براي اينكه  .كافي نيست هاي آنو زياده خواهي  نوين با استبداد 
محيط كار، مدرسه، دانشگاه، روستا، شهر انواده، محله، ، يعني خدر جميع سطوحمردم ساالري مي بايد 

. ورود پيدا كندو دستيابي به تصميمات حكيمانه و اخالقي،  »خرد جمعي«براي رسيدن به  ، و كشور
تشكيل سازمان هاي مردم نهاد پژوهشي، موفقيت هاي جوامع سالم به  تحول قابل توجه ديگر اينكه،

ابداع و كاربست فناوري هاي مناسب و  امرِمتعددي انجاميده است كه  آموزشي و ترويجي
سياستگذاري هاي مساعد براي دستيابي به اقتصاد مقاومتي براي بهره گيريِ جوامعِ عالقمند و 

                                                    .نهادينه ساخته است جهان رادر سراسر نوانديش دولتمردانِ 
 

اما همانطور . ي به اقتصاد مقاومتي ديرتر از ديگر جوامع شروع شده استبراي دستياب ايرانيانتالش ما 
امتيازاتي  داراي در اين مقطع زمانياقدام  شروع به ست،توضيح داده شده ا مقاله نهاييبخش كه در 

. فرصت بهره برداري از آموزه ها و تجارب ديگر ملت ها در اين راستاست ،امتيازات يكي از اين. است
از نهادهايِ محليِ موفق و سياستگذاري هاي مساعد حامي اين نهادها به طور ش نمونه هايي در اين بخ

در تفكر جهانبينيِ توحيدي  ،شده در بخش نهايي اشاره آموزه هايِاز ديگر . مختصر معرفي شده است
كپارچه، يگانه و ي از اين منظرِ .، در عمل، به آن رسيده انداست كه فعاالنِ اقتصاد مقاومتيتوسعه 

ي و ثروت بايد در به عبارت ديگر، رونق اقتصاد. است كه همه جانبه باشد توسعه وقتي عقالني و مفيد
به همان سياق، پيشرفت علمي و فناوري در يك جامعه نبايد و . سالم و پاكيزه باشد كنار محيط زيست

وحدت  ديدگاهز همين ا. صورت گيرد در جوامع كهن ميراث ارزشمند فرهنگياز  به بهاي چشم پوشي
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اني را بايد در در جامعه جه عدالتو  كه صلحمعتقد اند همچنين گرا، فعاالنِ توسعه همه جانبه محلي 
 صميمانه ، در زندگيِباشند كه نژاد و پيشينه فرهنگي و تاريخيهر مذهب، زبان، انسان ها، از قابليت 
                                                            .جست از تكفير و تبعيض و تحقير بدور ،هم در كنار

 
در اختيار ما ايرانيان قرار مي دهد، موفقيت  فرصتي ويژه ،آموزه ها و تجارب اين فعاالناما ضمن اينكه 

يشه هماين پيشگامان واقعيت اين است كه . فرا مي خواندتالشي وسيع تر ما را به هاي چشمگير ايشان 
ايماني  و موفقيت ايشان مديونِاند برخوردار نبوده در كشورشان ستگذاري هاي مساعد سيا از حمايت

به خود محلي و ملي  در اطالع رسانيِ به مسئولينِمجدانه  شكيباييِپشتكار و و راسخ به آينده اي بهتر 
ماعي كه اجآگاهي و قادر خواهيم بود به بركت ايران مردم ما آيا  .روزرساني ايشان بوده استمنظور ب

اقتصاد مقاومتي وجود دارد، سريعا  ضرورت در خصوصِكشور از همين ابتداي كار در ميان مسئولين 
ركت هاي فريب و فشار شدر برابر هوشيارانه  بزداييم ووابستگي هاي كنوني به تجارت جهاني را 

؟كنيممقاومت  قدرت هاي استعمارگر جهان بزرگ                                                                  
 

ترِ پژوهندگان  جامعدر هر بخش از مقاله به منابع بيشتر براي مطالعه بحث حاضر،  مبسوط بودنِبه علت 
انتخاب شده اند كه خوانندگان بتوانند از طريق شبكه  نحويبه  توناين مغالبِ . استناد شده است

                                                          .ست يابندبه آنها د با سهولت و سرعتجهاني اينترنت 
                                            

1111    نويناستبداد  بهقديم استعمار از  گذار: سهامي شركت هايِتاريخ تحوالت  
شركت هاي چند جهاني شدنِ سرمايه به  فرآيند طي، كه با مسئوليت محدود نقش شركت هاي سهامي

سال اخير  چهارصدتبديل شده اند، در تحوالت ) 4همچنين موسوم به شركت هاي فرامليتي(مليتي 
سياسي -اين نهاد اقتصاديتاريخ  بدون در نظر گرفتن امروز حاد به حدي بوده كه بررسي مسايلِجهان 

و  به طور انحصاري 1818181813131313سال كه تا  5هند شرقي شركت سهامي مي توان از به طور مثال . كامل نيست
چند نقطة ديگر و در شبه قاره هند  آن كشوراداره امور مرتبط با مستعمرات  با مجوز دولت انگلستان

تاسيس شد  1602160216021602نيز كه در سال  6شركت سهامي هلندي هند شرقي .نام بردداشت  در اختياررا در جهان 
و  ، نفوذقدرت در آن زمان، .شتانحصار خود داتجارت ادويه از مستعمرات كشور هلند را در 

                                                 
4 transnational corporation 
5 The British East India Company 
6 The Dutch East India Company 
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نيز در جنگ هاي استعماري  ،خود مجهز جنگيِ ناوگانِبه حدي بود كه با  شركت هااين  اتاختيار
                                                                                                     .شركت مي كردند

 

عام خيريه و اهداف براي صرفا  7شركت سهاميقانونيِ  ، ساختارِر اروپاد پيش از قرن هفدهم ميالدي
به  ميمرد مشاركت هايبه حكمرانان اجازه مي داد كه با بهره گيري از  نوع شركت هااين . بوده المنفع

. را نداشتند آورسودكسب و كارِ مجوزِ  ها مديران اين شركت .بپردازند اجراييو  انجام امور عمراني
 شركت مزيت. در قانون تعريف شده بود 8»شراكت«ساختار ديگري به نام  ،ي سودآورفعاليت هابراي 

. حتي با فوت سهامداران و مديران، نسل بعد از نسل ادامه مي يافت ،كار شركتاين بود كه  شراكتر ب
 از سوي حكمران يا دولت ،9موسوم به منشور، رسمي يسهامي در مجوز هاي اهداف و وظايف شركت

فقط در چارچوب اين اهداف و اين شركت ها مي شد و فعاليت هاي اقتصادي  عريفبه دقت ت
                                                                                                . مند بودقانون ،وظايف

 

، م ميالديهاوايل قرن هفد و مقدرت هاي اروپايي در اواخر قرن شانزده با گسترش جهانگشاييِ
 با كه هر يك به نام و ،شركت سهامي براي ايجاد انجمن هايي از بازرگانان ساختارِحكمرانان از 

را به  آنان و به صورت انحصاري بخشي از تجارت در مستعمرات معينمسئوليت خود در چارچوبي 
انجمن هاي تجاري به شركت هاي  به مرور، طي قرن هفدهم، اينو . استفاده كردند ،مي گرفتندعهده 
كه براي  ندموظف بودها شركت اين يعني حاال . دندبدل ش ،قابل خريد و فروش سهامِ، با سهامي

             .ندنتالش كاهداف عام المنفعه، براي خود، و نه رضايت سهامداران جلبِ بيشتر و  سودآوريِ
 

اين شركت ها، يعني شركت انگليسيِ  رنفوذترينبزرگ ترين و پغير قانوني در كليدي اما اين تحول 
از مزاياي شركت  همزمان بار نهادي تجاري و سودآور به وجود آورد كه نخستينبراي هند شرقي، 
يا خروج سهام داران  مرگبا حتي  يعني اين شركت،. برخوردار بودنيز عام المنفعه  هاي سهامي

مسئوليت سهامداران در قبال همچنين، . هدمه دبه فعاليت خود ادابي وقفه خود مي توانست موسس 
مسلما اين ساختار براي . محدود بودنيز  ، حتي در صورت ورشكستگي،ديون طلبكارانپرداخت 

. به سرعت گسترش يافتو  اروپا جذاب بود رمايه داران از جمله اعضاي دربارهايبسياري از س
به اين  عمومانيز ات و جنگ با رقبا اداره مستعمركه  گرديدموجب قدرت و نفوذ اين شركت ها 

                                                                                               .دگردشركت ها محول 

                                                 
.»جمعِ متحدي از مردم«در زبان التين ريشه مي گيرد يعني   corpus واژة به انگليسي  corporation كه از لغت  7  

8 partnership 
9 charter 
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 سال شركت ها ازاين فعاليت مكرر از سهامداران، ه هاي اظ سوء استفادبه لحدر انگلستان،  اگر چه
 با باال گرفتن رونددر پايان اين دوره،  اماآمد،  رت سخت گيرانه دولت درتحت نظا 1825182518251825 تا 1720172017201720

نه تنها تاسيس اينگونه شركت ها معروف شده است،  10»لسه فر«به كه  اروپادر  ياقتصاد آزادسازيِ
 از جمله حقوقِ. دشآزاد بورس تاالرهاي در ا دبلكه خريد و فروش سهام آنها نيز مجد گرديدآسان تر 

مي توانستند اهداف و موسسان حاال براي اين شركت ها اين بود كه در قانون تعريف شده  جديد
در عالوه بر اين، . برسانندثبت  بهبراي دريافت مجوز آن را تعريف كنند و خود  شركت راوظايف 

از حقوق كه به موجب آن شركت هاي سهامي  11قانوني وضع كردستان لانگ پارلمان 1844184418441844سال 
در  ،دولتمداخلة مصون از  ،مي توانستندآنها  به اين معني كه .برخوردار شدندز نيشهروندي 

فضاي در كه  يبخش ديگري از امتيازات جديد. فعاليت كنند ،خود تعريف شدة چارچوب اهداف
سهامداران در قبال . اين شركت ها بود 12»مسئوليت محدود«تاييد و تحكيم شد  تجاري اروپا آزادسازيِ

ي مسئوليت فراتر از ميزان سهم خود) در مورد بانك ها(يا سپردة سپرده گذاران گران دستمزد كار
برعليه مديران و قانوني  ردهايِسهامداران را در برابر پيگ ،اين نهادها مسئوليت محدود .نداشتند

 13.مصون مي ساخت ها نيز شركتاين مسئوالنِ متخلف                                                         
 

به كم و بيش  ،با مسئوليت محدود شركت هاي سهامي قدرت گرفتنِ يرِسدر اياالت متحده آمريكا نيز 
منابع مالي سرشار شركت هاي سهامي با اتكا به با اين تفاوت كه در اين كشور، . شدشكل طي  همين

مشابهي پارلماني، به امتيازات از طريق نظام قضايي، و نه قوانينِ  وكالي زبردست خود موفق شدندو 
خود  به دست آوردندكه اي  شخصيت حقوقيبه لحاظ به تدريج  در آمريكا اين شركت ها. دست يابند

برابر با آنچه براي  ،آن كشور قانون اساسي 14»منشور حقوقِ«چهاردهم  مِمچتر حمايتيِ مت زيررا 
گر چه اين شركت ها با مجوز دولت به ا ،نتيجه اينكه 15.دادنقرار د ،است مقرر شده حقيقي اشخاص

مداخلة از قابل توجهي ، تا حد »شهروند«ه عنوان يك ا داشتن شخصيت حقوقي بوجود مي آيند، ب
طي دهه هاي  حمايتي كهبا ، آمريكايي شركت هاي ثروتمند. اند مصون دولت در ادارة امور خود

 شهروندانِبه امتيازاتي فوقِ ، واقعدر  ،كسب كرده اند نظام قضايي آمريكامساعد آراي از  متمادي
سمت دهي به «در يافته اند كه اين حق را  ،برتر اين شهروندانِه صورتي كه ب دست يافته اندعادي 

                                                 
10 "laissez-faire" capitalism 
11 The Joint Stock Companies Act of 1844 
12 limited liability 
13 Spence, 2004; Bennet and Paul, 1999 
14 Bill of Rights 

توليد كننده مي تواند به اتهام افترا،  انتقاد كند، شركت تجاري مثال در آمريكا اگر كسي در رسانه ها يا جرايد از محصولي     15  

.خسارت مطالبه كند ويمنتقد شكايت و از از   
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مسلط  كشور آنتصاد و دولت نفوذ كنند و عمال بر اقاعمالِ در آمريكا  سياستگذاريانتخابات و فرآيند 
                                                                                                                16».گردند

 

از سوي قابل توجهي مانعت قادرند بدون م چند مليتي اگر امروزه شاهديم كه شركت هاي بزرگپس 
داخل و خارج از در  در توليد و فروش مصنوعات خود تخلفات آشكاربه  هاي متبوع خويشدولت 

حقوقيِ نامشروعي است كه در كشورهاي اروپايي و آمريكاي  ، به لحاظ امتيازاتادامه دهندر كشو
شركت هاي بزرگ امروزه شاهديم كه  مثال .آنها داده شده است به برتر عنوان يك شهروند شمالي به

، و افزايش غير عادالنة قيمت 18، سرقت زيستي17لميع جعلمرتكب در سطحي وسيع داروسازي 
بحران موجب نتيجتا توسعه و  ي در حالكشورها در داروهاانواع ا و همزمان ممانعت از توليد داروه

شده است كه بسياري از اين شركت ها با همچنين گزارش  19.مرگبار كمبود دارو در جهان شده اند
       20.، به آنها آسيب مي رساندانبيمار مي فروشند كه به جاي التيامِ گمراه كردن پزشكان محصوالتي

 

حصوالتشان م كهكشاورزي  نهاده هاي شيمياييِ كنندة شركت هاي توليدشاهديم كه به همين سياق 
سموم در كشورهاي اروپايي برخي از استفاده از وقتي  ،ه استجهانيان را آلوده كرد يغذا و آب، خاك

ن شركت ها اي 21.ادامه مي دهندكشورهاي در حال توسعه  به فروش اين سموم در ،ممنوع مي شود
، عملكردي مي كنند نهمچنين پسماندها و محصوالت تاريخ گذشته خود را در كشورهاي ضعيف دف

ي شركت ها 22.شده است در اين كشورها كه موجب بيماري و تلفات جاني در سطحي وسيع ظالمانه
دهند به توليد، ترويج و فروش محصوالت خود ادامه مي  نهاده هاي كشاورزي شيميايي كنندة توليد

از ايي به طور اخص يشيميايي به طور اعم و سموم شيم كشاورزيِزيانبار بودن غير ضرور و اگر چه 
                                                                23.اثبات رسيده استكامال به و تجربي نظر علمي 

 

                                                 
16 Meyers, 2001, 1 
17 Boseley, 2001 
18 Shiva, 1997; Stenton, 2003; Barnett, 2001;  ،ب1390139013901390عباسي  
19 Ho, 2001 
20 Goldacre, 2013 
21 Meienbert, 2001 
22 PANNA; Weir and Schapiro, 1981 

  :جعه شودمرا براي اطالع بيشتر به منابع انترنتي زير. نمونه هاي عملكرد غير اخالقي و زيانبار از سوي اين شركت ها بسيار است
www.corporatewatch.org    )انگلستان(  

www.corpwatch.org   )آمريكا(  

1392139213921392ب؛ چينگ 1391139113911391عباسي 
23  
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  يانجه مديريت اقتصاد بر كرسيِشركت هاي سهامي ة متحد جبه   2222
يا  ،انحصاري قلمروعموما در  ،گراستعماركشورهاي شركت هايِ سهاميِ قرن بيستم ميالدي، اواسط تا 

منطقه ، قدرت هاي استعماريهر يك از . ندكشور خود فعاليت مي كرد ،تجاريِبلوك هاي  ،به اصطالح
ت هاي سهامي شركاز حق فعاليت انحصاريِ مي دانست و خود منحصر به اي جغرافيايي از جهان را 

، قرن بيستماول نيمه جهاني در ويرانگرِ وقوع دو جنگ با اما  .دفاع مي كرددر اين منطقه  تابعِ خود
بيش از پيش قدرتمند حامي آنها دولت هاي بين و  هاشركت اين ناپايدار بودن رقابت اينچنيني بين 

 44445555نگ جهاني دوم، نمايندگاني از يك سال پيش از پايان جيعني ، 1944194419441944در سال از اين رو، . شدآشكار 
ي كه مطلوبآمدند تا بر سر نظامِ تجاريِ  همگرد آمريكا در 24»برتون وودز«در محلي به نام  جهان كشور
 اين همايش مشهور دستاوردهاي. توافق كنند سازد مرتفعرا احتمال وقوع جنگ جهاني ديگري  بتواند
براي وضع  ،25»گات«موسوم به ( »تعرفه و تجارت موافقت نامه عموميِ«: سازمان هاي زير بود شامل

سازمان تجارت « هدها ب، كه بعمقررات تجاري و داوري در صورت بروز اختالفات تجاريِ بين كشورها
بانك بين المللي براي بازسازي و « موسوم بهدر ابتدا (، تاسيس بانك جهاني )تغيير نام داد 26»جهاني
                                                                          28.29و صندوق بين المللي پول) 27»توسعه

 

اعالم در سراسر جهان شركت كننده به تجارت آزاد  ت هايدولهدف از برگزاري اين همايش دستيابي 
شكي باقي  وزير خزانه داري وقت آمريكا ،30»نتاهنري مورگ« در سخنرانيِ پاياني همايش،اما . شد

تاسيس بانك جهاني و صندوق  كه تصريح كردوي . شت كه اين همايش هدف ديگري نيز داشتنگذا
 برتون وودزيعني اگر چه در . را رقم زد در جهان در امور اقتصاديملي گرايي  پايانِ ،بين المللي پول

 ده شدجهت داانگيزة هر كشور براي تامين منافع ملي خود محترم شناخته شد اما اين انگيزه ها طوري 
مناطق تحت نفوذ اقتصاديِايجاد ايجاد بلوك هاي تجاري و يا اي چون انحصارطلبانه  كه اقدامات 

                    31.گردد منتفيكامال بين قدرت هاي بزرگ  ديگري و احتماال بروز جنگ كشوري واحد
 

                                                 
24 Bretton Woods 
25 General Agreement on Tariffs and Trade / GATT 
26 The World Trade Organization 
27 International Bank for Reconstruction and Development  / IBRD 

مليتي  افزايش قدرت و چيرگيِ جهانيِ شركت هاي چند تاثير آن درمشخصا پيرامون  ،پيامدهاي اين همايشمفصلِ براي تحليل   28 

Korten, 2001   :سودمند است منبع زير مطالعه
29 International Monetary Fund / IMF 
30 Henry Morgenthau  
31 Morgenthau, 1944 
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حاكي  تا به امروزردهمايي اين گ برخاسته از و حقوقيِ و عملكرد نهادهاي ماليبرتون وودز پيامدهاي 
و شركت هاي  بين دولت هاي استعمارگر مانةخصرقابت  ،با موفقيت ندتوانست آنبانيان است كه 

كه  آنها همچنين موفق شدند. دنرا بر طرف كندر بهره برداري از بازارها و منابع جهان آنها  تجاري تابع
كه در اين  كشورهاييضو برتون وودز و در كشورهاي ع، به مرور غرب را،از ديدگاه توسعه  تعريف

محور قرار دادن  ز ديگر ابداعات برتون وودزادر اين رابطه،  .اشاعه دهند ،مذاكرات شركت نداشتند
به عنوان معياري براي سنجش عملكرد  32»داخلي توليد ناخالص«تعيين دالر به عنوان ارز تجاري دنيا و 

شاخص اقتصادي كه از سوي بانك جهاني و اين  33.بود ميزانِ رشد اقتصاد كشورهااقتصادي و 
انگيزه اي قوي براي  ،مي شودبين المللي پول براي ارزيابي صالحيت متقاضيان وام استفاده  صندوق

نهادها و شركت هاي اين براي جلب رضايت و نظر  »رشد«رقابت بين كشورها براي دستيابي به 
                                                                                              .كردايجاد  سرمايه گذار

 

به ضرر اقتصادهاي كه مديريت يكپارچة نظام اقتصادي دنيا اهداف  نظام سلطه، يكي از منتقدين غربيِ
را چنين توصيف  عمل كرده استآنها و سهامداران غرب  بزرگبه سود شركت هاي محلي و ملي و 

                                                                                                                 :مي كند
 

مي توان از سياست هاي نهادهاي مرتبط با برتون وودز كه با هدايت و حمايت كامل دولت آمريكا 
مي خواهيم : دنبال مي كنيم جهان ، سه هدف را در سراسر)آمريكا(اجرا مي شود نتيجه گرفت كه ما 

جهان به مالكيت شركت هاي فرامليتي در آيد و براي توليد محصوالت صادراتي به منابع كه تمامي 
كار گرفته شود؛ مي خواهيم كه آموزش، بهداشت و سالمت، ارتباطات، و خدماتي چون آب و برق و 

اين شركت ها در آيد؛ مي خواهيم رل در كنتكسب و كارهاي سودآور  گاز و تلفن جملگي به عنوانِ
. مصرف مي كنند به دست اين شركت ها از كشور ديگري وارد شود هاكه هر آنچه كه مردمِ كشور

دنيايي است كه در آن زندگي و حيات در خدمت زر اندوزي شركت هاي  ،چشم انداز ما از آينده

                                                 
كشور در دهه  اي نخستين بار در آمريكا براي سنجش درآمد اقتصادبر اقتصادياين معيار     Gross Domestic Product/ GDP 32  

ميالدي كه دوران ركود اقتصادي و تصميم گيري در مورد ورود پيدا كردن به جنگ جهاني دوم بود مورد  1940194019401940 و اوايل دهة 1930193019301930
Marcuss and Kane, 2007   .قرار گرفتاستفاده 

يك كشور شاخصي گويا در اقتصاد دست به دست شدن پول اين شاخص اقتصادي بر اين فرض استوار است كه ميزان استفاده از 
اما در چند دهه اخير، عدم كارآيي اين شاخص در انعكاس واقعيِ . ميزان رفاه شهروندان آن استسنجش و براي پيشرفت اقتصادي 

، ت ها در تاراج منابع كشورهاي خودر تشديد رقابت ويرانگر بين دولميزان آسايش و كيفيت زندگي از يك سو و از سوي ديگ
2013201320132013؛ عبداهللا، الف1391391391393333 عباسي،. شده است در كشورهاي مستقل دنيا تالش هايي براي يافتن شاخص هاي مناسب تريآغاز موجب   

33 Costanza et al. 2009, 5 
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اين فا وسيله اي براي رسيدن به بزرگ است، جهاني كه در آن پول، ارزش غايي و زندگي و حيات صر
                                                                                                                           34.است ارزش

 

پيش از وقوع دو جنگ جهاني، شركت هاي سهامي در دو سوي همان طور كه در باال تشريح شد، 
ها دادگاه  مساعد پي در پي و هايِ رايو  )انگلستاندر ( ا حمايت قوانين پارلمانيبس، اقيانوس اطل

مردم،  منتخبِ دولت ها، به ويژه نمايندگانلة توانستند تا حد زيادي خود را نسبت به مداخ) آمريكادر (
نظارت  نظام مردم ساالري و به ديگر سخن، اين شركت ها توانستند خود را بيرون از. سازندمصون 

در كشورهاي  نفوذبراي گسترش . اما اين به تنهايي كافي نبود. قرار دهند حكومت هايِ منتخبِ مردم
مديريت نيز شرايط براي  و سياستگذاري خود و در عرصه بين الملل، الزم بود كه از نظر فرهنگي

اين شركت ها مساعد  و زياده خواهانة )به معني خارج بودن از حيطة نظارتيِ منتخبين مردم( استبدادي
                  .ميسر گرديددانشگاهي در سطح جهاني تسلط رسانه اي و نفوذ از طريق  امرو اين  گردد

 

در كشورهاي غربي، دور از انتظار نبود كه به تدريج  بزرگهاي شركت  گرفتنبا قدرت  ،توضيح اينكه
از كشاورزي، بانكداري، بيمه، صنايع  ،ي توسعهدر كليه حوزه ها محور- خودكامه و سود اين نهاد

و مطبوعات و نشر كتاب، فيلم، ، )اينترنت ، وتلويزيون، راديو(ارتباطات غذايي و داروسازي گرفته تا 
 ، فردگراييزياده خواهي، رقابتفرهنگ  رويجمنافع مشترك اين شركت ها در ت. نددانشگاه ها رخنه ك

با  اتي اين شركت ها به رشد و ادغامذ ديگر تمايلِ از يك سو و از سوي وامعدر ج مصرف گراييو 
ايجاد اهرم  نيز براي جهت دهي به افكار عمومي در سطح جهاني والزم  فرهنگيِ يرساخت، زيكديگر

متونِ  در اين رابطه، مطالعه. كشورها را فراهم كرد براي نفوذ در سياستگذاريِو علمي هاي سياسي 
بنيادهاي مرتبط با شركت هاي  تاريخ و عملكرد) 1111 :سودمند است زيرمنتشر شده پيرامون سه موضوع 

شركت هاي بزرگ در صنايع مختلف با  راهبرديِ ادغامِ) 2222، )35»بنيادهاي بشردوستانه«موسوم به (بزرگ 
و سمت دهي  نفوذ در دانشگاه هابراي بزرگ  يتالش شركت ها )3333و  36،، به ويژه در صنعت رسانههم

                                                                            37.ختراعات جديدبه مطالعات علمي و ا

                                                 
34 Korten, 2000, 112 

،، آموزشي، پژوهشينقشي برجسته در  كليه حوزه هاي علميبه اين سو،  19191919از قرن  ،اين بنيادها    philanthropic foundations  35  

شركت خودرو وابسته به (، بنياد فورد )»استاندارد اويل«وابسته به شركت نفتيِ (بنياد راكفلر . و سياستگذاري در جهان داشته اند
اين بنيادها در شكل دهي به برنامه ريزي و  سه نمونه از فعال ترينِ) وابسته به صنعت فوالد آمريكا(و بنياد كارنگي ) سازي فورد

تاريخ فعاليت ها و نفوذ اين . سياستگذاريِ فرهنگي، اقتصادي و سياسي در كشور آمريكا، و مستقيم و غير مستقيم، در جهان اند
Morris, 2005; Roelofs, 2003; Arnov, 1980 . و مخالف، منعكس شده استموافق  بنيادها دركتب متعددي، از ديدگاه  

، ، راهكاري متداول براي رشد شركت ها)كانگالمورا(ادغام شركت هاي بزرگ با هم، چه از نوع افقي، عمودي يا خوشه اي   36  
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افقي، دو يا چند  هاي در ادغام. حذف شركت هاي رقيب و نتيجتا دستيابي به تسلط بيشتر بر بازار و سياستگذاري ها بوده است

 شركت نفتيِ بزرگ عمودي، پيوند  در ادغام هاي. »آماكو«و » بريتيش پتروليوم«همكار با هم ادغام مي شوند، مثل ادغام دو شركت
تجاري و ساختاري بين دو يا چند شركت كه در يك زنجيرة توليدي قرار دارند صورت مي گيرد، مثل ادغام چند شركت نفتي و 

با هم  ظاهرا خوشه اي، شركت هايي كه حوزه فعاليت آنها هاي در ادغام. نام گرفته است» ايلاگزان موب« پااليشگاهي كه هم اكنون
در اين نوع از ادغام ها مالحظات راهبردي، انگيزة اصليِ پيوند تجاري و ساختاري را موجب . ندارند با هم ادغام مي شوند يارتباط

آمريكا كه محصوالت فرهنگيِ آن » ان بي سي«و شبكه تلويزيونيِ » جنرال الكتريك« نظاميِ/مثل ادغام شركت صنعتيمي شود، 
همواره مورد انتقاد صاحبنظران بوده است چرا كه با ادغام  شركت هاي بزرگبه طور كلي، ادغام . پوشش جهاني يافته است

بر قانونگذاري  آنان و تاثيرشركت هاي بزرگ از تعداد گزينه ها براي مصرف كنندگان در هنگام خريد كاسته و بر قدرت البيگري 
   .و سياستگذاري افزوده مي شود

Du Boff and Herman, 2001; Silverstein, 1998; Johnston, 2007; Kaiser, 2009 

شركت ها، به ويژه مواردي كه رسانه ها، جرايد و ناشرين را در بر مي گيرد، به لحاظ تاثير  اما در اين ميان، ادغام خوشه ايِ
. بيشتر مورد نقد و بررسيِ انديشمندان عالقمند به موضوع مردم ساالري قرار گرفته است ،افكار عمومي جهانيانسترده بر گ فرهنگيِ  

Bagdikian, 2004; McChesney, 2000; Cohen, 2006; Herman and Chomsky, 2000; Mander, 2012 

و ضد ست چون موجب افشاي عملكردهاي غير علمي آزادي و نوانديشي در پژوهش در راستاي منافع شركت هاي بزرگ ني  37  

لذا اين شركت ها تاريخا انگيزه اي قوي براي دخالت در سمت دهي به پژوهش هاي دانشگاهي و ساكت . انساني آنها مي شود
ش و پژوهشِ از سوي ديگر، تاثير گذاري بر مطالعات دانشگاهي غرب، راه نفوذ در آموز. كردن پژوهشگران آزادانديش داشته اند

ضعف خودباوريِ علمي در بسياري از كشورهاي در . دانشگاهي در كليه كشورهاي جهان را نيز براي اين شركت ها باز كرده است
متاثر از منافع اقتصاديِ  هيِ غرب را موجب شده و لذا متوني كه عميقاحال توسعه، پذيرش بي چون و چراي نشريات دانشگا

تحقيقات علميِ پشتيبان  به تبع و يافتهبه كالس هاي دانشگاهي در اين كشورها راه ان متون درسي است به عنوشركت هاي بزرگ 
از اين جمله مي توان به تاثير اين شركت ها در . ساخته استعميقا متاثر نيز براي برنامه ريزي و سياستگذاري در اين كشورها را 

حجم مبادالت «و » تراز تجاري«، »توليد ناخالص داخلي«بر شاخص هايي چون  در اين رشته، عالوه بر تاكيد. رشته اقتصاد نام برد
طوري سخن مي رود كه انگار راه ديگري براي » تجارت آزاد«و » مزيت نسبي«، »رشد«، در مورد مفاهيم جعلي اي چون »بورس

مسلما برنامه ريزان و سياستگذاران  .انديشيدن و ساماندهي به اقتصاد يك كشور جز در راستاي اهداف تجارت جهاني وجود ندارد
كشورها كه دانش آموختگانِ همين دروس اند راهي جز پيروي از پيشنهادات و دستورالعمل هاي بانك جهاني و صندوق بين 

 براي موارد مستندي از نفوذ شركت هاي بزرگ و بنيادهاي. المللي پول كه با اشاره به همين مفاهيم استدالل مي كنند نمي شناسند
                                                                 :مرتبط با آنها در دانشگاه ها و رشته هاي گوناگون، مطالعه منابع زير سودمند است

Meyerhoff, 1980; Noble and Pfund, 1980; Washburn, 2005, Washburn, 2010, Muttitt 2002; ب1391139113911391، عباسي    

  :، مطالعه متون زير پيشنهاد مي شودو تاثير سوء آنها در سياستگذاري ها ليات علمي نامبرده در رشته اقتصادبراي جزييات جع

.2010201020102010؛ جكسون، 2011201120112011، 2010201020102010؛ ديلي، 2013201320132013؛ عبداهللا، 2005200520052005؛ شيخ، 2013201320132013؛ كورتن، 2005200520052005، ا؛ مكوان2010201020102010، فلچر  

مثال، ماهيت بانكداريِ . ي كردن جزييات جلوه گر مي شودگاه جعليات علمي در يك رشته به صورت ايجاد ابهام، شك و يا مخف
و اُفت كيفي محصوالت در جهان  ، افزايش شكاف طبقاتيكه از عوامل اصلي تورم »بانكداري ذخيره كسري«، يعني نظام امروز
تر اين روش براي شناخت به. ، استگذاران كشورهاتحتي در ميان نخبگان اقتصادي و سياسموضوعي بسيار كم شناخته،  است

. 1998199819981998؛ روباتام، 2014201420142014، و ديگران ميك لي: بانكداري، مطالعه منابع زير سودمند است  



 

14 

 

از  زيرساخت الزم براي بهره گيري ،دانشگاه هانفوذ در رسانه ها و  بربا سيطرة شركت هاي چند مليتي 
آلودگي «، 38»ميجعليات عل«چون  ي غير اخالقيراهكارهااز استفاده و نيز تبليغات تجاري و خبر، 

و  پژوهشگرانتوسط ، جعل علمي. به وجود آمدنيز  40»نهادسازيتكنولوژي «و  39»اطالعاتي
انتشارِ شامل  روش هااين . گيردانجام مي گوناگون  روش هايبه ، مزدور اما دانشگاهيان سرشناس

يج كامال نتا و نشرتهيه گزارشات بي اساس  و يج آزمايشات علميااز نتتفسير هاي گمراه كننده 
شود، مي از روشي كه استفاده صرفنظر اما  .مي باشد از آزمايشاتي كه هرگز انجام نشده است ساختگي

در و بي اساس اطالعات نادرست وسيعِ اشاعه  به، بزرگدر حمايت از صنايعِ  علمي جعلياتنشر 
رهاي مصرفي، ي سوء بر رفتااثر اين اطالعات غلط به نوبة خود. دامن زده است شبكه علمي جهان

سمت و سوي برنامه ريزي و بر نيز و در جوامع مردم ساالر  مطالبات عموم مردمانتظارات و 
                                                                            41.استداشته سياستگذاري در كشورها 

 

و منابع اطالعاتي دازه اي در رسانه ها جعل علمي به ان يككه وقتي رخ مي دهد  »آلودگي اطالعاتي«
مي سياستگذاري كشورها و اساس  مومي مردمبخشي از باور ع ،جعلي اطالعاتكه  شودمي تكرار 

به  ،گرانكه كاوششرايطي به وجود مي آورد  علمي اتآلودگي اطالعاتي در منابع اطالعوجود . گردد

                                                 
38 scientific fraud, research misconduct 
39 information pollution 
40 institution-building technology 

در سه دهة اخير كتب،. ال شناخته شده استهاي بزرگ تخلفي كام شركتاز حمايت در كشورهاي توسعه يافته، جعل علمي در   41  

:  در اين مورد منتشر شده است متعدديو پايگاه هاي اينترنتي  ت، مقاالاتگزارش  
Altman and Hernon, 1997; McGarity and Wagner, 2008; McGarity, et al., 2004; Michaels, 2008; Miller and 
Hersen, 1992 
Union of Concerned Scientists    www.ucsusa.org/our-work/center-science-and-democracy 
Independent Science News    www.independentsciencenews.org/ 

تالش  واين موضوع و تهديدي كه براي اعتبار علميِ دانسته هاي بشر به وجود آورده تقريبا ناشناخته مانده  ،در ايرانبا اين وصف، 
موارد تخلفات فرديِ پژوهشگر در ارتباط با اصالت  تنها به مقابله بابراي رعايت موازين اخالقي در پژوهش و نشر، ما  دانشگاهيانِ

تخلفات  دانشگاهيان ما از) وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، بي تا. (محدود مانده استتحقيق و بي طرفي و صداقت پژوهشگر 
كما . غافل اندكه با هدف ايجاد وابستگي اقتصادي و سياسي رواج يافته كامال جهان، در اخالقيِ سازمان يافته در پژوهش و نشر 

اينكه در سند نقشه جامع علمي كشور كوچكترين اشاره اي به اين موضوع و راهكارهايي جهت مصون سازي دانشگاه ها و طرح 
و نمونه هايي  جزييات بيشتر. ديدة ناميمون نشده استسياستگذاري هايِ كشور در برابر اين پ برنامه ريزي و هاي پژوهشي و نتيجتا

افكار عمومي و جهت دهي به سياستگذاريِ دولت  برجعليات علمي، آلودگي اطالعاتي و تكنولوژي نهادسازي از موارد اثرگذاريِ 
: ها در صفحات اينترنتي زير آمده است  

www.eabbassi.ir/deepresearchscientificfraud.htm يجعليات علم      

www.eabbassi.ir/deepresearchinformationpollution.htm           لودگي اطالعاتيآ   

www.eabbassi.ir/localdevelopment_institutions.htm            نهادشناسي و نهادسازي   



 

15 

 

چنين و لذا  ندنيستمتونِ دقيق و معتبر ادر به يافتن ق متونِ آلوده به جعليات علمي،فراوانِ علت كثرت 
ترده گساز به طور مثال، . استموجود  قابلِ استناد اطالعات يافت شده تنها اطالعاتمي پندارند كه 

مي توان به  ،كه موجب وابستگي و آسيب پذيريِ بيشتر جوامع شده استترين موارد آلودگي اطالعاتي 
معرفيِ مختصري از اين دو مورد در اينجا  .اشاره كردو فلورايد طعام جعليات علمي در مورد نمك 
.                  افكار عمومي و سياستگذاري ها را روشن تر مي كند درميزانِ نفوذ شركت هاي بزرگ   

 

تا كنون هيچ پژوهش علمي انجام نشده است كه ارتباطي بين ميزان مصرف نمك طبيعي و ازدياد فشار 
حاكي از بي تقصير بودن نمك طبيعي در ازدياد شواهد تاريخي نيز . باشدثابت كرده را فراد در اخون 

حدي كه در فشار خون در سطح جهاني بيماريِ چرا كه در هيچ يك از ادوار گذشته،  فشار خون است
 بين نمك طعام و فشار خون وجود داشته باشد،اگر ارتباطي  42.نداشته استيافته وجود شيوع روز ام

مقصر، نمك خالصِ صنعتي است كه امروزه به نام نمك يددار در كشورهاي جهان سوم، توصيه، تبليغ 
بدون تميز  -نمك و فشار خون  كثرت متونِ به اصطالح علمي در مورد ارتباط .و به فروش مي رسد

نمك را به حدي است كه عامه مردم و كارشناسان استفاده از  - دادن بين نمك طبيعي و نمك صنعتي 
ي استيالي ذهني در اين زمينه به قدري است كه در بسياري از كشورها .مغاير با سالمتي مي دانند

قانوني و نمك ، استاندارهاي اجباري، فروش نمك طبيعي را غير )43از جمله كشور ما( جهان سوم
ار نمك جهان بازسهم بزرگ تري از جامعه مصرف كننده قرار داده و بدينصورت  صنعتي را تنها گزينة

از سوي ديگر، شيوع بي  .استقرار داده  صنعتي ركت هاي بزرگ توليد كنندة نمكرا در اختيار ش
 خونِجش فشار دستگاه هاي سنسابقه بيماري فشار خون در جهان، ميليون ها انسان را مشتريِ دائميِ 

مورد از جعل علمي اين  از نظر اقتصادي نيز 44.اين بيماري كرده استكنندة و داروهاي كنترل  خانگي
كشورها به جوامع محلي داشته است كما اينكه اقتصاد كشورها و سوء بر  يتاثير اطالعاتي آلودگيِو 

 ردُخ تعداد كثيري از توليدكنندگانِو  45وابسته واردات نمك صنعتي و دستگاه هاي سنجش فشار خون
نداز كار بيكار شده ا، كشورهاي در حال توسعهدر  طبيعي نمك.                                              

                                                 
، صرف)ص(رت محمد حض رفتاري رسول گرامي اسالم، حتي در كشورهاي اسالمي كه مردم طي قرون، با پيروي از الگويِ  42  

. شروع و تمام مي كردند سابقه تاريخي فشار خون در اين سطح به ثبت نرسيده استنمك  خوردن مقداري باغذا را   
.1385138513851385ايران،  دسازمان ملي استاندار  43  

شگران شاملِ اسامي برخي از پژوه نمك طبيعي خصوصبيشتر در مورد جعل علمي و  آلودگي اطالعاتي در  اطالعاتبراي    44  

مزدوري كه هم از صنايع نمك و هم از صنايع داروسازي جهان براي اشاعه اين جعليات دستمزد دريافت كرده اند به صفحه زير 
www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart1salt.htm   مراجعه شود:  

مي ايران كه توسط اتاق بازرگانيِبر اساس اطالعات موجود در پايگاه اطالعاتي آمار كل واردات و صادرات جمهوري اسال  45  
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و با ذكر منابع علمي و پژوهشي متعدد، در جاي ديگر مفصال نيز آلودگي اطالعاتي در مورد فلورايد 
آلودگيِ اما به طور خالصه،  46.آن در اينجا نيستجزييات معرفي شده است و لزومي به تكرار 

براي  به عنوانِ عنصري مفيد پوك كنندة استخوانطان زا و سر، در مورد اين ماده سمي اطالعاتي
، خميردنداني يافت )از جمله كشور ما(استحكام دندان به حدي است كه امروزه در بسياري از كشورها 

فلورايد از محققان مستقل دريافته اند كه اين در صورتي است كه . نمي شود كه آلوده به فلورايد نباشد
  و ادر رسانه ه مرتبط علميِ ياتتكرار جعلبه واسطة است كه ب فلزات عت ذوجمله ضايعات صن

به خمير دندان و ديگر كاالهاي مصرفي  اي مفيد و ضروري ، به عنوان افزودنيمتون به اصطالح علمي
 مي شودها فلورايد كه در واقع موجب آسيب پذيري و شكنندگي بيشتر دندان مسلما . اضافه مي شود

و وابستگي كشورها به رونق بخشيده بيش از پيش ابزار و مواد دندانپزشكي را  انواع ر جهاني برايبازا
                                                                              .استاين اقالم وارداتي را بيشتر كرده 

 

 شركت هاي چند مليتي درديگري است كه تغييرات مطلوبِ  ةراهكار زيركان» تكنولوژي نهادسازي«
حميلي نظام سلطه، عالوه بر نابودي نهادهاي ت 47.يك جامعه را به صورت پايدار نهادينه مي كنداقتصاد 

                                                                                                                                                        
 333333333333 برابر با( 1389138913891389ميزان وابستگي ايران به نمك وارداتي از سال  ،براي مطالعة عموم فراهم است ورزي تهران، معادن و كشاصنايع

، ايران وارد كننده 1388138813881388بر اساس آمار همين منبع، تا سال . برابر شد 6666بيش از ) ميليارد تومان 2222 برابر با( 1393139313931393تا سال ) ميليون تومان
ميليارد   2222از  )»غير ديجيتالي با يا بدون گوشي«( در همين بازه زماني واردات فقط يك نوع دستگاه سنجش فشار خون. نمك نبود
. ميليارد تومان افزايش يافت 7777تومان به   

.الف1390139013901390 عباسي،  46  

اين باور كه . راي اشاره به اين شيوه استفاده مي كنندكه طراحان نهادهاي جديد باست عنوان ديگري  »انتقال تكنولوژي«  47  

است  نادرست به اصطالح پيشرفتة خود به كشورهاي درحال توسعه مخالف اند تصوري هايِ فناوريكشورهاي صنعتي با انتقالِ 
ينكه چگونه تكنولوژي ، ادر واقع. مغايرت داردو مباحث اين رشته در سطح جهاني  ترويج تكنولوژي كه با واقعيت هاي تاريخيِ

هاي جديد از طرق مختلف، به ويژه از طريق دانشگاه ها و موسسات پژوهشي، به ديگر كشورها انتقال داده شود از بحث هاي 
Ruttan, 1993; براي نمونه دو منبع زير حاكي از اين واقعيت است. اصليِ اصحابِ تكنولوژي نهادسازيِ جهان بوده است:  

يكي اينكه آشنايي با اين فناوري ها . به ديگر جوامع منافع متعددي براي صاحبان تكنولوژي داردانتقال تكنولوژي    Siffin, 1973 

مثال وقتي علم و فناوريِ دستكاري ژنتيكي در كشوري شناخته . مصرف كننده را مستعد خريداري و استفاده از آن مي كند جامعة
جود آگاهي در مورد خطرات مصرف محصوالت تراريخته، به نام پيشرفت شود، جامعه مصرف كننده در آن كشور، حتي با و

ه بديگر اينكه نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي هر كشور . احتماال از خطرات چشم پوشي كرده و از اين محصوالت مصرف مي كند
مورد نظر با هزينه كرد بسيار  از اين طريق، صاحبان تكنولوژيِ. گمارده مي شوندتحقيق و توسعه و انتشار در مورد آن فناوري 

بخش هاي كليديِ فناوري ها معموال ثبت اختراع شده و در انحصار اين شركت ها قرار . اندك به اطالعات جديد دست مي يابند
بهترين مثال از اين دست صدها نوع بذر تراريخته و اصالح شده است كه توليد آنها در انحصار چند شركت چندمليتي . مي گيرد

. شت شمار استانگ  
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در جوامعِ هدف همزمان را نيز فرهنگيِ پيچيده اي  و تغييرات اجتماعي، قانوني، اداري نهادهاي بومي،
بسيار مردم و سياستگذارانِ جوامع آسيب خورده براي كه رهايي از آنها  نتيجهوارد مي كند، با اين 

منجر مي شود كه جوامع را هر چه  نامطلوبي پيامدهايمعموال به اين نهادها استقرار . مي گردددشوار 
فرامليتي نهاد « از اين جمله . بيشتر به سوي اتكا و وابستگي به نظام تجارت جهاني سوق مي دهد

در جاهاي ديگر مفصال به تجزيه و تحليل اين دو نهاد . ذكر استقابل  »نهاد كالن شهر«و  »كشاورزي
وارد نهاد فرامليتي كشاورزي با  در اينجا به طور خالصه بايد بفزاييم كهاما  48پرداخته ايمتحميلي 

 نهادهاي مشاركتيِاز هم پاشيدنِ از ميان بردن بذرهاي بومي و كردنِ تكنولوژي بذر اصالح شده و 
كهن، اسباب ويراني و تخليه ميليون ها روستا در سراسر دنيا و وابستگي ميلياردها كشاورزي در جوامع 
از جمله بذر اصالح شده يا تراريخته، سم و كود ، كشاورزي تجاريِ نهاده هايو  انسان به واردات غذا

                            . را فراهم كرده است، تحت فشار ابزار و ادوات كشاورزي و آبياريِو  شيميايي
 

از سوي ديگر، آموزش هاي مرتبط با شهرسازي در دانشگاه ها موجب دگرگوني شهرها شده به 
و آلودگي صوتي آلودگي هوا سواري در بين عامه مردم گسترش يافته،  اتومبيل تمايل بهصورتي كه 

سياست هاي . و محله هاي منسجم، آرام، سالم و ايمنِ شهرهاي قديمي از ميان رفته است عادي شده
بزرگراه  هاي نامناسب و بيهوده اي چونو بهره گيري از فناوري  »منطقه بندي شهري«بي منطقي چون 

بنزين،  و نتيجتا واردات خودرو، - بر فاصله ها افزوده و استفاده از اتومبيلِ شخصيهاي درون شهري، 
خودرو، جاده سازي و ت صنعبا  تكنولوژي هاي مرتبطو ديگر  قطعات روغن موتور، تاير، و انواعِ

                                                                            . كرده استرا الزامي  - ترافيك موتوري
 

شاهديم كه ، يعني كشاورزي شيميايي و نهاد كالن شهر، از اين نهادهاي تحميلي در هر دو مورد
 ازآگاهي كامل و مسئولين، به رغم اذعان  مردمده است اما مخاطره افتاطور جدي به سالمت عمومي به 

از به عبارت ديگر .، خود را از اصالح وضعيت حاضر عاجز مي داننددر هر مورد متعدد معضالت ،
مي كنند كه ملت ها  ترويجطريق تكنولوژي نهادسازي، شركت هاي چند مليتي نظام هايي را طراحي و 

ردم ساالر امروز، در چارچوبي اسارت بار به رفتاري خالف مصلحت و دولت ها، حتي در نظام هاي م

                                                                                                                                                        
) فناوري هاي نظاميبه استثناي (از فناوري  يبزرگ از دسترسي يك كشور به نوعاگر ديده مي شود كه در مواردي، قدرت هاي 

. است) انسان براي آنچه از آن منع شود حريص مي گردد(» االنسان حريص علي ما منع منه«اين بيشتر بر سبيل جلوگيري مي كنند، 
در اين  منعكس شده نيز اين كشوردر ادبيات داستاني آمريكا كه  اين ترفند در تاريخ سياست هاي استعماريِجايگاه تحليلي از 

.د1392139213921392، عباسي: نوشته آمده است  
. 1388138813881388، ج1391139113911391،  ب1391139113911391 عباسي،   48  
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تبعات اجتناب ناپذيرِ توسعه و به عنوانِ صرفا هر گونه پيامد نامطلوب را  و شوندخود وادار مي 
                                                                                                  . مي پذيرندپيشرفت 

 

ديگر  طرفافكار عمومي و از  طرفراهكارهاي زيركانة شركت هاي چند مليتي از يك  خالصه اينكه
در سطح  اين شركت هامنافع اقتصاديِ براي تامين برنامه ريزان و سياستگذاران را با هم و  تصميمات

نفوذ نه اي و با سلطة رساي چند مليتي شركت ها دين ترتيب،ب. ساخته استهمسو  بين المللي
و  نندبهره برداري كبه نفع خود توانسته اند از ظرفيت هاي نظام هاي مردم ساالر خود آكادميك 

 اجازه دادهيالي ذهني استاين  .ندنبدل ك، 21212121قرن  نيِذه يالياسترا به  گذشتهن وقر يِاستعمار سرزمين
از  باشند جهانياننتخب بدون اينكه م ي اروپايي تباراز انسان ها بسيار كوچك يگروهكه  است

دستگاه منتخبين آنها در مردم و  ،»پيشرفت«و  »رشد«، »توسعه« نامبه ، و فريبكارانه مستبدانهجايگاهي 
، به ضرر خود و به نفع اربابان تاراج منابع سرزمين خوددر كشورها را  و سياستگذارِ برنامه ريزهاي 

                                                            .ندكن واداربا يكديگر به رقابت  سرمايه داري جهاني،
 

  مقاومتكانونِ نبرد و  ةعرص: جوامع محلي   3333
افزايش قدرت و را با محوريت  21212121منتهي به قرن  چند دهة، تاريخ جوامع بشري در 22222222قرن  انِتاريخنگار

براي  خواه نا خواه. خواهند كرد ثبتشركت هاي چندمليتي بر مديريت اقتصاد جهاني چيرگيِ كاملِ 
نفوذ در رسانه اي و  سوال پيش خواهد آمد كه استياليِاين  در آن زمان،تاريخ كنجكاوِ  ةخوانند

گر مي فريبكاريِ سلطه  پي بردن بهباالخره،  قادر به كنترل جوامع نيست چون تنهاييبه  دانشگاه ها
تبدانة اين شركت ها را براي مردم و منتخبين آنها زمينه رهايي جوامع از كنترلِ مس ست به سادگيتوان

ديگري را نيز به عنوان ه هاي الزاما پديدفرضي ما  انتاريخنگاراما . در جوامع مردم ساالر فراهم كند
رساند كه خواننده تاريخ را در يافتن پاسخ به سوال خود ياري د نثبت خواهبه خصوصيات اين دوران 

فروپاشي نظام هاي خودكفا و خوداتكا مسلما ، برجستة اين دوران ياتخصوصاين يكي از  .دادخواهد 
حتي براي ، به تجارت جهانيكشورها  ةگسترداقتصاديِ  وابستگيظهورِ  نتيجتا در جوامع محليِ جهان و

در دست اربابان  كشورهاآسيب پذيريِ سياسي نتيجتا و ، مثل غذا ي خوداساسي ترين نيازمندي ها
                                                                                                   .استاقتصاد جهاني 

 

، از جمله غذا، پوشاك، مسكن، جوامعتقريبا تمامي مايحتاج اساسيِ اي نه چندان دور، در گذشته 
روستاها جوامع خودكفا و  بسياري از. شدتامين مي  آناناطراف سكونتگاه هاي  انرژي و دارو، از محيط

ساكنين نيازمندي هاي نيازمندي هاي خود، با مازاد محصوالت خود  تامينخوداتكايي بودند كه ضمن 
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و روش  از سوي ديگر، نظام هاي مشاركتي بهره برداري از منابع محلي. مي كردند مرتفعنيز شهرها را 
تا حد زيادي بي  اعتبارينظام هاي پولي و  اين جوامع را از ، مردمِكاال و خدمات ةمبادل هاي متنوعِ

 ، روحيه مشاركت و تعاون واستقالل بركات كهن دنيا از ملت هايي كه نلذا تا زما. نياز مي كرد
خود برخوردار بودند، استعمار نمي توانست به نفوذ و چيرگي  جوامعِ محليِ خودكفايي و خوداتكاييِ

كه كشورهاي قدرتمند و ي بود اين درسو . امي، دست يابدكامل و پايدار، حتي با توسل به اشغال نظ
، به ويژه در جهان رويارويي با جنبش هاي آزاديبخشدر و پس از جنگ جهاني دوم  جوسلطه 

- 1975197519751975( نابرابر طوالني و در اين جنگ. آموختند، و جنوب شرق آسيا درگيريِ نظامي آمريكا در ويتنام
1955195519551955( ،رزمندگان ويتنامي بود كه دستگاه عريض و طويل نظامي آمريكا را  ويتنام از كشاورزانِ حمايت

                             . به پاي ميز مذاكرات صلح كشاندعاجز ساخت و رهبران سياسي اين كشور را 
 

كه بعدها به معاونت رياست ( 1950195019501950در دهه  49»هيوبرت هامفري«اشاره صريح سناتور آمريكايي 
در  50»ايرل باتز«سخنانِ وزير كشاورزي آمريكا  ،)برگزيده شد) 1963196319631963- 1969196919691969( »نسونليندون جا«جمهوري 

و كلمات ) ويتنامو يك سال قبل از خاتمه درگيري ها در  يك سال بعد از معاهده صلح پاريس(، 1974197419741974
گذارد كه از  نميشكي باقي ، 1970197019701970در سال  ،، سياستمدار مشهور و با نفوذ آمريكايي»هنري كيسينجر«

امري  نظام سلطهراهبردي ملل براي پيشبرد اهداف در بين غذايي  ايجاد وابستگيِ ،اربابان قدرت نظر
                                                                                                      :كليدي بوده است

 

اگر شما به دنبال راهي هستيد كه ملت ... خورندملت ها قبل از اينكه هر كار ديگري بكنند بايد غذا ب 
ايده  ،وابستگي غذايي] ايجاد[ها به ما تكيه كنند، وابسته باشند و نتيجتا با ما همكاري كنند، به نظر من 

                                                                                         51هيوبرت هامفري .آل است
 

ايرل . امروزه غذا يكي از ابزار اصليِ ما در هنگام مذاكره با ديگر كشورهاست. غذا يك سالح است 
                                                                                                                   52،باتز

  
53هنري كيسينجر . ا را كنترل كردغذا مي توان ملت هو با  با نفت مي توان كشورها  

 
                                                 
49 Hubert Humphry 
50 Earl Butz 

Newman, 2007   به نقل از  51 

Kristof Nordin, 2010   52 به نقل از 
53 Investment Watch, 2012. 
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و مبارزه با » انقالب سبز«كه با شعار » نهاد فرامليتي كشاورزي« پي ريزيتعجب آور نيست كه 
اين . ميالدي باز مي گردد 1950195019501950گرسنگي پا به عرصه دانشگاهي و روستايي جهان گذاشت نيز به دهه 

با ترويج بذرهاي اصالح شده، كودهاي ت، شكل گرف 54نهاد كه با برنامه ريزي مستقيم بنياد راكفلر
بهره برداري مشاركتي از منابع كشاورزي، زمينه نابودي جوامع  نهادهاي بوميِ از هم پاشيدنشيميايي و 
براي  وابسته سازي جوامع به تجارت جهانيو نتيجتا كشورها  غذايي تضعيف خودكفاييِروستايي، 

گمراه جعلي و  نظريه هاي تكرارِ ،همزمان 55.ساختواردات غذا و نهاده هاي كشاورزي را فراهم 
جوامع به تجارت  گيِوابستدر رشته اقتصاد،  »مزيت نسبي« و »تجارت آزاد«، »رشد«چون كننده اي 

براي افكار عمومي، نخبگان اقتصادي و سياستگذاران كشورها را براي ديگر كاالهاي اساسي  جهاني
جهان، و سياستگذاري در عرصة اقتصادي تحوالت  اين 56.استشده  معقول و مطلوب جلوه داده

 .در پي داشته استرا  جوامع محليزوالِ عمومي فراگير در تمامي جوامع داشته و  ي مشابه وتاثير
 اكي از اينفروپاشي گستردة روستاها به عنوان اساسِ خودكفايي و خوداتكاييِ كشاورزيِ كشورها، ح

و  مصنوعات خودا براي گشودنِ بازاره پيِه در كه همواركه شركت هاي بزرگ واقعيت است 
اين . خود را جوامع محلي قرار داده اندتعارض  بنيادينِ عرصهبوده اند، دسترسيِ بيشتر به منابع اوليه 

عبرت بزرگي است كه داراي اهميتي راهبردي براي سياستگذاري و برنامه ريزي در كشورهاي مستقل 
                                                                                                                 .دنياست

 

آشكار شدن هر چه با  ة اخير،سه دهبيش از در . وجود دارداين برداشت  صحتنيز براي دليل ديگري 
تلف دنيا، با بيشتر ماهيت استبداديِ نظام اقتصاد جهاني، جمعي از نوانديشان توسعه در كشورهاي مخ

جامعة خود ، اقدام به قطع وابستگي و رفع آسيب پذيري اقتصادي و زيست محيطي 57»مقاومت«شعار 
موفقيت . دست يافته اندجامعة محلي خود  ياحياچشمگيري در هاي موفقيت  از نظام سلطه كرده و به

 درنگ و همزمان يعني توسعه هماه -» محلي توسعه همه جانبه« اين جوامعِ كوچك در دستيابي به

                                                 
اين بنياد كه. يكي از با سابقه ترين و با نفوذ ترين بنيادهاي مرتبط با شركت هاي بزرگ است    Rockefeller Foundation 54  

به اين سو در بسياري از زمينه هاي  1913191319131913تامين مي شود از سال » استاندارد اويل«مالي آن از سوي شركت بزرگ نفتي منابع 
به ويژه، تاثير اين بنياد بر شكلي . فناوري در كشور اياالت متحده و در سراسر جهان فعاليت داشته است ي، علمي واقتصادي، سياس

نهادهاي حاكم بر كشاورزي، بهداشت و درمان، و روابط بين الملل و رشته هاي مختلف در علوم اجتماعي توسط  گيريِ             

Brown, 1979; Wormser, 1958; Morris, 2005; Roelofs, 2003; Arnov, 1980  بررسي شده استپژوهشگران:   

Guilhot, 2011 

.ب1391139113911391عباسي،   55  

.2010201020102010؛ جكسون، 2011201120112011، 2010201020102010ديلي،  ؛2013201320132013؛ عبداهللا، 2005200520052005؛ شيخ، 2013201320132013كورتن،  ؛2005200520052005، ا؛ مكوان2010201020102010، فلچر  56  

57 "resilience" 
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در برابر تالطمات و بحران  را محلي، اين جوامعِ، در عمل -، علم و فناوري و فرهنگ اقتصاد، جامعه
گذاران در تقابل توجهي براي شهروندان و سياس تجارب و الگوهايكرده و مقاوم  هاي اقتصاد جهاني

، »روستاي سالم«مختلفي چون با اسامي خود را اين جوامع . است فراهم ساخته ديگر كشورهاي جهان
                                      .معرفي مي كنند» محله سالم در شهرهاي در حال گذار«و » اكو دهكده«

 

آنها به وجود آمدنِ  چگونگيِبه معرفي نمونه هايي از اين جوامع و مفصال ، ديگر قبال در جاهاي
در تمامي  واقع رو به رشدي از روستاهاي سالم، ةجموعامروزه م، اينكه ة مطلبخالص 58.پرداخته ايم

در كشورهاي مسلمان و غير مسلمان، اروپايي و غير اروپايي، آمريكاي شمالي، مركزي و قاره ها، 
در  روستاها عموما،مادامي كه  59.دبه وجود آورده انرا » ستاهاي سالمور شبكه جهانيِ«با هم، جنوبي، 

معروف از جمله ثروتمندترين، نوظهور  اند، برخي از اين روستاهايِه بودرو به زوال  ،جميع كشورها
شهر در سراسر دنيا پا  صدهامحله هاي سالم نيز در  60.دنيا شده اند جوامع كوچكو با نفوذترين  ترين

                               61.اندرا بيشتر كرده آينده اي بهتر و سالم تر  به اين شهرهاو اميد اهالي  گرفته
 

 ،، دين، زبان و مليتتركيب جمعيتي، فعالبت هاي اقتصادي، ياقليم لحاظاز در ميان اين جوامع پيشرو، 
درك يكي از اين مشتركات  .قابل شناسايي استاما مشتركات فراواني نيز . وجود دارد تنوع وسيعي

 نان اين جوامعِساك. عميق بنيانگذاران و اهالي اين جوامع از علت ريشه اي وضعيت موجود است
نوظهور شرط خاتمه دادن به زياده خواهيِ نظام سلطه را خاتمه دادن به زياده خواهي هاي فردي مي 

در چنين . كوچك محلي زندگي كنند و اين امر فقط وقتي ميسر است كه مردم در جوامعِ. دانند
همكاري و با ند مي توانو  مي شوندواقف شرايطي، مردم به ظرفيت هاي طبيعت پيراموني خود 

براي  62مشترك دارايي هايپايدار از عادالنه و ، بهره گيريِ )خرد جمعي(مشاركت فكريِ يكديگر 

                                                 
.ج1393139313931393 ،ه1392139213921392عباسي،   58  

.به وجود آمده است براي تبادل تجربه بين اين روستاها م اكنون داراي وبگاهي است كههشبكه جهاني دهكده هاي سالم   59  

http://gen.ecovillage.org  
.ب1394139413941394، عباسي  60  

www.transitionnetwork.org   شبكه اي براي تبادل تجربه بين محله هاي سالم جهان نيز به وجود آمده است: 61  

طيور و درختانِ مثمر و غير  دام ،  بذر،(جنگل، اراضيِ زراعي و ذخاير ژنتيكي   هوا، مرتع،  ل آب،نعمت هاي خداداد يك سرزمين مث    62  

پيش از نفوذ سيستم هاي سرمايه داريِ. مردم يك سرزمين مي دانند  (commons) » دارايي هاي مشترك«را از جمله  )مثمرِ بومي  
محلي از اين دارايي ها براي تامين معاش و تداوم فرهنگ قومي و دينيِ خود مشاركتيِ مردمِ جهاني در جوامع كهن، بهره برداريِ 

با استقرار سيستم هاي . نه تنها به پايداري اين منابع كمك مي كرد بلكه موجب تحكيمِ پيوند بين مردم و سرزمينِ پيراموني خود بود
نخستين قرباني در   يني و رقابت در ميان بهره برداران،خودب  فردگرايي، ارزش هاي اخالقي و ترويج فرهنگ جهاني، كمرنگ شدنِ
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اين درجه در جوامع سالم جهان، . دستيابي به خودكفايي و خوداتكايي محلي را در محل مديريت كنند
كه در آن، شهروندان نه  استساخته از نقش آفريني مردم، نوعي مردم ساالري تكامل يافته تر را ممكن 

تنها به حقوق و آزادي هاي فردي خود اشراف يافته اند، بلكه به مسئوليت هاي خطير خود در قبال 
اين مردم ساالريِ جامع تر كه فقط به راي دادن در . آزادي ها و حقوق ديگران نيز واقف شده اند

اي فردي و نتيجتا نفوذ و استيالي ذهني انتخابات سراسري محدود نمي شود، راه را بر زياده خواهي ه
نظام سلطه در اين جوامع بسته و الگويي عملي و مؤثر براي مقاومت در برابر بهره كشيِ شركت هاي 

 يك پيروي از اين مردم ساالريِ جامع به تجربه نشان داده است كه. ه استچند مليتي به وجود آورد
مردم كه  مقاوم مي شودو زياده خواهانة استبداد جهاني رقابتي  فرهنگنفوذ در برابر  زماني جامعه

مناسب علم و فناوريِ  نيز در انتخاب و بهره گيري از وجامعه اقتصادي  و در تاروپود اجتماعي ساالري
                            . مي پردازيمجبهة مقاومت توصيف اين دو  هبراي بيان روشن تر، ب. جاري باشد

 

جامعه و اقتصادتار و پود مردم ساالري در : 1111جبهة مقاومت   
اقتصاد جهاني، يعني شركت هاي چندمليتي و و تعيين كنندة در شرايط كنوني كه بازيگرانِ بزرگ 

جوامع محلي و توليد كنندگان خُرد قرار گرفته اند، مسلما  تقابل باآنها، در  و حقوقي نهادهاي مالي
، در اين نبرداتخاذ شود كه ست هايي روش ها و سياومتي تحقق اقتصاد مقا برايِمطلوب است كه 

 نظام استبداد ،نابرابرتقابل دهة اخير، در اين  6666در بيش از . گرددتقويت دست توليد كنندگان خُرد 
، مثل آب، خاك، جنگل و در جوامع مشترك دارايي هايبسياري از  كنترلقادر شده است كه  نيجها
در  ،»ملي سازي«چون  با تحميل برنامه هاييو آنها را،  ندي خارج كمحل مردم مديريتاز  را مرتع

ية ريشه در نظر ،پنهان ناتواني كشورها در مقابله با اين تاراجِ. دهدجهاني قرار  خدمت تجارت
                                . است نام گرفته 63»مشترك دارايي هايتراژدي «دارد كه اي جعلي اقتصاديِ 

 

 ،»مشترك دارايي هايتراژدي «نظريه، مفروضات  نادرستي اينبر  كنونيشواهد تاريخي و  به رغم
رشتة  نخبگانِ محيط خود را در اذهان توانايي مردم محلي براي مديريت و محافظت از منابع طبيعيِ

 ندثابت مي كشواهد  اين كه در صورتي. سياستگذاران ناكافي القا كرده است اقتصاد، برنامه ريزان و
و تشكل به جاي خارج كردن منابع طبيعي از كنترل اهالي محل، ترويج مهارت هاي اجتماعي  كه،

محافظت از  موثري برايراه از منابع، ركتي امش بهره برداريِتسهيل  بين مردم، با هدف درسازي 

                                                                                                                                                        
براي بحث مفصل تري در  .جوامع، پيوند مردم با دارايي هاي مشترك سرزمين خود و نتيجتا نابوديِ تدريجي آنها بوده استاين 

.الف1313131395959595عباسي، : تاراج منابع طبيعي جوامع، بنگريد به ومورد سيستم هاي جهاني و چگونگي استقرار آنها   
63 the tragedy of the commons 
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يريت منابع مد مفروضات بي اساسِچگونه به عنوان يكي از و اينكه اين نظريه  پيشينةبررسي . ستآنها
براي نشان دادن مورد عبرت آموزي ، وارد رشته اقتصاد و مجامع سياستگذاري در كشورها شده

ايجاد  نتيجتا و دولت هاسياستگذاريِ  مستقيم و غير مستقيمِ اثرپذيريِميزان  سهولت جعل علمي و
                                                                  :ستا فرصت هاي مطلوب براي اربابان سرمايه 

 

ي از شركت ها و يكبه  مستعمرهكاني يك  يا، اگر امتياز بهره برداري از منابع طبيعي در دورانِ استعمار
اعتراضاتي از سوي مردم و رهبران مقاومت يا با  يقيناواگذار مي شد، استعمارگر  هايكشور يا اتباع

براي تامين  يك كشوروزه بهره برداري اقتصادي از منابع امراما  64.روبرو مي شدضد استعماري 
به دست فعاالن اقتصاديِ همان سرزمين و با مجوز دولت هاي مركزي كامال عادي  ،بازارهاي جهاني

كشورها كه موفق به صادرات  و كانيِ ، صنعتيدر حوزه كشاورزيپرتالش فعاالن حتي  .شده است
» مشترك دارايي هايتراژدي «نظرية  .تشويق قرار گيرند موردد ميزان بااليي از محصوالت خود شده ان

و  نقشي كليدي در عادي شدنِ بهره برداري گسترده از منابع كشورها براي تامين بازارهاي جهاني
                                               65 .داشته است هر چه بيشتر شركت هاي بزرگ ثروتمندتر كردنِ

 

علمي كه مشهورترين  ، با استناد مكرر به اين نظرية بي اساس و غيرِاين سون بيستم به از نيمه قر
به » گرِت هاردين« زيست شناسي به نام توسط 1968196819681968نگارش آن در مقاله اي با همين عنوان در سال 

با گسترش اين . آغاز شددر كشورها موجي از خصوصي سازي و ملي سازي منابع طبيعي  ،چاپ رسيد
تخريب منابع گرديد محلي اين منابع توسط بهره برداران  مشاركتي مديريت موجب سلبِه كه پديد

، اين نوشتة هاردين كه مكررا به آن استناد شده استدر . نيز كليد خوردطبيعي سرزمين هاي جهان 
ازدياد جمعيت و بررسيِ چگونگيِ رسيدن به تعادل در اين حوزه از طريق  نويسنده اصليِدغدغة 

» دست نامرئي«و اصلِ  66»آدام اسميت«به  در ابتدااو . بودتيابي به نرخ رشد جمعيت برابر با صفر دس
كه به زعم دست نامرئيِ اسميت  اصلِادعا مي كند كه وي . مي كند اشاره هجدهمقرن ين اقتصاددانِ ا

توان از نمي لذا و  نمي كندموجب تنظيم خود بخودي بازارها مي شود در كنترل جمعيت صدق  او
تنظيم بچه زايي  لذا برايرا در اين خصوص درك كنند و كل جامعه افراد انتظار داشت كه مصلحت 

        .و مي بايد نقشي تعيين كننده داشته باشند صالح جامعه را بهتر مي دانند ده ها دولت هادر خانوا

                                                 
در زمان سلطنت سلسله قاجار در ايران بود كه در واكنش به اعطاي امتياز» نهضت تنباكو«نمونه اي تاريخي از اين دست   64  

. شكل گرفت شاه و كمپانيِ رژيِ انگليسي از سوي ناصرالدين» جرالد تالبوت«انحصار دخانيات به   
65 Hardin, 1968; Appell, 1993; McCay and Jentoft, 1998; Berkes, 1989; Altrichter and Basurto, 2008; Ostrom, 
1990 
66 Adam Smith 
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كه به صورت  فرضي انشبانگروهي از مثالي از چگونگي بهره برداري  براي تبيين موضع خوداو 

يك  او ادعا مي كند كه هر. مي آوردي گوسفندان خود استفاده مي كنند چرااز يك مرتع براي مشترك 
استفاده در نتيجه نظر به منافع خود دارد و  فقطتعداد گوسفندان خود در تعيين  فرضي نانِشبااز اين 

                                     . مي انجامدنها آمشترك  مرتعِبه ويراني نهايتا رقبا گروه از اين مشاركتي 
 

و  استفاده رقابتيِ اهالي يك شهر از پاركينگ مجانيجمله از  ،وي در ادامه مقاله مثال هاي ديگري
مي آورد تا نهايتا ثابت كند كه زوج ها نبايد در  ،توسط شهروندان آلودگي صوتي در شهرهاايجاد 

 را آزادي ديگرانبيشتر  بچه زاييِداشته باشند چون با  و حق انتخاب زاديتعيين تعداد فرزندان خود آ
ويراني همه  نهايتا كه كنندمشترك در جامعه و در جامعه جهاني محدود مي منابع بهره برداري از  در

پيرامون راه هاي مبارزه با  هارديندر اينجا هدف ما بررسيِ نظرات . در پي خواهد داشترا منابع 
در  اين نويسندهعدم اطالعات كافي  ولي. نيستفرزندآوري در  زوج ها آزادييا ت و معيازدياد ج

سراسر نادرستي نظرية مشهور شدنِ موجبِ  گله دارانِ سنتيمراتع توسط از  برداري مشاركتيمورد بهره 
به  .زيست محيطي، اقتصادي و اجتماعي داشته استسياستگذاري، شد كه تبعات نامطلوبي از لحاظ 

به چاپ رسيده » مشترك دارايي هاي تراژدي«حاظ مقاالت و كتب پرشماري كه در حمايت از نظريه ل
خصوصي توجيه در خدشه ناپذير  يكي از مفروضات، به عنوان اقتصاددانان نزداين نظريه امروزه است، 

نادرست و در صورتي كه پافشاري بر اين نظريه به شمار مي رود، سازي و يا ملي سازي منابع طبيعي 
             67.اين منابع انجاميده است بي سابقة تخريبِدر عمل به بنا به شواهد انكارناپذير،  ،غير علمي

 

از منابع مشترك در  محليِ بهره برداري مشاركتياز نظام هاي  ،زيست شناس آنچه مسلم است، هاردينِ
براي پيشبرد بود و فقط  ي اطالع، كه تابع عرف و توافق هاي محلي است، كامال بكهن جهانجوامع 

در واكنش به  اما. استكافي دانسته را گروهي از شبانان فرضي رقابتيِ  رفتارِاستناد به  ،استداللِ خود
اين نظرية نادرست و پيامدهاي فاجعه آميزي كه ملي سازي و خصوصي سازي در تخريب منابع طبيعي 

نظام هاي بهره پيشينة به  كه اجتماعيشته هاي علوم در ديگر ر صاحبنظرانجهان به دنبال داشته است، 
م تر جوامع برداري از منابع مشتركاين اشتباه فاحش انجامعه شناسان و مردم شناساند، مثل،  عال ،

اين صاحبنظران با ذكر مصاديقي از فرهنگ هاي مختلف جهان نشان  68.هاردين را گوشزد كرده اند
، از طريق تشكل سازيوانسته اند، طي قرون و در عصر حاضر، ه بهره برداران محلي تداده اند ك

                                                 
67 Appell,1993. 
68 Warren, et al., 1995; McCay and Acheson, 1987; Berkes 1989; National Resource Council, 1986. 
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به لحاظ زيست ، و متعادل، به لحاظ اجتماعي، و ياريگري، بهره برداري عادالنه مشاركت فكري
منابع و نظارت بهره برداري از مواقعي كه مديريت  خالفبر . را در جوامع خود سامان بخشند ،محيطي

به بخش خصوصي سپرده مي شود، در نظام هاي بهره يا در مركز و يران و مدطبيعي به برنامه ريزان 
برداري مشاركتيِ محلي، مديريت و نظارت هر دو به دست مردم محلي انجام مي شود و لذا امكانِ سوء 

زياده خواهي شتاب در تحصيل ثروت و فقدان اطالعات الزم و يا مديريت و سودجوييِ ناشي از 
عكس، وقتي اختيار مديريت منابع از دست اهالي محل گرفته مي شود، اهالي بر. كاهش مي يابد فردي

خود به يكي از رقباي بهره برداري هاي ناپايدار از همين منابع بدل مي شوند و فرسايش و تخريب 
 مشترك اي بهره برداري و حفاظت از دارايي هايِپس آنچه بر. منابع سرعت بيشتري پيدا مي كند

 آموزش مهارت هاي اجتماعي، ت، نه برنامه ريزي متمركز و خصوصي سازي، بلكهكارساز اس جوامع
تصميم گيري تشويق ياريگري و جديد براي  ايجاد نهادهاي محليِ ونهادهاي مشاركتي بومي  ياحيا

                                                                            .بهره برداران محلي است توسطگروهي 
        

زياده فردگرا، فرهنگ مقاومت در برابر سالم كه با هدف مشخصِ  دهكده ها و محله هاي شهريِدر 
دوستانه براي تعاملِ  آموزش مهارت هاي اجتماعيبه استبداد نوين به وجود آمده اند، رقابتيِ  و خواه

اهالي اين  .ه ويژه اي مي شودتوج تصميم گيري هاي عمومي،بين اهالي و رسيدن به خرد جمعي در  تر
، را از باشد سرزنشو  عيب جويي و عاري از خشونتكه جوامع، ارتباط انسانيِ روشن و محترمانه، 

در جامعه اي كه اعضاي آن در خصوص ارتباط روشن و طبعا . مي دانند وامع انسانينيازهاي كليدي ج
از سوي ديگر،  69.سپاس دريافت مي شودا محترمانه آموزش ديده اند، تذكر لساني، با رغبت داده و ب

راه هاي متنوع تري براي مشترك  منابعِاهالي اين جوامع دريافته اند كه براي بهره گيري مشاركتي از 
تصميم گيري گروهي از «يكي از اين راه ها، . وجود دارد ،تصميم گيري گروهي، سواي راي گيري

بين دو يا سه گزينة از پيش مشخص شده، تصميم در اين روش به جاي انتخاب . است 70»طريق اجماع
جمعي مي پردازند تا تصميم نهايي به واقع  سازيِ، توامان به انديشه پردازي و تصميم ندگانگير

 اكثرپيروي از اين شيوة تصميم گيري در . همه افراد ذينفع باشد خرد جمعيِبرخاسته از مشورت و 
از بركات  را خود» اقليت«و گروهي كوچكتر به عنوان  مواقع از حمايت تمامي اعضا برخوردار است

                               71.كه دشمني و سنگ اندازي كند نمي بيندبي نصيب » اكثريت«تصميم گيريِ 

                                                 
تعليمات اخالقي درپيشينة ورد نظر اين جوامع كه قرابت جالب توجهي با م ةخالصه اي از اصول ارتباط روشن و محترمان  69  

www.eabbassi.ir/humancommclrrspctfulintro.htm ما ايرانيان دارد در صفحه زير به زبان فارسي آمده است فرهنگ:  
70 consensus decision-making 

در صفحه زير به زبان فارسي» صميم گيري گروهي با اجماعت«اطالعات بيشتر در مورد چگونگي مشورت و تصميم گيري در   71  
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  انتخاب علم و فناوريدر مردم ساالري : 2222جبهة مقاومت 
كوتاه و  گراييكه ميل به تمركز نوين همانند نظامِ بهره برداري از منابع طبيعيِ مورد حمايت استبداد

داشته است، توليد علم و  جمعيِ منابع پيرامونيِ خودرل و نظارت از كنتكردن دست اهالي محل 
غذا، انرژي، مسكن، سالمت، هم اكنون در توليد . نيز همين مسير را طي كرده است فناوري هاانتخاب 
 و سرمايه گذاريتمركز ممه ريزي و مديريت برناشاهديم كه  در كشورها علم و فناوري و آموزش

در محلي  جوامعِ و نظارت مردم درمديريت مشاركت فكري، كه به صورتي  كالن الزامي شده است
براي اساسي ترين نيازهاي خود، نه مردم در اكثر كشورها،  .حوزه ها هر روز كم رنگ تر مي شوداين 

نسبت به سياست هاي شركت ، بلكه اند ت كشور خودنامه ريزان در پايتختنها متاثر از تصميمات بر
              : شده اند تبداد جهاني، كامال آسيب پذيرو نهادهاي بين الملليِ مرتبط با نظام اس بزرگهاي 

 

به معني نياز به برنامه ريزيِ باال (امروزه، به هر يك از كاالهاي اساسي مردم كه بنگريم، تمركز گرايي 
كامال مشهود و به همان  )به نظام متمركز بانكي نيازيعني (به سرمايه گذاري كالن  ستگيو واب) به پايين

از غذاي  عظيميبخش : استتر و نامحسوس  تر ميزان كنترل مردم بر فرآيند تامين اين كاالها كمرنگ
 رزيِنهاده هاي كشاو با استفاده ازو يا محصوالت داخلي كه  واردات خوراكي هامحل  يا ازجهانيان 
واردات كاالها بدون تامين ذخاير ارزي توسط دولت هاي  .گرددتامين مي توليد شده است  وارداتي

مركزي و توزيع و مصرف نهاده هاي كشاورزي وارداتي بدونِ پرداخت يارانه هاي عظيم دولتي 
                                                                                                       . امكانپذير نيست

 
متكي  متمركزِ هايِاز طريق شبكه غالب مردم كه به برق دسترسي دارند، اين انرژي را از سوي ديگر، 

رواج مصالح صنعتي، مثل تيرآهن و سيمان،  ،مسكن در حوزة. مي كنند دريافت برق نيروگاهي به
، چه وارداتي و چه توليد داخلي، ست و گراني اين اقالمرا به واردات اين اقالم مجبور كرده ا كشورها

در . كرده است بانكياز نظام اخذ وام كالن و  سرمايه گذاري مستلزم را خريداري مسكنساخت و 
آالم مردم را زمين در دورترين نقاط  محليبرخالف گذشته اي نه چندان دور كه طب حوزة سالمت، 

ي و كاز نظام پزشناگزير بهبودي خود را  مردم وز بيماري ها،در صورت برالتيام مي بخشيد، امروزه 
حتي براي كار و درآمد نيز  .مي جويند شركت هاي بزرگ داروسازيساخت  داروهاي شيمياييِ

در نظامي » استخدام«براي  عمدتا از نوعي آموزش بهره مندند كه ايشان را خردساالن و بزرگساالن فقط

                                                                                                                                                        
www.eabbassi.ir/consenfacilintroduction.htm است آمده  :  
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ركت ها و كارخانجات بزرگ، آماده مي كند و در صورتي كه اين نوع متمركز، مثل ادارات دولتي، ش
مي  جامعه بيكارانِ صفبه  جوان دانش آموختگانِخيل عظيمي از مشاغل وجود نداشته باشد، 

 افراد براي نقش آفريني به منظورتوان به نظام هاي متمركز، اين ميزان از وابستگي  بالذا،   72.پيوندند
 كاالهايِهاي  قيمتاقتصادي،  شرايط مناسبِ مهيا بودنست هاي جهاني كه بر مقاومت در برابر سيا

                                                             .اثرگذار است ناچيز استو توان خريد مردم اساسي 
 

وابستگي به  جايگاه برجسته اي در رهايي از، مناسب فناوري هايِ بهره گيري ازدر جوامع سالم جهان، 
 جهانيمقاومت در برابر نظام استبداد  درفريني مردم امكانپذير كردنِ نقش آنظام هاي متمركز و نتيجتا 

اهالي  ، با هوشياري كامل در برابر القائات نادرست نهاد فرامليتي كشاورزي،در اين جوامع :است داشته
 محليش هاي غير شيميايي كشاورزيِ رو احيايِ وبومي و طيور دام پرورش ، بذرهاكشت مجددا به 

از خريداري بذرهاي اصالح شده و كود و ضمن دستيابي به بازده اقتصادي باالتر، تا  روي آورده اند
 و سازِساخت دانش  .بي نياز شوند و ديگر نهاده هاي مورد حمايت شركت هاي بزرگ سموم شيميايي

بومي و مصالح محليِ بهره گيري از طراحي . مطابق با اقليم احيا شده است ارزان و ايمن مسكنِ
شرايط مطلوبي به وجود آورده  ،همسايگانتعاوني با مشاركت اهالي در خانه سازيِ و  73ارزانقيمت

به وام بانكي بي خانمان يا اجاره نشين  يدسترسو يا عدم كميِ درآمد كسي به علت است كه در آن 
ع به اهالي اجازه داده است كه نه تنها از برق شبكه بي توسعه انرژي محلي در اين جوام. ماندمي نباقي 

كسب تجربه در . به درآمد خود بيفزايند ،نياز شوند، بلكه با توليد انرژي و انتقال آن به شبكه سراسري
و ادوات  وسايل به بازاراز اين جوامع  برخيتوليد انرژي محلي از آفتاب و باد، موجب شده است كه 

و خورشيدي و آبگرمكن و اجاق هاي آفتابي ) رآكتورهاي( يتابلوها، مثل انرژي هاي پاك توليد
به رونق اقتصاد محلي خود  فناوري هافروش اين توليد و  و باراه يابند توربين هاي باديِ توليد برق 

                                                                                                               74.بيفزايند
 

                                                 
نظام آموزشيِ كنوني كه مطلوبِ شركت هاي بزرگ و نهادهاي مورد حمايت آنهاست، همواره خيل عظيمي از طالبين كار با  72  

هرگز به تعدادي نيست كه جوابگوي  ندگان كار آماده دارد، اما فرصت هاي شغليمهارت هاي مورد نظر ايشان را در صف جوي
از آنجاييكه دانش آموختگان طي سال هاي تحصيلي از آموزش هاي مرتبط با خالقيت در و . اين نظام باشددانش آموختگان همة 

ظران معتقدند كه نظام برخي از صاحبن. نيستندايجاد كار براي خود بي بهره بوده اند قادر به آغاز فعاليت هاي مستقل اقتصادي 
نظامي رو به افول است چون با ) نظام فئودالي در اروپا(، مثل نظام هاي تاريخي ديگري  چون برده داري و سرواژ »استخدامي«

.1111999985858585رابرتسون، . سازگاري ندارد عصر حاضر شرايط تاريخيِ  
73  .ب1389138913891389عباسي،  
     

. الف1389138913891389عباسي،      74  
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كرده  فراهمسالمتيِ بيشتر اهالي را  محلي زمينةاز غذاي تازه و سالمِ  منديبهره در اين جوامع همچنين 
 و اتكاي ، توجهها در صورت بروز بيماري. استدر اين جوامع كمتر  يدرمانخدمات  بهنياز  نتيجتاو 

همچنين در دهكده ها . ازي جهان وابسته نيستوسكه به صنايع داراست اهالي به طب مكمل و سنتي 
براي خردساالن و  پرورش و پژوهش ،معتقد به نوعي از آموزش و محله هاي شهريِ سالم ساكنين

براي رويارويي با چالش هاي جهانِ كنوني و  ، به صورت فردي و جمعي،كه ايشان را اندبزرگساالن 
 درك بهتر مسايل و حل آنها درخالقيت نوآوري و  مقاومت در برابر سياست هاي نظام سلطه، از طريق

سيستم هاي آموزشيِ مقاومتي بر جامعيت آموزش ها براي تربيت نسلي خالق و . كندمي آماده در محل 
علوم، رياضيات و زبان خارجي، مهارت هايي  موضوعاتي چونعالوه بر لذا . جمع گرا تاكيد دارند

 75.دمي آموزنبه نونهاالن و جوانان  را تصميم گرفتن ، خوب سخن گفتن و خوبانديشيدن خوبچون 
براي صرفا هاي تحت سلطه كه در آنها دانش آموزان و دانشجويان كشور برخالف سيستم هاي آموزشيِ

تربيت انسان هايي است سالم اساسا آماده مي شوند، هدف سيستم هاي آموزشي در جوامع » استخدام«
                 .مي بينندكمال معنوي خدمت به جامعه و دستيابي به عمر خود را فرصتي براي  تماميكه 

 

حمايت از ،در برابر استبداد جهاني تالشِ فعاالن در خط مقدم جبهه هاي مقاومتنمونه هاي فوق از 
 نثمر نشست در بهاين حمايت ها . در كشورهاي خود برخوردار بوده است سياستگذارانبرنامه ريزان و 

                       .مؤثر و راهگشا بوده استدر سطحي وسيع تر  ها نوآورياين  آميز يتموفقو تعميم 

 
سياست گذاري هاي مساعد: مقاومت ةحمايت هاي پشت جبه  

تالش ها و ابتكارات مردم در گوشه و كنار دنيا براي مقاوم سازي جوامع محلي در برابر زياده خواهي 
 بحرانِ. رنامه ريزان و سياستگذاران كشورها نيز الهام بخش بوده استهاي نظام استبداد نوين، براي ب

بسياري از كشورها، به صورت مزمن شرايط زندگي در آغاز شد،  2008200820082008كه از سال  جهان اخير اقتصاديِ
عمومي ناشي از اين  يينارضا. به ويژه كشورهاي بزرگ صنعتي، را نامطمئن و نامطلوب ساخته است

ايجاد كرده نيز كشورها اجرايي سياستگذاران و مديران برنامه ريزان، براي  ده ايپيچيمسايل  بحران،
از يك سو سياست هاي ماليِ نهادهاي خودكامة بين المللي و از سوي ديگر انتظارات توده ها از . است

دولت ها براي مقابله با تبعات نامطلوب اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي اين سياست ها در سطح 

                                                 
  75 »اورويل«دهكده سالم الن و بزرگساالن در برنامه هاي آموزشي براي خردسانمونه هاي اين گونه كي از توسعه يافته ترين ي    

http://archive.auroville.org/education.htm   :آمده است جنوب هند به وجودواقع در  
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از اين رو،  76.استقبال كنندمردم در اداره امور  نقش آفريني بيشتراز ي، موجب شده كه دولت ها مل
در حل  مردم را به مشاركتتمايل بيشتري در ميان سياستگذاران براي اتخاذ سياست هايي كه امروزه 

                                                                       .تشويق مي كند ديده مي شودمسايل محلي 
 

رد سرمايه گذاران ُخجلب نظر جديد براي قانونيِ يك مورد از اين سياستگذاري ها ايجاد ساختار هاي 
كه احداث تاالرهاي بورس  يافته اندسياستگذاران به تدريج در. است خود جهت آبادانيِ جوامع محلي

هدايت مي كند و در كشور ديگر  ييخرد را به جاسپرده ها در بانك ها عموما سرمايه هاي جذبِ و يا 
در آن كه سرمايه گذار  همان مكانيالزاما به سرمايه گذاري در محل براي بهبود شرايط زندگي در 

در جوامع محلي،  77»كسب و كارهاي اجتماعي«با گسترش عظيم . نمي انجامدزندگي مي كند 
راه مؤثري براي  ثبت شركت هاي محليد براي ساختارهاي جديسياستگذاران همچنين دريافته اند كه 

. چون بيكاري و ركود است يتشويق نقش آفريني مردم در جوامع محلي براي رويارويي با مسايل
شركت با مسئوليت محدود و «و در انگلستان  78»شركت منافع محلي«) »نتيجه گيري«توضيح بيشتر در (

كه در قوانين بازرگانيِ اين دو كشور تعريف در آمريكا دو نمونه از اين شركت هاست  79»سود كم
                                                                                                                . شده اند

 
 از سوي ديگر، براي مقابله با آسيب پذيريِ اقتصاد در برابر نوسانات نرخ ارز و تورمِ ناشي از سياست

با رعايت (بين المللي، برخي از بانك هاي مركزي مجوز ايجاد پول هاي محلي  در سطحهاي مالي 
ي در جاهايي در كشورهاي اروپايي، رواج پول هاي محل. را صادر كرده اند) قوانين مرتبط با ماليات

تاها و كسب و كار در شهرها و روس ةموجب رونق بي سابق كه اهالي راغب به ايجاد آنها بوده اند
دليل اين رخداد اين است كه با توزيع پول هاي محلي، گردش پول در . كاهش نرخ بيكاري شده است

با ايجاد مشاغل در . محل تثبيت شده و با گردش نقدينگي در محل مشاغل بيشتري ايجاد مي شود
عموال از توليد و ارائه خدمات، بر خودكفايي و خوداتكايي جامعه افزوده و مسير حركت پول، كه م

                                            80.جوامع بزرگتر است، معكوس مي گرددسوي جوامع كوچكتر به 

                                                 
وعه گزارشاتي از اقدامات دولت ها و چالش هاي پيش مجم) يو ان دي پي(» برنامه توسعه سازمان محلل متحد«در اين ارتباط   76  

   .منتشر كرده استرو 
www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/democratic-governance/local_governance.html 
77 social enterprise, social business 
78 community interest company 
79 low-profit limited liability company 

آمده» الگويي براي احياي اقتصادي جوامع محلي: حكايت دو دهكده سالم«مصاديقي از اين نوع در مقاله اي با عنوان   80  

.2010201020102010داسون،. است  
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در زمينه هاي فني نيز برنامه ريزي و سياستگذاري ها در جهت تشويق نقش آفريني بيشتر مردم سوق 
ي گذشته، مقررات ملي امروزه در كشور آمريكا، بر خالف سياست هاي دهه ها. داده شده است

سازه هاي ضمن تاكيد بر ايمني و دوام  لذا. است ساختمان روش هاي مبتكرانة خانه سازي را پذيرفته
و پايان كار را براي شهرداري ها  زصدور مجو ،و مصالح متفاوت هاي بديع ساخته شده با طراحي

درصدي  70707070برق، مثل اتالف  شبكه هاي سراسريواكنش به مسايل مرتبط با در  81.الزامي ساخته است
كنندگان توليد ، ظهورِبالياي طبيعي رخدادوسيع در هنگام  پهنه هايو قطعي برق در  ينيروگاه انرژيِ

در  .برنامه ريزان را به روزآمد كردنِ شبكه هاي ناكارآمد ترغيب كرده است، محلي كوچك و متوسط
نيروگاه هاي بزرگ و پرهزينه كامال است كه انجام شده به صورتي ارتقاء فناوري  ،كشورهارخي از ب

توسط با راندمان باال تامين مي از طريق توليد كنندگان كوچك و م شبكه تمامي انرژيِحذف شده اند و 
 و تجهيزات ويژه، ت توليدكنندگان، به لحاظ كثر»ميكرو گريد«موسوم به اين شبكه هاي پيشرفته،  .دشو

           82.مقاوم تر اندنيز در برابر قطعي برق در يك پهنة وسيع  در صورت وقوع انواع بالياي طبيعي،
عرضة مستقيم  بازاريابي ودر كشاورزان موفقيت جوامع محلي در احياي بذرهاي بومي و ابتكار 

در . تغييرات كالن در سياستگذاري كشاورزي كشورها شده است محركي برايمحصوالت محلي 
وسكاني اقدام به مشاركت با كشاورزان محلي براي گردآوري و تكثير ايالتيِ ت كشور ايتاليا، دولت

بين اين برنامه همچنين شامل ترويج دانش بومي كشاورزي در  83.بذرهاي بومي منطقه كرده است
در . و ايجاد بازارهاي محلي براي عرضة توليدات كشاورزانِ خرد هر منطقه است گانتوليدكنند

كشاورزي غير گسترشِ هر چه بيشترِ  در جهتاساسا  اين كشورهاسياست كليِ  ،85كوبا و 84اتريش
كشور  در كوبا، بسياري از مردم در شهر و روستا، براي بي نيازي كاملِ. است تغيير جهت دادهشيميايي 

                                                 
مثال در مقررات ساختمان در ايالت كاليفرنيا در كشور آمريكا، كه برگرفته از مقررات ملي ساختمان در آن كشور است،   81  

بر اساس اين اختيارات . گسترده اي براي صدور پروانة ساخت به متقاضيان داده شده است در شهرداري ها اختيارات به مسئولين
مي توانند به  آمده تصريح شده است، كه مسئولين 104104104104-11111111-2222و  104104104104-11111111در بندهاي شماره  )2013201320132013( كه در آخرين ويرايش اين مقررات

مقررات همخواني داشته باشد، حتي اگر از طراحي هاي متعارف فاصله  ل با اهدافخود هر طرحي كه در اص ةتشخيص كارشناسان
  :سند زير آمده استترجمه كامل اين دو بند در . داشته باشد و يا از مصالح جايگزين استفاده كند را تاييد كنند

www.eabbassi.ir/article_apptech_sandbag_code_authorization.pdf  
»ميكروگريد«تا سيستم هاي پيشرفتة » گريد»به موسوم  متمركز ابتدايي و پراتالف برقسير تكاملي شبكه هاي  گزارشي تصويري،  82  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_loc.htm امروز را در صفحة زير نشان مي دهد :  

.الف1392139213921392، عباسي  83  

.ب1392139213921392عباسي،   84  

  85 .ج1392139213921392 ،عباسي 
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، به كشت محصوالت خوراكي، براي مصرف خانوار و عرضه كشاورزي از واردات نهاده هاي شيمياييِ
                                                                           . ت ورزيده انددر بازارهاي محلي مبادر

 

مردم در جوامع سالم جهان كه در واكنش مقاومتيِ نقش آفرينيِ  موفقيتكه بدين ترتيب مي توان گفت 
دلي و ، هممده استوجود آ جهان بهوضعيت بحراني و آسيب پذيرِ اقتصادي و زيست محيطي به 

ابتكار عمل را در احياي  ،فردي و جمعي با احساسِ مسئوليت مردمي كههمزباني بين دولت ها و 
نه تنها به  اين همدلي و همزباني. افزايش داده استرا  نداقتصادهاي محلي و خودكفا به دست گرفته ا

و افزوده است  متداول ابعاد جديدي به مردم ساالريِاقتصاد كمك كرده است، بلكه » مردمي شدنِ«
 در قالبالگويي كارآمد براي تشويق جهانيان در سطحي گسترده تر به سوي مردم ساالريِ مقاومتي 

                                                     . آفريده استدر اداره امور مردم  هر چه بيشترنقش آفريني 
 

رو به گسترشفرهنگي : مقاومت و نقش آفريني مردم  4444  
و سه  استعمار در عصر حاضر استبداديِ دو نكته در مورد ماهيت .نكته كليدي مطرح شد پنج تا اينجا

دو نكته . اين استبدادنكته در مورد رويكرد مقاومتي از سوي فعاالن نوانديشِ توسعه در رويارويي با 
حكومت هاي مردم  و تشكيل مبارزات آزادي طلبانة مردم در مستعمرات واكنش بهدر  )1111: اول اينكه

تسلط و كنترل خود را تغيير داده اند و عمدتا به فريب و استيالي ة اربابان قدرت شيو ساالر در جهان،
شركت هاي  )2222 و متوسل شده اند دانشگاهي جهانشبكه نفوذ در و اي رسانه تسلط ذهني از طريق 

هم اكنون براي تسخير و كنترل  هندچند مليتي كه موتور محركه و مغز متفكر استعمار را تشكيل مي د
به اين معني كه اين . مي دانند منسجم و مولد بازارها و منابع جهان، رقيب اصلي خود را جوامع محليِ

تشويق هماهنگيِ  تجارت جهاني و نتيجتابه جهانيان  وابستگيِو استمرار شركت ها، به منظور ايجاد 
خواهانِ ركود مشاركت مردم در اداره امور ، قدرت هاي بزرگ سياسيبا مطالبات ها دولت بيشتر 

                                                                                                               .محلي اند
 

آزاديخواهان جهان كه از راهبرد جديد كه در مورد جبهة مقاومت بيان شد اين است كه  يسه نكته مهم
تسهيلِ ) 1111آگاه شده اند راه مقاومت در برابر شركت هاي بزرگ را در  خودتعمار در تحكيم سلطه اس

) 2222مهارت هاي اجتماعي،  تعاون و در مديريت منابع از طريق بهره گيري از يمشاركت بيشتر مردم محل
) 3333اي كالن و بهره گيري از فناوري هاي مناسب براي پرهيز از تمركزگرايي و نياز به سرمايه گذاري ه

بيشتر مردم در اقتصادهاي محلي يافته  نوانديشي در سياستگذاري ها براي تسهيلِ نقش آفرينيِتشويقِ 
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نشان داده است كه اين راهبرد و شهري  ير جوامع سالم در محيط هاي روستاييموفقيت چشمگ. اند
                            . استكامال امكانپذير اقتصاد امري مطلوب و و مقاوم كردنِ براي مردمي سازي 

 

تجمل و  اده خواهي، مصرف گراييزيفردگرايي، گسستن از  درموفقيت اين آزمايشگاه هاي اجتماعي 
 ،از سوي ديگر و توجه به مسئوليت فردي و جمعي در سعادت و بهروزي كل جامعه از يك سو گرايي

پيامد فرهنگيِ برخاسته از اين پيروزي  دومين. موجب تحول عظيمي در مفهوم مردم ساالري شده است
فناوري هاي توسعه و ترويج  است كه با هدفمتعددي آموزشي و  ن هاي پژوهشيسازما ظهورِ ها

تدوين سياست هاي مساعد براي بهره گيري . به وجود آمده اندمناسب و سياستگذاري هاي مساعد 
نقش آفريني محلي به براي آموزش  كوتاه مدت و بلند مدت ي مستقل، ارائه دوره هايدولت ها

از جمله خدمات اين  فناوري هاي مناسب و ترويجِاطالع رساني نيز و ، شهروندان و فعاالن اقتصادي
فرهنگي مي پردازيم كه فرهنگ مقاومت را در جهان  پيامددو در زير به تشريح اين . سازمان هاست

                                                                                                 .  نهادينه ساخته است
 

اجتماعي همراه با مسئوليت هاي شهروندي حقوق : مردم ساالريِ مقاومتي  
به راي دادن در انتخابات، بهره كه  متداول، مردم ساالري جهان سياسيِ كنوني و در شرايط اقتصادي

 اعتراضاتشركت در مقاالت انتقادي در جرايد و يا حتي گيري از آزادي هاي سياسي مثل درج 
امعه جبر افكار عمومي،  با توجه به استيالي ذهنيِ استبداد جهاني. كافي نيستمحدود مي شود  خياباني

و مسئوليت پذيري ايشان در مديريت مشاركت مردم در اداره امور  ،كشورها مسئولينِنخبگاني و 
پررنگ تر و ارتباط منتخبين مردم با شهرونداني كه آنان را انتخاب كرده  بايدمي منابعِ محلي  مشاركتيِ

مقاومت در  پيروزي جبهة. باشد) يعني از باال به پايين و از پايين به باال( نزديك تر و تعاملي تراند 
نفوذ  در برابر به مردم ساالري، در مقاومت سالم نشان داده است كه اين رويكردروستاها و محله هاي 

مردم ساالريِ لذا . جامعه مؤثرتر استو فرهنگي شركت هاي چند مليتي در  ، اجتماعياقتصادي
     . را نيز در بر مي گيردآن اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي  ابعاد ،جامعه عد سياسيعالوه بر ب، مقاومتي

 

كنار قوانين و ر است كه د ضرورتي 86»خرد جمعي«معتقدند كه  نوين مردم ساالريِمباحث  صاحبنظرانِ
خرد جمعي، در هر سطحي بر رعايت اصل . مي كند تبيينرا  شهروندحقوق و مسئوليت هاي مقررات، 

 رييس با مرئوسهمسر با همسر، فرزند با والدين، همسايه با همسايه، ، مثل گفتگو بين طرف هاي ذينفع
، مقاومتي در مردم ساالريِ. داردتاكيد  ،براي رسيدن به راه حل هاي حكيمانهشهروندان با مسئولين، و 

                                                 
86 co-intelligence 
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با سياستگذاران و بين خود و مردم خود را در مشاركت در اداره امور مسئول مي دانند و طالب گفتگو 
خروجيِ توجه به خرد جمعي در ميان مدت و  .اند مناسبِ محلي مديران براي رسيدن به راه حل هايِ

 هاي ِ سياستگذارياتخاذ و اجراي ين مردم، ، همكاري و همدلي بها دراز مدت، تشويق نوآوريدر 
       . است تر وسيع يمردم در اداره امور در سطح بيشتر نقش آفريني تشويق و تقويتمساعد و نتيجتا 

 

دوباره كاري ها، موازي كاري ها، كم او . يكي از سخنگويان مردم ساالري نوين است 87»تام اَتلي«
تمامي كشورها از آن ناالن  دريت ها در تمامي سطوح، كه مردم كاري ها، ندانم كاري ها و سوء مدير

به معني بي خبري از آنچه ديگران مي  »جهالت«در اينجا . مي داند» جهالت جمعي«اند، را حاكي از 
خود حاكي از اين است كه مردم ساالري به  گسترده يِاينگونه نارسايي ها. دانند و مي خواهند است
عمل مي شده است جوابگوي نيازهاي فعلي نيست و مي بايد ارتباط ادراكيِ  نوعي كه تا كنون به آن

در جامعه برقرار  ، دستگاه هاي اجرايي و عوامل برنامه ريزي و سياستگذاريگروه ها، بهتري بين افراد
ابتدا خرد را به اينصورت معني اتلي  و حكمت بهره گيري از خرد جمعي، براي تفهيمِ ضرورت .شود

                                                                                                                 :مي كند
  

خرد واژه اي است كه ما معموال براي توصيف توانايي فردي خود در يادگيري، حل مسايل، برنامه 
                                        .مي بريم بيروني و دروني خود به كار ريزي براي آينده، و درك جهانِ

 
:سپس مي افزايد  

 

وجود هر . يم، به افراد محدود نمي شودينظر من اين است كه اين ظرفيت كه ما به آن خرد مي گو
حداقل انجمن ها، گروهي از انسان ها كه در كنار هم كار مي كنند، مثل سازمان ها، تيم هاي كاري و 

براي يادگيري، حل مسايل، برنامه  جمعي انسان ها در استفاده از خرد توانايي جمعي ،تا اندازه اي
كما اينكه بدون بهره گيري . ريزي براي آينده و درك شرايط در بيرون و درون گروه، را نشان مي دهد

مي » خرد جمعي«و » خرد فردي«پس با علم به وجود ... ندرداين گروه ها دوام نمي آو ،از خرد جمعي
خرد «، »خرد محله«، »خرد سازماني«، »يخرد گروه«توان انواع خرد جمعي را شناسايي كرد، مثل 

                                                                         .و غيره» خرد جامعه انساني«، »ملي جامعه
 

                                                 
87 Tom Atlee 
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ايق آمدن بر مسايل مرتبط با زياده در ف با نظر به موفقيت جوامع سالم در اقصي نقاط دنياسپس، 
:استدالل مي كند، خواهي هاي نظام فعلي  

 

هاي  حلو راه كه افكار، ايده ها  فرد و يا افرادي مي شناسيم، هر يك از ما در ميان آشنايان و اقوام
اما مي بينيم كه اين مسايل . ددارن رفع مسايل اجتماعي و زيست محيطيمبتكرانه و قابل توجهي براي 

و [ مسايلتحمل انسان هاي خردمند الزامي به . مي شوند هم كماكان ادامه مي يابند و غالبا وخيم تر
شرايط مساعد، كه در بسياري از نقاط دنيا با موفقيت به وجود آمده  تحت. ندارند ]تحمل شرايط دشوار

مي توان به  جمعي خرد در جوامع كوچك و بزرگ نشان داده اند كه با بهره گيري از است، مردم عادي
بررسي كرد و راهكارهاي جمعي و  رااحتمالي  حل هاي صورت گروهي در مورد مسايل انديشيد، راه

خرد جمعي به ما كمك مي كند كه آنچه  درك. موثر، و گاه حتي، بسيار هوشمندانه، را عملياتي كرد
ت عموم مردم در تعيينِ سرنوشت را محقق كنيم، يعني مشارك هدر ابتدا ايده آلِ تفكرِ مردم ساالري بود

تعداد بيشتري از ابزار و وجود ن مي كند، آنچه كار ما را در اين برهه از زمان آسا. همگاني جامعه
 در ]مسلما[ ...به كار مي آيدگفتگو و تبادل نظر بين انسان ها  در امرِ امروزه است كه وسايل ارتباطي

ييم، بهره گيري از خرد جمعي از ضرورت ويژه اي ي كه همه ما با بحران هاي عظيمي روبروعصر
                                                                                                      88.برخوردار است

 

 او. است 89حكمت در جامعهترويج تام اتلي، نويسنده سه كتاب پر تيراژ در مورد مردم ساالري و 
 بينتجربه نظر و تبادل  برايمحفلي  90»خرد جمعي«ا راه اندازي پايگاهي اينترنتي با نام ب همچنين

                             .به وجود آورده استدر جهان عالقمندان اين ديدگاه جامع تر به مردم ساالري 

اطالع رسانيآموزش، سياستگذاري، : مقاومتفرهنگ ترويج   
دست توليد هايي كه گذاري سياست اده از فناوري هاي مناسب و حمايت از استفسابقه تفكر پيرامونِ 

حداقل به نهضت كند مي تقويت در برابر قدرت هاي بزرگ را محلي  رد و اقتصاد هايِكنندگان ُخ
 1930193019301930هاي  در دهه »ماهاتما گاندي«رهبر بزرگ هند و شخصيت از استعمار انگلستان استقالل هندوستان 

ت چشمگير اين و موفقيدر نيمه دوم قرن بيستم  اما با ظهور جوامع سالم. باز مي گردد ميالدي 1940194019401940و 
آسيب پذيري هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و زيست محيطي در  رفع قطع وابستگي و درجوامع 

ي يافته ترسازمان شكلِ  ،ملي و بين المللي در سطح  فرهنگ آن ترويجِمقاومت و برابر استبداد نوين، 

                                                 
88 Atlee, A compact vision of co-intelligence. 
89 Atlee, 2003, 2009, 2012. 
90 www.co-intelligence.org 



 

35 

 

مؤسسات آموزش عالي و اتاق هاي فكر، تعداد رو به رشدي از در سه دهه اخير، . دا كرده استپي
نهادهايِ مسلما اين . ستبه وجود آمده ا در جهان فرهنگ مقاومتپايگاه هاي اطالعاتيِ مرتبط با 

، شهروندانبراي  رامقاومتي اقتصاد وابسته به تجارت جهاني به  فرآيند گذار از توسعه صنعتيِ فرهنگي،
و در اينجا به معرفي سه نمونه از اين موسسات . كرده استتسهيل جوامع و دولت هاي عالقمند 

                                                                                        :مي پردازيمفعاليت هاي آنها 
 

91بنياد اقتصاد نو 
•••• 
و اولويت در تخصيص اعتبارات در اداره امور  ، استانداردهاقرراتشامل قوانين، م »سياستگذاري«

طبعا هر جامعه اتخاذ شده در هاي  صرفنظر از فرآيند سياستگذاري در هر كشور، سياست. كشورهاست
جامعه اثرگذار است و داراي تبعاتي قابل پيش بيني و غيرقابل پيش بيني براي  آنبر رفتار شهروندان 

به لحاظ شباهت ساختارهاي . و محيط زيست است ، منابع طبيعييد كنندگان، تولگانمصرف كنند
كشورهاي در حال در و ) 92»7777جي «كشورهاي موسوم به (اقتصادي در كشورهاي صنعتي امروز 

در جهان برگرفته از فرآيندي  ط كرد كه بسياري از سياستگذاري ها، مي توان چنين استنباتوسعه
از سياستگذاري هاي غالب در اين هفت كشورِ الگوگذار و قدرتمند  تقليدي يا حداقل عميقا متاثر

 گروهي از اقتصاددانان متعهد و نوانديش جهان، همزمان با مالقات سرانِ 1986198619861986اما در سال . استجهان 
گرد هم آمدند تا با  93»از نوعي ديگر سرانمالقات «در لندن، در گردهمايي ديگري با عنوان  »7777جي «

كه تصميم  قدرتي از سياستگذاري هاي جايگزين، جايگاه انحصاري اين هفت تدوين مجموعه ا
دبيرخانه اين  به عنوانِ »بنياد اقتصاد نو«. مي دانند را به چالش كشند تمام جهان را حق خودگيري براي 

                                                                                                   .همايش تاسيس شد

خدمت مردم و كره  اقتصاد دركه  نحويبه است، جهانيان هدف اين بنياد متحول كردن تفكر اقتصادي 
 ،فعاالن اين بنياد معتقدند كه اقتصاد انگلستان و بسياري ديگر از كشورهاي صنعتي. گيرد زمين قرار
، اقتصاد اين كشورها بليغات و جعلياتتدر گذشته از طريق اگر . است بي ثباتو  ظالمانهناپايدار، 

 عموميِ ييِافزايش نارضا توجه به شد، امروزه، بامي  جلوه دادهپيشرفته و مترقي  ،براي جهانيان
 جسماني و رواني سالمتتنزلِ فاحش  نيز به آينده وايشان اميد كاهش كشورها،  همينشهروندان در 

پيامدهاي با توجه به اعتقاد اقتصاددانان اين بنياد، به . ، اين مدعا به هيچوجه پذيرفتني نيستآنان

                                                 
91 New Economics Foundation / NEF    www.neweconomics.org 

شامل آلمان، انگلستان، ايتاليا، فرانسه، كانادا، آمريكا و ژاپن   92 
93 The Other Economic Summit / TOES 
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كه تمام جهان را تهديد ، تغييرات آب و هوايي و بحران ماليبه ويژه  كنوني، يِنظام اقتصادنامطلوب 
         .الزامي است سياستگذاري هاي اقتصاديدر حوزه عمل و ابتكار نوانديشي تالش براي  ،مي كند

، از معروف ترين و با نفوذترين مستمر اد نو، پس از نزديك به سه ده فعاليتبنياد اقتصدر حال حاضر، 
 را مرهونِ گذاري خوداعضاي اين بنياد اين درجه از تاثير. اتاق هاي فكرِ مستقل در اروپاست

             :مي دانند كه در قالب سه فعاليت مشخص زير متبلور شده است انهدقيق و هدفمند يرويكرد

پژوهش جامع با كيفيت باال كه عالوه بر عيب يابي در اقتصاد امروز نشان مي دهد كه با چه انجام ) 1111
. سياستگذاري هاي جايگزيني مي توان شرايط كنوني را بهبود بخشيد  

.آنها در عملموفقيت آميز كاربست  از طريقِاقتصادي نشان دادن قدرت انديشه هاي نوين ) 2222  
جهان به منظور ساختن نهضتي در دولت ها ديگر در انگلستان و  ي دولتيسازمان هاهمكاري با ) 3333

.نو جهاني براي اقتصادي  

از هر گونه وابستگي به احزاب سياسي و دستگاه هاي  بدوربنياد اقتصاد نو سازماني مردمي است كه 
. تبه حيات خود ادامه داده اس ،مردمي در انجام تحقيقات هاي دولتي تنها با حمايت نقدي و مشاركت

سرمايه گذاري «، 95»پول در اقتصادهاي محليگردشِ  رصد و تحليل«، 94»ماليات سبز«ايده هايي چون 
، از جمله مفاهيم جديدي است كه اين سازمان به واژگان و 97»مميزي اجتماعي«و  96»اخالقي

. اصطالحات تخصصي مجامع سياستگذاري در كشورها و سازمان هاي بين المللي وارد كرده است
و تاسيس موسسات اعتباري  98، ايجاد پول محليپولشيوه هاي مبادله تجاري بدون استفاده از  ابداع

، مجموعه متنوع است كه با كوشش اين سازمان اي از جمله نهادهاي اجتماعي و اقتصادي 99محلي
                                         .به وجود آورده استرا  اروپا در سياستگذاري هاي اقتصاديتري از 

تاثير سياست هاي پولي و بانكيِ مورد حمايت  كاهشِ ،بهره گيري از اين سياستگذاري هاي مساعد
نهادهاي ماليِ بين المللي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول بر تورم و نرخ ارز در جوامع 

تالشِ . ميسر ساخته است اشتغالزايي در اين جوامع راافزايش توانِ رونق اقتصادي و نتيجتا  سالم و
براي معتبر و كارآمد شاخص هاي جديد پيشرفت، به عنوان جايگزيني نوآوري در معرفي جهاني براي 

                                                 
94 green taxes 
95 local money flow analysis 
96 ethical investment 
97 social audit 
98 local currencies 
99 community development finance institutions 
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سازمان همكاري «حتي كه هم اكنون  كليد خوردنيز از سوي اين سازمان  ،»توليد ناخالص داخلي«
ي هاي اقتصادي كشورهاي مكار، يعني يكي از با سابقه ترين سازمان هاي ه100»اقتصادي و توسعه

از  ي بيشترنمونه ها. است شده» توليد ناخالص داخلي«وادار به ارائه جايگزيني براي نيز صنعتي، 
در  سياستگذاري هاي مساعد حاميِ نهادهاي محلي و نيز سياستگذاري هاي مساعد اقتصاد مقاومتي

        .مقاله آمده استهمين  »تيجه گيرين«در بخش  ،، نظير آنچه اين بنياد ترويج مي كندسطح كالنِ ملي

101كالج شوماخر
•••• 

ارنست فردريك «آموزش عالي نام خود را از اسم اقتصاددانِ آلماني تبارِ انگليسي  ةاين موسس
سال  25252525، در اين دانشگاه پيشرو .مي گيرد 103»كوچك زيباست«نويسنده كتاب معروف  102»شوماخر

فكر توسعه كوشيده است نسلي جديد از انديشمندان و فعاالن ت با تشويق جهانبينيِ توحيدي در اخير، 
نه تنها به اين دانشگاه،  فلسفه آموزشيِدر . تربيت كندرا اقصي نقاط جهان  دراقتصادي و اجتماعي 

به عنوان ، يعني اقتصاد، جامعه، فرهنگ، طبيعت و محيط زيست و علم و فناوري ،ابعاد مختلف توسعه
شهود بهره گيري از بر اهميت  آموزش علم روز،عالوه بر سته مي شود، بلكه مجموعه اي يكپارچه نگري

. گرددتاكيد مي نيز به خالقيت در ايجاد راهكارهاي نو و فناوري هاي مناسب  يو اشراق براي دستياب

                                                 
100 Organization for Economic Cooperation and Development / OECD 
101 Schumacher College   www.schumachercollege.org.uk/ 

اما آنچه در مورد اين نويسنده كمتر. شهرت جهاني يافته است» كوچك زيباست«نام اي اف شوماخر به واسطه انتشار كتاب     102  

 از يك سو، و اعتقادات عميق فلسفي، ديني و اخالقي او است تركيبي از آشنايي عميق نظري و عملي او با علم اقتصاد شناخته شده
جنگ زده  آلمانِ يِاقتصادبازسازيِ  معمارِبود و » جان مينارد كينز« انگليسي اقتصاددان بزرگ انهمكاراز وي . از سوي ديگر است

نام گرفته كه حاكي از دگرگون شدن تفكر » ودايياقتصاد ب«يكي از فصل هاي كتاب كوچك زيباست  .محسوب مي شود نيز
آسيايي به ويژه برمه و آشنايي بيشتر او با جايگاه آموزه ها و ارزش هاي ديني و اخالقي در اقتصادي وي بعد از سفر به كشورهاي 

پس از اين دگرگوني فكري، شوماخر به اين باور رسيد كه اقتصاد كشور وقتي درست عمل مي كند كه . استزندگي روزمرة مردم 
برنامه ريزانِ ( به دولت تا، بتوانند بدون وابستگيدر شهر و روسچه  و در جوامع كوچك و بزرگچه در همه جا، شهروندان 

در معرفي اين بخش وي تصريح مي . زندگي كنندعزتمندانه ) سرمايه داران بزرگ(يا اتكا به تعداد قليلي از ثروتمندان  )مركزي
شود، متفاوت مي  اده ه اينكه چه دستوراتي به آن دبسته ب ،خروجي هاي اين علم] يعني[. است» استنتاجي«اقتصاد، علمي «: كند

چگونه تشخيص ما نسبت به چيزهايي كه در فصل بعد بررسي خواهيم كرد كه . نهاده امنام  » متااقتصاد«من اين دستورات را . است
كنيم و به جاي آن مي متااقتصاد ماترياليستيِ غرب را رها تغيير مي كند وقتي ما است » غير اقتصادي«كه و چيزهايي » اقتصادي«

نه به واسطه ويژگي خاصي در مورد » اقتصاد بودايي«البته نامگذاري اين بخش به . كنيمآن مي ه هاي دين بودا را جايگزين آموز
قرار  ]يك كشور[ اين دين شرقي است، آموزه هاي مسيحيت، اسالم و يهوديت هم مي تواند به همين سياق متااقتصاد علم اقتصاد

  ».گيرد

Schumacher, 2011 ؛ 1365136513651365شوماخر،   103  
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اين دانشگاه را فعاالني از جميع كشورهاي جهان تشكيل مي دهند كه خود در مقام نوآوري و  اساتيد
              .موفقيت هاي چشمگيري به دست آورده اندتالش كرده و يير و بهبود شرايط محلي ايجاد تغ

 
فشردة كوتاه مدت، آموزش هاي متنوعي چون كالس هاي در اين دانشگاه، آموزش ها در قالب دروسِ 

مدرك كارشناسي، و دوره هاي  دارندگانبراي كارشناسي ارشد حرفه اي، دوره هاي كامل و فني 
از جمله دستاوردهاي دانش آموختگان و كارآموزان . موزشيِ محلي در ديگر نقاط دنيا ارائه مي گرددآ

كه براي نقش آفريني در جوامع محلي و نتيجتا تاثير گذاري در سياستگذاري ها آموزش  ،اين دانشگاه
                                                                        :مي توان به موارد زير اشاره كرد ،ديده اند

                                      

را دوباره شهر انگليسي موفق به تاسيس سازماني شده اند كه ميوه هاي مراكز تره بار جوانِ زوج  - 
اني روانة زباله د بودندقابل استفاده  سالم و هنوزميوه ها كه بسياري از پيش از اين، . توزيع مي كند

.شهر مي شد  
مهارت پخت نانِ مرغوب  آموزشِكاني براي او م كلمبيا كه نانوايي محليِكشور هنرجويي جوان از  - 

.محلي در ديگر نقاط كشور شده است نانوايي هايِ براي تاسيسِ جوياي كار به جوانانِ  
ميانمار كه پس از مطالعه گياهان دارويي كشور خود با كمك مردم محلي، اقدام به  كشور جواني از - 

.تاسيس بنيادي براي احياي استفاده از اين منابع گياهي در حفظ سالمتي جامعه خود كرده است  

در كالج شوماخر اقدام به  دورهپس از اتمام كه جواني از شهر بريستول در جنوب غرب انگلستان،  - 
اين پول محلي، كه از حمايت كامل بانك . ه استكرد» پوند بريستول«ولي محلي به نام ايجاد پ

انگلستان برخوردار است نه تنها موجب رونق اقتصادي بي سابقه در اين هشتمين شهر بزرگ انگلستان 
.شده بلكه براي پرداخت برخي از ماليات هاي محلي نيز معتبر شناخته شده است  

  
104»راهكارهاي عملي« پايگاه اطالعاتيِ 
•••• 

نه تنها از نفوذ استبداد و ارزان،  ، قابل دسترسفناوري هاي مناسب به عنوان تكنولوژي غير متمركز
 مي كاهد بلكه فوايد پيشرفت در علم و فناوريِ عادات مصرفي مردمو در جهاني در سياستگذاري ها 

استفاده از فناوري . امكانپذير مي كند، ا كمترين هزينه و با مديريت محليب ،را به دور ترين نقاطروز 
، مناسب تنها به اقشار كمتر برخوردار اختصاص ندارد، اما ترويج اين نوع فناوري در نهضت مقاومت

در برخورداري اقشار وسيع تري از جامعه از پيشرفت هاي علمي كمك  به تقويت عدالت اجتماعي

                                                 
104 Practical Action  www.practicalaction.org 
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ي جوامع دسترسمتوجه را تالش خود » هاي عمليراهكار« به اين منظور پايگاه اطالعاتي. كرده است
الزم براي  مهارت هايِنيز انرژيِ برق، آب و غذاي سالم و  كرده است كهفناوري هايي محلي به 

                                      .در اختيار جوامع محلي قرار مي دهد، مقاومت در برابر بالياي طبيعي را

دسترسي به انرژي تجديدپذير  ، با الگوبرداري از جوامع سالم،هم اكنوند، همانطور كه در باال نيز آم
. است شدهامكانپذير  سراسريبراي جوامع محلي، حتي در دوردست ترين نقاط، بدون اتكا به شبكه 

مهارت هاي الزم براي استفاده از فناوريِ مناسب توليد، ذخيره و » راهكارهاي عملي«پايگاه اطالعاتيِ 
.     رژي در جوامع محلي را از طريق مشاوره، اطالع رساني و انتقال تكنولوژي ترويج مي كندتوزيع ان  

سرمايه گذاري هاي كالن در بسياري از  برنامه ريزي و شبكه هاي متمركز فاضالب با امروزه احداث
مسايل به كشورها آگاهيِ عمومي و نخبگاني ، اما به مرور. كشورهاي در حال توسعه مد روز شده است

شبكه هاي فاضالب در شهر و روستا نه . رو به گسترش است ،تحميليِ نظام سلطه مرتبط با اين فناوريِ
انرژي  مصرف جوامع به نيازافزوده است، بلكه موجب و غذايي محيطي ، تنها به آلودگي هاي بصري

شده شبكه  در مجاريِجوندگان و ريشه درختان  شيميايي براي مبارزه با سموماستفاده از بيشتر و 
از آب هاي سطحي شهر و روستا، از جمله آب پاكيزه از  عظيمياز سوي ديگر، مقادير  105.است

واحدهاي (شيميايي هاي آلودگي  ،)از واحد ها مسكوني(كه در تماس با نجاسات  ،نزوالت آسماني
اند، سر از مزارع  بيماري زا شده فاضالب ةشبك )بيمارستان ها( بيولوژيكيِآلودگي هاي و ) صنعتي

ي آلوده لجن حاصله از اين شبكه ها. حومه شهر ها در مي آورد و غذاي مردم را مي آاليند كشاورزيِ
بروز انواع حساسيت ها داليل به عنوان كود كشاورزي تبليغ مي شود از جمله  كه به غلطنيز و پرهزينه 

علم روز دستاوردهاي مناسبي  اين در صورتي است كه 106.در مناطق زراعي تشخيص داده شده است
. عاري از مسايل نامبرده استبي نياز از هزينه هاي كالن و كه  براي مديريت و مصرف آب دارد

تاالب مصنوعي براي تصفيه  احداث و بارندگي ها آب حاصله از استحصال و ذخيره سازي تاسيسات
مناسبِ برتر در مقايسه با شبكه  فناوري هاي از جمله ،انواع پساب هاي خانگي، صنعتي و بيولوژيكي

و محدوديت هاي برنامه ريزي  ، هزينه ها، فارغ از مالحظاتاي مناسباين فناوري ه. دفاضالب انهاي 

                                                 
  105  :اين سموم شامل نام هاي زير است    

zinc phosphide, warfarin, pival, fumarin, Sodium fluoracetate, fluoracetamide    مبارزه با موشبراي  

bensulide, dichlobenil, dinoseb, endothall, metam-sodium, paraquat, trifluralin, 2, 4-D, 2, 4, 5-T, copper sulfate, 

Metam-Sodium, and chlorthiamid براي مبارزه با ريشه درختان         
106 Snyder, 2005. 
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مصرف تامين و  براي نقش آفريني در مديريتتوان بيشتري و سياستگذاري متمركز، به جوامع محلي 
                                                                                    107.مي دهدمحلي خود آب  منابع

با توجه به حجم عظيمي از جعليات علمي و آلودگي اطالعاتي كه بر سياستگذاري هاي كشاورزي در 
احياي روش هاي ذخيره سازي و تكثيرِ بذرهاي بومي و ضرورت كشورها سايه افكنده است،  غالبِ

نهاد  و آموزش هاي نادرست و گمراه كنندة تبليغات. مانده استمغفول بوميِ كودورزي و آبياري 
موجب شده است كه حتي در ميزان بازده در كشاورزي صنعتي كارآيي و در مورد فرامليتي كشاورزي 

و يا صرفه جويي در آب، ) كود و سموم دفع آفات(كاهش مصرف نهاده هاي شيميايي تالش براي 
، ابزار و ادوات كودهاي ريز مغذياقالمِ تجاري جديدي مثل استفاده از  سويو كشاورزان به مسئولين 

در صورتي كه خارج . شوند هدايتروش هاي بيولوژيكي مبارزه با آفات  و آبياري تحت فشار باراني
نيازمند شدنِ  اصليِدليل  ،از جوامع محلي و دانش بومي كاشت، داشت و برداشتكردن بذرهاي بومي 
از جمله فعاليت هاي اطالع . جهان است صنايع بزرگ ها به مصنوعات غير ضرورِكشاورزان و كشور

 در حوزه غذا و كشاورزي، ايجاد شبكه هاي محلي براي جمع» راهكارهاي عملي«و ترويجي  رساني
معموال در نمايشگاه اين شبكه ها اعضاي . و دانش بومي كشاورزي است آوري، تكثير و ذخيرة بذرها

ترويج روش هاي مختلف استحصال آب باران و . ي تبادل بذر و تجربه گردهم مي آيندبراهاي فصلي 
از ديگر مهارت هايي است كه از طريق براي مديريت برتر آب كشاورزي فناوري هاي مناسب آبياري 

مي قرار  به كشاورزي و غذاي سالم سايت و خدمات اطالع رساني اين سازمان در دسترس عالقمندان
                                                                                                                     .گيرد

رويكرد گردانندگانِ اين پايگاه مبتني بر ارائة فناوري هايي است كه جوامع محلي را در بهره گيري از 
به منظور دستيابي به مشتركشان،  يِدارايي هات و بهره گيري از در مديريو خود دانش بومي 

نيز هاي پيشنهادي اين پايگاه  گذاريهمزمان، سياست. ياري مي دهد ،راهكارهاي عملي، مؤثر و پايدار
فناوري هاي مناسب و غير  پذيرش نه تنها زمينه مديريتي در سطح كالن ملي برايمي كوشد كه 

آسيب پذيري در و ت در برابر بالياي طبيعي ، بلكه مالحظات مرتبط با مقاومسازدمتمركز را مساعد 
       .مطرح كندها سياستگذاري جميعِ برابر سياست هاي اقتصاد جهاني را به عنوان مباحث كليدي در 

                             

                                                 
و فناوري هايِ مناسبِ جايگزين، با ذكر منابع پژوهشي و مصاديق در جوامع شهري» مسئله فاضالب«بيشتر در مورد اطالعات   107  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_water.htm   :و روستايي در جوامع امروز جهان در صفحه زير آمده است 
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  نتيجه گيري
در توسعة  »هانداز«و » مقياس« قدرت درك، نتيجه گيري از مجموعه نكاتي كه در باال آمد كليدي ترين

جهان از عبور از مهم ترين عواملِ  ،درك اين نكته از سوي اربابان سرمايهبي شك، . است جوامع
گذشته اي نه چندان دور، مردم در جوامع  طي قرون، تا. استبوده جهاني استعمار سرزميني به استبداد 

از ذخاير ژنتيكي  مشاركتي و با بهره گيريِ شتندرا در دست دامحلي خود  مديريت مشاركتي منابعكهن 
، آموزش و ، ساخت و ساز، طب، تغذيهكشاورزي درو ميراث دانشيِ سرزمين خود ) بذر و دام بومي(
مشاركت جمعي مردم در مديريت منابع . به زندگي خود ادامه مي دادندخودكفا و خود اتكا ه صورت ب

كامل قدرت هاي بيگانه  ةفوذ و سلطمقاوم ترين سد در برابر ن محلي، در روستاها و شهرهاي كوچك،
كه از نيمه  دموكراتيكي براي تضعيف و نفوذپذير كردن حكومت هايو از اين رو . محسوب مي شد

را در جهان سياست هايي قدرت هاي سلطه جو ، شكل گرفتند در اين جوامع قرن بيستم به اين سو
منابع به محليِ مديريت بر  مبتنيقوامِ قدرت و را از نوپا ي حكومت هااين كه اتكاي  اشاعه داده اند

وابستگي بيشتر به نظام اقتصاد و متمركز از باال به پايين  نامه ريزي و مديريتبه سوي اتكا به برتدريج 
 ،گسترش اين سياست هابه موازات  ين مدت،كه در همنيست نيز اتفاقي و . تغيير داده استجهاني 

منابع مردم در مديريت تضعيف مشاركت جمعيِ ع محلي و جوام نِو از هم پاشيد شاهد زوالن جها
                                                                                             . ستسرزمين خود بوده ا

 

ي از همچنين گروه اندازه شناسي قدرتدرك در چند دهه اخير شاهد بوده ايم كه از سوي ديگر، 
در وابستگي قطع سلطه و  قادر به معكوس كردنِ روند را ن فعاالنِ توسعه در اقصي نقاط دنيانوآورا

توسعه در طراحي و مديريت  با احيايِبنيانگذران و فعاالن جوامع سالمِ جهان . كرده استجوامع خود 
بهره گيري  ،مديريت مشاركتي منابع، ، زمينه اجتماعي براي كاربست مهارت هاي اجتماعيمحلي مقياسِ

و تاثير عظيمي سالمت با ثروت، . رده اندرا فراهم ك از فناوري هاي مناسب و سياستگذاري هاي مساعد
اندازه شناسي جايگاه ، به دست آورده اند نظام اقتصاد جهانيبا قطع وابستگي خود از جوامع  نكه اي
                    . شده است بيش از پيش آشكار براي مردم و سياستگذاران كشورها، توسعهمباحث در 

         

 ،دانشگاهينفوذ اي و رسانه  تسلط، كه با شركت هاي چند مليتيماهيت استيالي ذهني  برمال شدنِ
سياستگذاري در حكومت هاي مردم ساالر را در راستاي سياست  و نتيجتا، افكار عمومي و نخبگاني،

جهان در  جوامع سالمِنقش آفرينيِ مردم در  يِپيروز همزمان،و  كرده استهمسو هاي مطلوب خود 
مردم ساالري  از و حكيمانه تر جامع تراستعمار جديد، برداشتي اين مقاومت در برابر قطع وابستگي و 
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، مردم ساالري به شركت در انتخابات و يا پافشاري بر جديد در اين رويكرد. را به وجود آورده است
تعامل ضرورتا نتقاد از اين يا آن سياستمدار محدود نمي شود، بلكه براي او تظاهرات آزادي مطبوعات 

براي  ،جهانو كشور خانواده، محله، روستا، محل كار، استان، ، در تمامي سطوحبين افراد گفتگو و 
در چنين بستري از مردم  مسلما. در بر مي گيردنيز برتر را اتخاذ تصميمات و » خرد جمعي«رسيدن به 

    . تحقق پيدا مي كند فرصتهمدلي و همزباني بين مردم و دولت، است كه  و حكيمانهساالريِ جامع 
 

و آن تقويت  كرده استمتبلور نيز  مقاومتي را بعد ديگري از مردم ساالريِظهور جوامع سالمِ جهان 
وقتي . مسئوليت پذيري آحاد مردم در شيوه استفاده و محافظت از منابع مشترك سرزمين خود است

مشاركتي و عادالنة محلي  بهره گيريِفرصت سالمتي و ايمني امروز و فرداي خود را در ، ردم معاشم
، به مسئوليت فردي شهرونديو آزادي هاي عالوه بر حقوق بينند، مي پيراموني خود  دارايي هايِاز 
مشورت بين با افزايش تعامل، تعاون، گفتگو و . اشراف مي يابند نيز در رعايت حقوق ديگران يشخو

در قبال يكديگر در استفاده و  شهروندانو تقويت مسئوليت پذيري  ،از يك سو مردم در تمامي سطوح
زياده خواهي، رقابت، افراط، فردگرايي، راه بر فرهنگ از سوي ديگر از منابع مشترك جمعي محافظت ،

بسته مي  است،آن  اسراف و تفاخر كه اساسِ فريب و استيالي ذهني استعمار در فردي ترين سطح
                                                                                                                     .شود

 

ي اقتصاد بحران هابه منظور كاهش آسيب پذيري اقتصادي و سياسي در برابر ، ايرانكشور ما در 
در سال هاي دولت و ملت اوردهاي حفظ دستهمچنين و  كشورهاي غربيتحريم هايِ و  جهاني
اعالم شده جمهوري اسالمي نظام  باالي، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي يكي از اولويت هاي انقالب

ابالغ شد، چارچوب كلي اين حركت عظيم  1392139213921392سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، كه در بهمن . است
                               108.ريخ كشور را تبيين كرده استاقتصادي در تاه اي حماس چنين براي تحقق

 

بر داراي امتيازاتي  ، اماآغاز شده است از جاهاي ديگر ، اگر چه ديرتردر اين راستا ايرانيان ملي تالش
نقش آفريني مردم در راستاي دستيابي به اقتصاد  ،اينكه يك امتياز :ستديگر كشورها ش هايِتال

پر فراز و تالشي لذا و نبوده  برخوردارحمايت مديران و مسئوالن  ازر كشورها هميشه مقاومتي در ديگ
به عبارت ديگر سال ها طول . مسئولين را مي طلبيده است اطالع رساني و بروز رسانيِ در نشيب

در توسعه را درك  اهميت اندازه شناسي و ان ضرورت نقش آفريني مردمسياستگذاركشيده است تا 
اولويت بااليي كه از سوي نظر به در ايران، . دهاده اننه مساعدت با اين نيروهاي مردمي گردن بكرده و 

                                                 
.1392 ،ايسنا  108  
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همفكري بين فعاالن و نقش آفرينان در اقتصادهاي  ونظام به اين حركت داده شده است، همكاري 
از د از سوي ديگر مي توان دولت و مديران اجراييِ سياستگذاران، برنامه ريزان از يك سو و محلي

                                                             .برخوردار باشدو پرثمرتر سريع تر ، روندي آسان تر
      

همكاري سياستگذاران در ديگر گذشت چند دهه از تالش هاي مردمي و با  امتياز اينكه، و دومين
ابل توجهي، از لحاظ نظري و عملي، براي تجارب قآموخته ها و ، كشورها در راستاي اقتصاد مقاومتي

ضمن  پيشينة علمي و تجربي،اين . فراهم آمده است ايرانيان پرهيز از خطا و دوباره كاري براي ما
به برنامه ريزان و سياستگذاران كشور در  ،ابالغ شده كمك به بهره گيري نافع تر از سياست هاي كليِ
از  كثيراز سوي ديگر، نمونه هاي . كندمي ون كمك تبيين سياست هاي مشخص در حوزه هاي گوناگ

را براي  »اندازه شناسي« عظيمِ ، استعدادكشورهانقش آفريني مردم در مديريت منابع محلي در اين 
را پيشرفت وابسته به تجارت جهاني متجلي ساخته و طلسمِ استيالي ذهنيِ  ما ايرانيانجهانيان از جمله 

ارب اشاره مي آموخته ها و تجينجا به طور خالصه به چندي از اين در ا. شكسته استدر هم عمال 
                                                                                                                     :كنيم

 

▪  نادرستكشف اقتصاد رشته در  مفروضات  
مركز «، )باال( »بنياد اقتصاد نو«ل در سازمان هاي مردمي چون مستقو اقتصاددانانِ تالش پژوهشگران 

بسياري  پرده از نادرستي و ماهيت فريبكارانة 110»كار گروه اقتصاد نوين«و  109»با ثبات پيشبرد اقتصاد
داناني دمردمي، شامل اقتصا اعضاي اين انجمن هايِ علميِ. ندبرداشته اة اقتصاد مفروضات رشتاز 

تدريس و كار در دانشگاه ها و مراكز و نهادهاي تصميم گيريِ نظام توسعه غربي اند صاحبنام با سابقه 
به افشاگري و  ،كه پس از آگاهي از پيامدهاي ضد انسانيِ سياست هاي اقتصادي قدرت هاي بزرگ

نظرات منتشر شده توسط اين . پرداخته انددر حوزه اقتصاد تدوين راهكارها و  سياست هاي جايگزين 
ضمن نقش آفريني مردم در عرصه  ،سلطهنظامِ ها حاكي است كه تالش براي مقاومت در برابر سازمان 

نخبگانِ رشته اقتصاد و برنامه ريزان و سياستگذاران هوشياري فوق العاده از سوي مستلزم كار، همچنين 
، »آزاد تجارت«، »رشد«چون  مورد جعلي بودنِ مفروضاتيمستنداتي به قلم اين انديشمندان در . است

همين  37373737را در پاورقي كه به زبان فارسي ترجمه شده است  »مزيت نسبي«و » توليد ناخالص داخلي«
                                                                                                      .نوشته آورده ايم

 

                                                 
109 Center for the Advancement of Steady State Economics   http://steadystate.org 
110 New Economics Working Group  http://neweconomyworkinggroup.org/ 
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ضرورت بازنگريِ كلي در سياست هاي اقتصادي ▪  
كه نظر به مصون سازيِ اقتصاد اقتصاد مقاومتي  بااقتصاد وابستة مورد حمايت اقتصاد جهاني  بي شك،

وابستة  عبور از اقتصادلذا . دنسلطه دارد با هم تفاوت هاي بنيادين دار نظامجوامع در برابر آسيب هاي 
سياست هاي اقتصادي در  اصالحمستلزم نوانديشي، ابتكار و  ،اقتصاد مقاومتيامروز و رسيدن به 

به دو دسته مي توان به طور كلي سياست هاي مساعد براي حمايت از اقتصاد مقاومتي را . متداول است
و تسهيلِ كارِ نهادهاي محلي تشويق فعاالن محلي  كه با هدف گذاري هاي خاصسياست) 1111: تقسيم كرد

تدوين مي شوند،  يشهرمحله هاي  و ييروستا محيط هاي درمردم بيشتر  نقش آفرينيِجلبِ  به منظورِ
در سطح ملي توجه بهره برداران را به سوي فعاليت هايي سوق گذاري هاي كلي و عام كه سياست) 2222و 

در راستاي تامين نيازهاي تجارت جهاني و و نه مي دهد كه در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است 
از  دستهنمونه از هر دو  ر اينجا چندبراي مثال د. جامعهبيشتر تعميق وابستگي و آسيب پذيري 

سياستگذاري هاي مساعد اقتصاد مقاومتي كه تا كنون پيشنهاد و در ديگر كشورها عملياتي شده است 
                                                                                                           :مي آوريمرا 

 

نوع اول مي توان به قوانين و مقرراتي اشاره كرد كه تاسيس و  تگذاري هاي مناسبِسياسجمله از 
كسب وكارهاي «و » بانكداري محلي«، »زمين امانيِ محلي«، زير نقش آفرينِ نگهداري از نهادهايِ

                                                                                : را امكانپذير كرده است، »اجتماعي
 

 °°°° 111»محليمانيِ اَ اراضيِ« 
زمين و امالك را ، براي حفظ ارزش پول خود، خريداري ، صاحبان سرمايهاقتصاد در شرايط تورميِ

مي قيمت زمين و مسكن موجب افزايش  مي يابند و با اين كارسرمايه گذاري  روشِمطمئن ترين 
مي شود، اراضي آن در قيمت ترقي مي كند و لذا به از سوي ديگر، وقتي جايي آباد و زيبا . شوند

به خانه خوش آب و هوا  روستاهايِ تبديل اراضي زراعي و باغيِ. يابد تدريج زمين تغيير كاربري مي
در شهرها، موجب بورس بازي با زمين و امالك . يك نمونه از اين تغيير كاربري است ،هاي ييالقي

از ساكنين  بسياري ينبي خانمابه حاشيه رانده شدن و يا  مسكن وساخت و ساز جديد، گران شدنِ 
عمراني و  بهبوديده غالبا انگيزه اهالي محل براي اين پداز لحاظ اجتماعي نيز،  .مي شودقديمي 

، تغيير نيز در روستاها .اقتصادي محل زندگي خود را تضعيف و از ميزان نقش آفريني ايشان مي كاهد
گران شدن مسكن  وكشاورزي  فعاليت هايدن بيش از حد زمين براي گران شموجب  اراضيكاربري 
موجب مهاجرت زوج هاي جوان از روستا به شهر در پي فرصت هاي شغليِ پر درآمد تر و و نهايتا 

                                                 
111 community land trust 
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با خروج نيروي جوان و اميدوار از روستاها و محله هاي شهري،  .مسكنِ مناسب تر مي گردد
در جوامع  لذا. وفايي و رونق اقتصادي را از دست مي دهندشك عامل اصليِاين اقتصادهاي محلي 

به اين . را امري مطلقا ضروري مي دانند پيشگيري از بورس بازي زمين و اماكن در شهر و روستاسالم، 
قرار  نقش آفرينان و فعاالن محليدر خدمت » امانيِ محلي اراضيِ«، نهادي به نام منظور در اين جوامع

                                                                                                             .است گرفته
    

زمين هايي كه از طريق اين نهاد در اختيار بهره برداران قرار مي گيرد در واقع از طريق يك شركت غير 
، ين مسكن با قيمت مناسبتام ني چوفاهدابا اين شركت ها  ،در شهرها. اداره مي شود 112انتفاعي

در اراضيِ  114.فعاليت مي كنند 113احداث اماكن عمومي و تاسيس مزارع شهري ،توسعه فضاي سبز
از هم تفكيك مي  و ديگر سازه هاي واقع در آن مالكيت زمين از مالكيت واحدهاي مسكونياماني، 

زميني كه واحدها در  ،ه مي شودفروخت مثال وقتي واحدهاي مسكوني به طالبين مسكنِ ارزانقيمت. شود
با امضاي . قرار مي گيرد آنانآن واقع اند به صورت استيجاريِ درازمدت با اجاره بهاي اندك در اختيار 

 ييچه آنها - مسكن خود صورت تصميم به فروشِ در مي شوند كه  متعهد، مالكين اجاره نامة زمين 
، و را به شركت -  ندز اجارة زمين در آن بنا كرده اپس ا ايشان چه آنهايي كهاز قبل وجود داشته و  كه

طبق فرمولي كه در واگذاري به شركت  در زمانِواحد مسكوني قيمت . ندنواگذار ك، نه كسِ ديگر
همواره مي شود كه قيمت سازه ها تنظيم اين فرمول به نحوي . گرددمحاسبه مي  قيد شدهاجاره نامه 

بدين ترتيب مالكين خانه هايي كه در . بعدي است خريدارِبه فروش مناسب براي زير قيمت بازار و 
براي آبادان بيشتر انگيزه بيشتري براي ماندگاري درازمدت و فعاليت  مي شونداراضيِ اماني ساخته 

همچنين، قيمت مناسبِ مسكن موجب مي شود كه افراد . سازيِ محيط و محله خود پيدا مي كنند
اماني برخوردارند  اراضيِفعاليت به محله هايي كه از مزاياي نهاد  عالقمند بيشتري براي زندگي و

                                                                                                         115.جذب شوند

                                                 
112 non-profit corporation 

مزارع شهري از پديده هاي رو به رشد در جوامع غربي است چون مردم دريافته اند كه محصوالتي كه از اين مزارع غير  113  

بيشتر  اتاطالع. دمصرف مي شو ،آيد سالم تر و تازه تر است و انرژي كمتري براي حمل و نقل آنها به بازار مي شيميايي به دست
.  در مورد يك نمونه از اين مزارع در صفحه زير آمده است  

www.eabbassi.ir/articlesandlinkspart2apptech_energy_edu_foodforall.htm 

از منابع طبيعي، زيستگاه هاي وحش، احيا و بازسازيِ ابنيه  ديگري از اين نهاد وجود دارد كه بيشتر به منظور حفاظتنوع   114  

.شودمردم سپرده تا اين امور نيز به دست  مي شودتاريخي و نظاير اينها تاسيس   
اطالعات. نام دارد» خيابان دادلي«يكي از با سابقه ترين شركت هاي محليِ اراضيِ اماني در شهر بوستون در آمريكاست كه   115  

  .زير قابل مطالعه استبيشتر در مورد دستاوردها و فعاليت هاي كنوني اين شركت محلي در وب سايت 

https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=fa&u=http%3A%2F%2Fwww.dsni.org%2F 
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و براي  به صورت استيجاري اماني با توافقي كه شامل شروط زير است اراضيِنيز در روستاها، 

ر يك از شروط از سوي بهره ه نقضمشاهدة به محض . قرار مي گيرددرازمدت در اختيار متقاضيان 
                         :قرار مي گيرد ديگر اجاره نامه خود به خود لغو و زمين در اختيار متقاضيانِ ،بردار

 

قابل اجاره به قرار گيرد و تفاده اسبهره بردار مورد  خود مي بايد توسطبناهاي موجود در زمين  - 
. نيست ن،گردشگران و ييالق نشينا ل، مثديگري  

مي بايد در  توليدميزان . شوداستفاده  كشاورزي محصوالت براي توليدفقط  زمين زراعي مي بايد - 
معموال اجاره ( .بازار محلي باشددر ه عرضخانوار و به منظور يك بيش از مصرف سطحي باشد كه 

  ).نوع محصول را مشخص نمي كنند نامه ها
چه (واقع در زمين  ايهكليه سازه  واگذاريترك روستا، بهره بردار ملزم به تصميم به در صورت  - 

قيمت بر اساس هزينه ساخت و . به شركت است )بناهاي قديمي تر و چه بناهايي كه خود ساخته است
سازه هاي قيمت استهالك از . اسب باشدساز به نرخ روز محاسبه مي شود تا براي متقاضي بعدي من

  .قديمي كسر مي گردد
بدون استفاده و پرورش دام و طيور كشت و زرع (بهره بردار ملزم به استفاده از كشاورزي ارگانيك  - 

گونه اي باشد كه بر به  بهره برداري از زمين نبايد همچنين، شيوه و نوع .است) از نهاده هاي شيميايي
.تاثير نامطلوب داشته باشد امعه پيرامونيطبيعت و جسالمت   

 

و آباداني منطقه در  حاصلخيزي خاك براي حفظة بيشتري در روستاها انگيز اماني اراضيِ بهره بردارانِ
فعاليت هاي كشاورزي آنان را از نظر اقتصادي  ،ه بهاي اندكراجاهمچنين، . پيدا مي كننددراز مدت 

مهيا بودنِ اراضي اماني محلي . را تقويت مي كندباال شروط حفظ  بهنتيجتا پايبندي ايشان سودآورتر و 
نيز با اجاره بهاي نازل از باالرفتن شديد قيمت اراضي در واكنش به خريد و فروش امالك در بازار 

                                                                                                    . جلوگيري مي كند
 

بانكداري محلي   °°°° 

روستاها و شهرهاي  متوجه جوامع محلي است، يجهان اقتصادنظام از سوي به لحاظ آسيب هايي كه 
و روستاهاي امروزِ جهان،  ي كوچكشهرها غالب در 116 .كرده اندتشبيه » سطل سوراخ« كوچك را به
اين . به سوي بيرون است غالباپول  ، جريانِو ثروت اهالي فعاليت هاي اقتصاديميزان صرفنظر از 

                                                 
  116 . ب1393139313931393 ،يعباس  
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گردش پول در اقتصاد اين سكونتگاه ها كاسته ماندگاري و سو موجب مي شود كه از  -جريان برون
، افزايش درآمد، افزايش ايجاد شغلدر يك اقتصاد، نمي توان انتظار  پولكافيِ  بدون گردشِو . شود

غالب در حركت  جريانِبه لذا توجه . داشتاوقات فراغت و ديگر بركات رونق و سالمت اقتصادي را 
 . است ضروريدر جوامعي كه نظر به مقاومت در برابر آسيب هاي مرتبط با تجارت جهاني دارند پول 

                                                                                                                  
. كه نيازمند به بازنگري است، نهاد بانك است جمله نهادهايِ مالي و پولي در اين خصوص، از

بانك هاي  از طريق تاسيسدمي شدن بانكداري مر ةبرخي از كشورها زمينسياستگذاري هاي مساعد در 
بانكداري «رخالف بانك هاي عادي كه از ب. را فراهم كرده است 117»اتحاديه هاي اعتباري«محلي مثل 

يعني كم ارزش شدن پول و گراني كاالها در كلِ (موجب تورم  كه ،استفاده مي كنند 118»ذخيره كسري
در هاي محلي را از طريق وام  مردممحلي، سپرده هاي  ، اين بانك هايمي شود )اقتصاد يك كشور

محلي در ديگر نقدينگي و بدون احتمال سرمايه گذاري تا بدون ايجاد تورم اختيار اهالي قرار مي دهند 
ختارِ سا .در كارِ عمران و رونق اقتصادي جامعه محلي سرمايه گذاري شودپول اهالي ، كشور طنقا

اتحاديه ايِ اين بانك هاي محلي اين موسسات مالي و اعتباري كوچك را عضوي از يك شبكه گستردة 
خود ملي مي كند كه قادر است كليه خدمات يك بانك بزرگ با شعبه هاي متعدد را به مشتريان محلي 

وام هاي  اعطايِ آشنايي نزديك مديران اين اتحاديه ها با توليد كنندگان و تجار محلي به. ارائه دهد
                       119.كه خود مشوق رونق اقتصاد محلي است كمك مي كندآسان تر و كم ريسك تر 

 

كسب و كارهاي اجتماعي     °°°° 

شركت با مسئوليت «و  »شركت منافع محلي«يي چون در باال به ساختارهايِ قانوني جديد با نام ها
بي سابقة نوعي كسب و كار  گسترشِ بهاين نوع شركت ها در واكنش . اشاره شد »محدود و سود كم

نوعي كسب و كار اجتماعي به . تعريف و اجرايي شده اند 120»كسب و كار اجتماعي«جديد به نام 
بلكه  ،ريال و دالر و يورو نمي سنجد بهرا فقط خود و موفقيت فعاليت تجاري مي گويند كه درآمد 

در اصطالح كه - به منافعي كه به محيط زيست، جامعه و فرهنگ مي رساند صاحبان آن عالوه بر سود 
شباهت زيادي به عملكرد اين كسب و كارها . داردنظر نيز  - مي گويند 121»سرمايه اجتماعي«به آن 

اين بنگاه صاحبانِ كه و منافعِ اجتماعي سود واسطه تركيبي از دارد، اما به  خيريه عملكرد انجمن هاي

                                                 
117 credit union   

.1998199819981998؛ روباتام، 2014201420142014، و ديگران ميك لي   118  

.2012201220122012پريگ و گرينهام،   119  
120 social enterprise  
121 social capital 
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ايجاد مراكز توانبخشي براي . خوانده مي شوند» كسب و كار اجتماعي«ال آن هستند، ببه دنهمزمان ها 
كم درآمد در شهر و  معلولين، خانه سالمندان و دارااليتام، مراكز حمايت از كارآفرينان در مناطقِ

مثمر و ترويج درختكاري در  شركت هاي توليد نهالِ درختانتوليد برق محلي، شركت هاي روستا، 
مزارع شهري شركت هاي خانه سازي براي اقشار كم درآمد، مراكز گردآوري و بازيافت زباله،  شهرها،

مراكز ارائه خدمات بهداشتي و اطالع رساني براي توليد محلي غذا و اشتغالزايي براي بي خانمانان، 
 مينه هايِاز جمله زآموزش و كارآفريني براي معلولين،  و شگيري از امراض و مراكز كاريابيبراي پي

فعاليت هاي درآمد زا از نظر اقتصادي و نافع براي بهبود كيفيِ زندگي در جوامع  متنوع و ابتكاريِ
كه توجه  مي دهدكسب و كارهاي اجتماعي در جهان نشان اين گسترش سريع . اندمحلي جهان 

 - براي كارآفرينانِ مقاومتو مؤثر ، راهبردي هوشمندانه جامعهو منافع  آوري كسبزمان به سود هم
                                                                                                122.انديش عصر ماست

 

محلي است  ابتكاراتنمونه از  سهكسب و كارهاي اجتماعي و  بانكداري محلي، امانيِ محلي اراضيِ
اين . ستكه توسط نقش آفرينانِ محلي طراحي و با حمايت سياستگذاري هاي مساعد نهادينه شده ا

 ،تري بخشيده است كه به تالشِ مردم در مقاوم سازي جوامع خود ابعاد وسيع، نهادهاي خودجوش
ي مردم با مسئولين به وجود آورده نمادهايي روشن از تاثير خرد جمعيِ حاصله از همدلي و همزبان

                                                                                                                    .است
 

در قابل ذكر است كه  نوعي ديگر از سياستگذاري هاي مساعدعالوه بر اين نوع سياستگذاري مقاومتي، 
قوام  راستاي درو انتخاب مؤثر براي تالش  و دانش عمومي به انگيزه ،سطح ملي و دردراز مدت 

سياستگذاري هايِ كلي همچنين براي روزآمد نگاه داشتن نوع اين . مي افزايد مليبخشيدن به اقتصاد 
مصون سازيِ  نيز دانشگاهيان در ذخيرة علمي برنامه ريزان و سياستگذاران و ديگر منتخبين مردم و

تشويق فعاالن . در برابر آسيب هاي ناشي از جعليات علمي و آلودگي اطالعاتي قابل توجه استكشور 
اقتصادي به پرهيز از زياده خواهي هاي كوته بينانه در تامين بازار صادرات و كسب و كارهاي آالينده 

مي تواند از  و به جاي آن تالش در حوزة تامين نيازهاي داخلي كشور با محصوالت سالم و با دوام نيز
معرفي چند نمونه مي در اينجا، فهرست وار، به  .قرار گيرد كلي جمله اهداف اين سياستگذاري هاي

                                                                                                              123:پردازيم

                                                 
122 Social Enterprise UK, 2011 

.ب1395139513951395عباسي، : و چگونگيِ طراحي آنها، بنگريد به» كسب و كارهاي اجتماعي«براي بحث مفصل تري در مورد      

با ذكر » عبور بزرگ به اقتصاد نو«با عنوان » بنياد اقتصاد نو«ليست كامل تري از اين سياستگذاري ها در سندي از سوي   123  
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مواد كاني  استخراجبر  و تامين درآمدهاي مالياتي دولت از محل ماليات بر ارث -   
توليدكننده به منظور  متناسب با ميزان آاليندگيِ فعاليت هاي آاليندة خاك، آب و هوااز عوارض اخذ  - 

 كشور ي توليدات و حفاظت از منابع مشترك، سالم سازنهايي كاالهاواقعي كردنِ قيمت  
  ماليات بر درآمد براي طبقات پايين و متوسط جامعهكاهش  - 
به عنوان شاخصي براي سنجش پيشرفت كشور ) اخليتوليد ناخالص د(» جي دي پي«كنار گذاشتن  - 
 مطابقت فرهنگي جامعه ه با ارزش هايِك» جي دي پي«براي جايگزينيِ اصيل شاخصي تدوين  و

  124.دارد بيشتري
 -  ناظر بر تبليغات با هدف تشويق توليد محصوالت سالم، جلوگيري از انتشارِ جعليات تنظيمِ مقررات

  125.تبليغات نامحسوسعلمي و حذف 
كارِ واحدهاي بزرگ صنعتي راه را تسهيلِ  به صورتي كه، در سياستگذاري هاعدالت تنوع و رعايت  - 

  .حلي نبنددفعاليت هاي واحدهاي خُرد م

ريزان، سياستگذاران و  برنامهروزآمد نگه داشتن علميِ براي  ضمن خدمتاجباريِ  آموزش هايِ - 
.اطالعاتيآلودگي و  با تاكيد ويژه بر موارد جعل علمي مديران  

هيئت هاي  ذخاير علميِمميزي علمي در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي براي روزآمد نگه داشتن  - 
  .جعل علمي و آلودگي اطالعاتيموارد يژه به علمي با توجه و

 
 

                                                                                                                                                        
 Spratt, et al., 2010   منتشر شده استذكر جزييات.  

كه داراي حكومتي ديني است، شاخص كشور بوتانمثال در . آغاز شده استاز چندي پيش در برخي از كشورها اين فرآيند   124  

الف1393139313931393عباسي، . مورد استفاده قرار گرفته استاساس ارزشهايِ آيين بودا تدوين و  بر» شادي كالن ملي«پيشرفت كشور با عنوان   
آگهي«از گزارشات خبري و فيلم هاي مستند است كه تاثير تبليغاتي دارند بدون اينكه بسياري يغات نامحسوس شامل تبل  125  

اتومبيلراني و حتي مثال گزارشات خبري از وضعيت جاده ها در تعطيالت عمومي، مستند مسابقات . خوانده شوند» تبليغاتي
كاالها را در بندرها در حال تخليه نشان در آن اين واردات اتومبيل هاي خارجي كه گزارشات انتقادي از نوسانات قيمت خودرو و 

رفتار » عادي نمايي«. نوع خاصي از رفتار را القا مي كنند» عموميت داشتنِ«و » عادي بودن« ، غفلتا يا عامدا،جملگي ،مي دهند
بين تبليغات محسوس و تبليغات نامحسوس اين است تفاوت . مصرف كنندگان از جمله فنون شناخته شده در صنعت تبليغات است

كه در تبليغات محسوس دريافت كنندة پيام مي داند كه بيننده يا  شنوندة يك پيام تبليغاتي است، اما در تبليغات نامحسوس، 
مطالعه متون زير . پذيرد دريافت كنندة پيام احتماال اطالعات تبليغاتي را بدون هيچ تحليل يا مقاومت آگاهانه به عنوانِ واقعيت مي

   -چه اين عادي نمايي غفلتا يا عامدا انجام گيرد -رفتارها در پيام ها » عادي نماييِ«براي درك تاثير پذيري مخاطبين نسبت به 

Schultz, et al., 2008; Goldstein and Cialdini, 2007سودمند است  .  
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است جهانبيني توحيدي در گرو تكامل در جوامع انساني ▪  
 بينرقابت و زياده خواهي در  تشويقاين فرهنگ با . مشوق فردگرايي استجهاني فرهنگ استبداد 

در عقب يت را يا كشوري دستيابي به موفقا چنين القا مي كند كه اگر فردي كشوره ميانمردم و در 
برعكس، نهضت . نبيند، ديگران از او سبقت خواهند گرفت و او عقب مي ماندگذاشتن ديگران 

فعاالن . استبهره مند از جهانبينيِ توحيدي  و كثرت انديشي، ، رقابتبه جاي فردگرايي ،مقاومت
بداد جهاني را افراد و جوامع در برابر استيالي ذهنيِ است و نقطة ضعف آسيب پذيري ةريش ،مقاومت

با  ،استبداد جهاني جهانبيني فردگرا و رقابتيِ. دنتمايل نفساني بشر به زياده خواهي و خودبيني مي بين
از خانواده گرفته تا عرصه بين  -به انواع تنش ها در جميع سطوح » رشد«نگ چون همي و ُگاهدافي و

فعاالنِ توحيديِ جهانبيني اما ، ي زنددامن ممنابع طبيعي و تخريب محيط زيست فرسايش و به  - المللي
تالشِ صرفا اقتصادي جوامع براي  بررا » همه جانبه تكامل« مرتبط با شاخص ها و معيارهايِمقاومت، 

طبيعت، اقتصاد،  و شكوفاييِ تكامل، توحيدي از اين منظر. دنمي دانارجح  » رشد«  بهبود شاخص هايِ
 جريان واحديك  و يگانه از  تجلياتي به هم مرتبط گيهم ،ملتدر يك جامعه، علم، فناوري و هنر 

اين انتظار كه فقط با رونق اقتصادي مي توان زمينة تكامل جوامع ، اين فعاالنبراي و لذا . ستا تاريخي
                                                                                   .يستبشري را فراهم كرد معقول ن

                                 

تصوري را  جنبه هاي مختلف توسعه تقابلِ محلي ةهمه جانب ةجهانبيني توحيديِ نقش آفرينانِ توسع
چنين القا مي كند كه براي به جهانيان  ،زياده خواه استبداد جهاني و فرهنگ رقابتي. نادرست مي داند

ابي به پيشرفت در علم دستيو يا اينكه، . ست را فدا كرداقتصادي گاه بايد طبيعت و محيط زي پيشرفت
را به همراه خواهد داشت  اجتناب ناپذيري آسيب هاي اجتماعي و فرهنگيِ و تكنولوژي، به هر حال،

پيروي از جهانبيني توحيدي در اما . و بايد آن را پذيرفت ترقي جوامع استرشد و بهاي  آن هم كه
پويا،  و مقاوم؛ فرهنگي ، اقتصادي موفقهمزماناده است كه مي توان طراحي جوامع سالم عمال نشان د

علم و فناوريِ خالق، توانا و  ؛عادالنه و صميمي زيبا، جامعه اي سالم، ؛با نشاط و جوياي كمال
و نه در تقابل با (ميزان تبلور اين دستاوردها در كنار هم و . و پايدار داشت و طبيعتي شكوفا ؛كارآمد
  126.يك جامعه در سير تاريخي خود استهمه جانبة براي سنجش تكامل گويا شاخصي د خو ،)يكديگر

 

                                                 
و فعاالن توسعه در جوامع سالمجوامع غربي در دانشمندان معاصر  در ميانو معنويت جهانبيني توحيدي  ظهورِ چگونگيِ  126  

كه چگونه جهانبيني توحيدي نگرش اين دانشمندان و فعاالن  مي خوانيددر آن مقاله  .بررسي شده استجهان در مقاله اي جداگانه 
الف1394139413941394عباسي،  .دگرگون كرده استرا و دستيابي به خالقيت براي حل مسايل امروز  معرفت علم و بهنسبت   
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و ارزش  توجه به تعقلآرامش را از بسياري از جوامع سلب و  ،در عصري كه تبعيض، تكفير و تحقير
 مقاومت، توحيديِ نهضت جهانبينيِة ترين ثمر اميدبخشچه بسا ، كرده است كمرنگرا خالقي هاي ا

 بهضمن پافشاري بر اعتقاد خود  فعاالنِ جبهة مقاومت،. است ظهور كردهاجتماعي  فرهنگدر عرصه 
پيشينه  بايگانگي و اتحاد نوع بشر، احترام به تنوع فرهنگي، نژادي، قومي و مذهبي، به نحوي كه مردم 

هاي سنجش زندگي كنند را از معيارو صميميت با صلح و تفاهم در كنار هم هاي كامال متفاوت بتوانند 
خود مي  سالم يك جامعه مي دانند و در راستاي تحقق اين ايده آل در جوامعِاجتماعيِ تكامل 
                                                                                                                127.كوشند

 

در اختيار ما جوامع سالمِ جهان تجاربِ ته ها و آموخعالوه بر فرصت هايي كه  مسلمادر پايان،  
در تحقق اهداف  اين جوامع درخشانِ، دستاوردهاي داده استقرار  -  مردم و مسئولين - ايرانيان

در عمل نشان  اين جوامعظهور . فرا مي خواند تالشي حماسيكشور انقالبي ما را به ، اقتصاد مقاومتي
جهان در كشورهاي فقير و غني، توسعه  از نوانديشان ما متعهدنسبتا كوچك اهايي داده است كه گروه 

، و شكيبايي هوشياريتوانسته اند با پشتكار، يافته و در حال توسعه، اسالمي و غير اسالمي، 
كشورهاي خود را با خود همراه كنند و از وابستگي و آسيب پذيريِ جوامع خود در برابر  سياستگذارانِ

لزوم تحقق كشور ما نسبت به  ينِكه در ميان مسئولو اجماعي  تعهد توجه بها لذا ب. نظام سلطه بكاهند
ديني،  پايبندي به ارزش هايهوشياريِ عمومي و خالقيت و به  عنايتو با  وجود دارداقتصاد مقاومتي 

 در مدتي كوتاه تر به نتايجي برتر و انتظار مي رود كه ايران از در ميان مردم،و ضد استكباري  اخالقي،
                                                                       . ان شاء اهللا. در سطحي وسيع تر دست يابد
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  * در خدمت اصالح «ت اطالع رساني ساي مؤسسِدر شهر و روستا،  كارآمد بومياسفنديار عباسي، پژوهشگر و طراح سامانه هاي  

ن، توليدكنندگان، اصحاب حوزه و دانشگاه، رسانه ها، برنامه ريزان و مخاطبين اين پايگاه را مصرف كنندگا. است »الگوي مصرف
آگاهي رساني به مخاطبين در مورد جعليات علمي و آلودگي اطالعاتي در جميع حوزه هاي . سياستگذاران كشور تشكيل مي دهند

مشاوره، به منظور تسهيلِ آموزش و علمي و فناوري و نيز عرضة اطالعات معتبر علمي، معرفي فناوري هاي مناسب و ارائة خدمات 
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بخشي از اين گزارش بر اساس . حركت به سوي اصالح الگوي مصرف در ايران، از وظايف اصليِ اين پايگاه قرار گرفته است

                                 .است) 2004200420042004 - 2008200820082008(پژوهش ميداني در دهكده سالمِ شهرِ لس آنجلس در ايالت كاليفرنيا، اياالت متحده 
www.eabbassi.ir/newpages.htm     ِدر خدمت اصالح الگوي مصرف«سايت اطالع رساني«  

است كه جهت بهره برداري دانشگاه ها » مديريت جهادي بااقتصاد مقاومتي «اسفنديار عباسي همچنين طراحِ دورة كارشناسي ارشد 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي در ايران مصمم اند تدوين شده و ديگر مؤسسات آموزش عالي و دانشجوياني كه براي مشاركت در 

عالوه بر آموختنِ علوم طبيعي و انساني، حكمت اسالمي، مهارت هاي اجتماعي و طراحي سيستم ها، دانشجويان با فناوري . است
هاي بادي براي توليد مناسبي چون ساخت و ساز با ابرخشت، كشاورزيِ بوم شناختي، ساخت پانل هاي خورشيدي و توربين  هايِ

ارائة دوره هايِ آكادميك . انرژي در محل و فناوري مناسب براي مديريت برتر منابع آب و پساب به طور عملي آشنا مي شوند
مشابه براي توانمندسازيِ عالقمندان به كارآفرينيِ اجتماعي و پايه گذاريِ جوامعِ سالمِ بومي، مقاوم، خودكفا و خوداتكا در مناطق 

.                                                                  هري و روستايي، از رشته هاي جديد در دانشگاه هاي پيشرو جهان استش  
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