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 »مقررات زدايي«و  »ين الملليب يگرفتن وام از بانك ها«، »افزايش صادرات«، »خارجي گذاريجذب سرمايه «
فرصت هاي  ايجاد ،از جمله سياست هاي پيشنهادي اي است كه اين روزها براي برون رفت از ركود در توليد

كشورهايي كه قبال همين  كه اين در حالي است. به گوش مي رسد ،ما ةدر جامعو افزايش ثروت شغلي 
 در عمل تجاربِ اين كشورها. از تصميم خود پشيمان اند مشابه اتخاذ كرده اند، انتظاراتيسياست ها را با 

گزينه هاي نه تنها انتظارات ياد شده برآورده نمي شود، بلكه گواهي مي دهد كه با اتخاذ اين سياست ها، 
ذيريِ ملت ها به شدت كاهش مي يابد به طوري كه بر وابستگي و آسيب پ كشورهاملي  اقتصادي و حاكميت

كاسته مي خود  مليدولت ها در وضع قوانين و مقررات در راستاي حفاظت از منافع  اراتافزوده و از اختي
 شود. اتخاذ اين سياست ها با خواست ملت هايِ مستقل در تحقق اقتصاد مقاومتي در تضاد آشكار است.       
 

يكي از . حاشا شودنيست كه  پنهان يا مبهمي چيزِ ي نامبردهمرتبط با سياست ها اسارت بارِ محدوديت هايِ
مبلغين مشهورِ جهاني سازي كه اتخاذ اين سياست ها و پيوستن به جهاني سازي را براي پيشرفت و توسعة 

تشبيه كرده  2»َكت بند طاليي«را به كشورها مطلقا ضروري مي داند با صراحت، مجموعه سياست هاي الزم 

                                                 
:اين نوشته ترجمه متن زير است  1  

- Chapter 2: Design for Corporate Rule, in John Cavanagh and Jerry Mander, eds. 2004. Alternatives to 
Globalization: A Better World Is Possible. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.  
2 golden straitjacket 

كه احتمال آسيب زدن به خود  كسانيند نوعي لباس است كه در مراكز نگهداري و پرستاري از بيماران رواني به ت بَك 
به  »طاليي«افزودنِ كلمة . باز مي داردرادي هر گونه حركت ااز را  فرد، اين لباس. دارند پوشانده مي شود و ديگران را

را تداعي كند كه اگر چه توسعه با پيروي از الگوي تجارت جهاني موجب محدوديت كت بند مي خواهد اين معني  ةواژ
ولي . مي شود، اما نتايجي طاليي در اقتصاد آنها خواهد داشت تابع اين سياست ها هاي بسيار شديدي براي كشورهايِ
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اين َكت بند بكاهد و آن را حتي جذاب جلوه  زباني كه مي كوشد تا از زنندگيِ اسارت هاي بهوي، . است
                                                                              :مي كند وصيفينچنين تعملكرد آن را ادهد، 

 
 رشد شيكي اينكه اقتصاد: كند دو چيز رخ مي دهدمي را به تن » ت بند طالييَك«هنگامي كه يك كشور اين «

 جذبِ و با ديگر كشورهاتجارت افزايشِ مي كند، رشدي كه از رهگذر خصوصي سازي، مقررات زدايي، 
خيلي ساده مي  ،]براي اين كشور[ي گزينه ها در سياستگذار ،وم اينكهد. رجي ميسر مي شودسرمايه گذاري خا

  3».تعيين مي شود اواني براي اين گزينه ها همان هايي هستند كه توسط بانكدارانِ بزرگ و بازارهاي جه. گردد
 

پوشيدن اين كت بند براي جميع اقشار مردم و براي كل زيانبارِ  ديگر كشورها، ابعاد پيامدهايِ ةبر اساس تجرب
چيزي نيست كه به انتخاب يك در يك كشور كرة زمين به قدري پرهزينه و دامنه دار بوده است كه پذيرش آن 

تصميمي بزرگ با پيامدهاي جدي و سپرده شود، بلكه ) ها دولت وندر انِِكارشناس ي ازروهگيا (كارشناس 
اتخاذ گفتماني عمومي رد جمعي و با اتكا بر خ سياستگذاري هااينگونه لذا مي طلبد كه  .استراز مدت د

اما داشتن . الزامي نيستتحصيلي در رشته اقتصاد  مدارك عاليِداشتن  ،اين گفتمان شركت دربراي . گردد
ديگر كشورها و سياست هايي كه به اين تجارب انجاميده است نقطه شروع  ةات درست در مورد تجرباطالع

جامعه نخبگاني و  اعضاي، مردم، نمايندگان ايشانجميع اقشار خوبي براي آغاز چنين گفتماني در ميان 
از واژه  عاري بودن به لحاظ(مقالة زير، تالشي براي فراهم كردنِ متني روشن و قابل دسترس . مسئولين است
                                        . شركت در اين گفتمان در كشور ماست عالقمندانِ همةبراي ) هاي تخصصي

 
كرده اند  قبولدر بسياري از موارد، سياست ها بدين لحاظ انتخاب مي شوند كه اقتصاددانان و سياستگذاران 

صندوق «نهادهاي بين الملليِ صاحبنظر در حوزة اقتصاد و توسعه چون كه چاره و راهكار ديگري غير از آنچه 
بي شك، حاميان غربيِ تجارت جهاني مي  4.توصيه مي كنند وجود ندارد» بانك جهاني«و » بين المللي پول

كشورهاي جهان سوم قوت  دولتمردانِدر ميان  ،ي موجودبسيار محدود از گزينه ها خواهند كه اين برداشت
                                              : ويسنده اي كه در باال از او نقل قول شد، در همان جا مي افزايدن. گيرد

 
استعاره اي است براي اشاره به مجموعه قوانين و مقررات اقتصاديِ سيستم جهاني  ،د طالييت بَنبراي من َك«

اين است كه كشوري كه به تجارت  سازدو معتبر مي مناسب  ،آنچه اين استعاره را براي اين مجموعه. سازي

                                                                                                                                            
فاحشِ پيوستن به  آسيب هاي ناشي از محدوديت هايهمانطور كه در ترجمه زير تشريح شده است، در عرصة عمل، 
و مديران صنايع بزرگ  صاحبان اليي آن از آنِط ضعيف و سودآوريِ كشورهايِ متعلق به دولت و مردمِ تجارت جهاني

.  شركت هاي جهاني است  
3 Friedman 2002, 13.  

شبكه  توصيه هايبه در كشورها در مورد دليل گرايش سياستگذاران و نخبگان علمي  به طور مفصلدر جاي ديگر،   4  

: بنگريد به .جهاني و سازمان هاي بين المللي چون سازمان ملل متحد و بانك جهاني نكاتي ارائه شد هاي دانش بنيانِ
  .54545454-60606060، 1396139613961396عباسي در » شبكه هاي دانش بنيان و خصوصي سازيِ سياستگذاري«
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جهاني مي پيوندد به اجبار اين كت بند را به تن مي كند. طراح و خياط اصلي اين كت بند، «مارگارت تاچر»5 
اين لباس در حال ] چه بخواهيم و چه نخواهيم[و . است 6»رونالد رگان«دگمه هاي آن  دوزندةو  كننده روپو 

شي است كه در اين عصر از تاريخ بشر براي سياستگذاران در كشورهاي مختلف جهان حاضر تنها تنپو
                                                                                                                       7».مهياست

 
گزارش  جوامع ة مردم در مديريت امور اقتصاديِموارد پرشماري از نقش آفريني مبتكرانتا كنون، خوشبختانه 
، سياستگذاران در اين كشورها را تشويق به در حل مسايل اين تالش هاي مردميتاثير و موفقيت . شده است

، تعداد رو به ي سياستگذاريِ از پايين به باالبه بركت اين نمونه ها. اتخاذ سياست هاي مساعد كرده است
دريافته اند كه براي حركت رو به جلو در جامعه نيازي به پوشيدنِ كت بند طاليي  رشدي از مردم و مسئولين

                                                 
5 Margaret Thacher 1979-1990  نخست وزير انگلستان 
6 Ronald Reagan 1981-1989 ياالت متحده اجمهور  سريي  

.همان  7  

 كسوس ول«عنوان او مولف كتابي با . از معروف ترين مبلغين جهاني سازي است نويسندة اين سطور، توماس فريدمن،
مؤلف . پوشيدنِ كَت بند طاليي براي دولتمردان جهان است بودنِ است كه پيام اصلي آن اجتناب ناپذير» درخت زيتون
 ،كسوساتومبيل هاي لكشور سازندة (اقتصاد به اصطالح پيشرفتة ژاپن جيه نظرات اقتصاديِ خود، مقايسة كتاب براي تو

فلسطينيان و اقتصاد از يك سو و ) هاي تمام اتوماتيك ساخته مي شودوبات با تماما توسط رتقري ،به گواهيِ نويسندهكه 
كتاب  زبانِ. را محور استدالل هاي خود قرار داده استديگر  آنها از سوي» كج و معوج«) به نقل از او( درختان زيتونِ

. سازد مستورمؤدبانه است، اما ادب نويسنده به اندازه اي نيست كه زبان تحقير آميز وي را نسبت به مسلمانان   
سازگار ارهايِ رفت پذيرشِ استعمار براي وادار كردنِ مردم در جوامع كهن به قديميِ تحقير از شگردهايِزبانِ استفاده از 

و همينكه مردم و مسئولين در تمدن هايِ كهن جهان،  .است و به اين نويسنده منحصر نيست با اهداف استعمارگران
در جايي ديگر، . را براي خود پذيرفته اند، گواهي آشكار بر تاثيرِ بااليِ اين راهكار است» كشورِ در حال توسعه«عنوانِ 

كرد استعمارگران در تعامل با جوامع كهن مباحث مفصلي آمده است و نيازي به تكرار آن در مورد مبانيِ نظريِ اين روي
اما همين اندازه گفته بس كه بر اساسِ تئوريِ شيزموجنيس  ).19191919، 1395139513951395عباسي در » تئوري شيزموجنيس«. (در اينجا نيست

را ) منظور فرهنگ غرب(» فرهنگ برتر«نفوذ  اسبابِ در تعاملِ بين دو فرهنگ، زبانِ تحقيراستفاده از ، )»تفرقه افكني«(
زبان تحقير معموال در جامعة مخاطب به ظهور گروهي از مردم مي انجامد كه مي خواهند هر چه بيشتر . فراهم مي سازد

هر چه فرهنگ بومي بيشتر تحقير شود، اعضايِ اين . از فرهنگ بومي فاصله بگيرند و مثل جامعة تحقير كننده عمل كنند
و نهايتا اين بازخورد تشديد شونده، به اضمحاللِ . گروه ميل بيشتري به تقليد از فرهنگ تحقير كننده پيدا مي كنند

(Bateson 1972, 61-72) . در جامعة مخاطب مي انجامد »فرهنگ برتر«فرهنگ بومي و چيرگيِ       

اما آيا جوامع كهن مجبور . شيزموجنيس است مصداقي تمام عيار از كاربرد ،بين اتومبيل لكسوس و درختان زيتون قياسِ
ببينند؟ مردم در جوامعي كه نسبت به » فناوري هاي كهن«و » فناوري هاي جديد«اند كه خود را محكوم به انتخاب بين 

 زبان تحقير مصونيت يافته اند، نه تنها قدرِ فناوري هاي كهن را براي حفاظت از استقاللِ اقتصادي خود مي دانند بلكه از
 بابيشتر  آشناييبراي  .هر فناوريِ عصر جديد كه سازگار با اصول و ارزش هاي تمدني خود باشد استقبال مي كنند

كه نسبت به زبان تحقيرِ سخنگويانِ استعمار مصونيت يافته است و خود مبتكر فناوري  رويكردي تمدني به امر توسعه
  .103103103103-123123123123، 1396139613961396 عباسيدر » ة حكمت بنيانتحصيل كامل براي توسع«: ، بنگريد بههاي جديد هم هست
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اين مجموعه مقاالت، به معرفي و توصيف  2222 در بخش. كشورهاي استعمارگر نيست ه توسطبريده و دوخت
منشانه كه چرا اين رويكرد ابتكاري و آزاد در همانجا توصيف شده است. پردازيمگلچيني از اين اقدامات مي 

براي ملت ها و دولت ها، عزتمندانه، يا به عبارت ديگر، توانمندساز و قوام بخش، است و اينكه چرا چنين 
 رويكردي، مانند سياستگذاري هاي توسعة امروزِ دولت ها، تقليدي نيست و لذا اصيل و تمدن ساز است.       
               

همگام با ظهور سيستم هاي مردمي و مكملاستگذاري كشورها و جهاني سازي در سي همزمان با افزايشِ نفوذ 
 براي پژوهشِلي ق، سازمان هاي تحقيقاتيِ مستنفوذ ناشي از اينمقاومت در برابر آسيب هاي  براي

سياست  ةمطالع از طريقِاين سازمان هاي مردمي . ه وجود آمده استبدر كشورهاي مختلف ها سياستگذاري 
يِ جايگزين راهكارها نمونه هاي كارآمد از ةآنها در عرصة عمل و نيز مطالع ويرانگر هاي موجود و پيامدهاي

اطالع رساني مي كنند  ،وزهدر اين حافق هاي جديد  در مورد خود كشور آنها، به سياستگذارانِمطلوب و تاثير 
مي تشويق از پايين به باال  و بهره مندي بيشتر از برنامه ريزيِعمل  ابتكارِ، نوانديشيايشان را به از اين راه،  و

                                                                                                                             8.كنند
 

 فعاالنِ مردميِاين توسط جمعي از است كه  9»سيستم هاي جايگزينِ جهاني سازي« نوشته زير برگفته از كتاب
سازماني با نام ، 1994199419941994در سال اين جمعِ بين المللي كه . تدوين شده است سياستگذاريپژوهشِ عرصة 

 با تدوين و نشر كتب و ديگر محصوالتتشكيل دادند  10»نظرآزماييِ بين المللي در بارة جهاني سازي«
و  دة جهاني سازيفرهنگي، به افكار عمومي، جامعة نخبگاني و مجامع سياستگذاري كشورها در مورد پدي

به وجود آورده  در سراسر دنيا اي كهبه واسطة تغييرات عظيم ساختاري  .دنكنمي اطالع رساني  تبعات آن
سدة گذشته تاريخ بشر  5555بزرگترين تحول اقتصاديِ  از انقالب صنعتي،، بعد پديدة جهاني سازياست، 

 فراگير اين تحولِ الشعاعتحت  ،اي جهاندر تمامي كشوره مردمجميع اقشار بدون اغراق،  ؛محسوب مي شود
، از نيازهاي جديِ عصر ماست تا گفتمان پژوهشيِ مردمي -تشكالت علميتاسيس از اين رو . قرار گرفته اند

هاي مرتبط با سياستگذاري در جوامع، نه فقط ديدگاه نخبگاني و دولتي، بلكه تجاربِ زندگيِ كليه اقشار 
جامعه را در بر گيرد. كتاب مذكور، خواننده را از مباحث نظريِ حاكم در رشتة اقتصاد فراتر مي برد و به ارائة 

تا  مي پردازددر اقصي نقاط جهان و فرهنگ  طبيعت، و تاثير جهاني سازي بر محيط زيست عادي تجارب مردمِ
         .گرددبهره مند  ،سطوح مختلف جامعة جهانيمردم در از عبرت تجربة  جهان سياستگذارانِ تصميم گيريِ

                                                 
:از اين جمله مي توان به سازمان هاي زير اشاره كرد  8  

- Institute for Policy Studies, United States    http://www.ips-dc.org  
- Institute for Food and Development Policy  (Food First), United States   http://www.foodfirst.org 
- Indigenous Peoples’ International Center for Policy Research and Education Network/Tebtebba, The 
Philippines  http://www.tebtebba.org 
- Navdanya, India    http://www.navdanya.org 
- Third World Network,  Malaysia   http://www.twnside.org.sg 
- Via Campesina, Honduras   http://www.viacampesina.org 
- Wuppertal Institute for Climate, Environment, and Energy, Germany    http://www.wupperinst.org 
9 John Cavanagh and Jerry Mander, eds. 2004. Alternatives to Globalization: A Better World Is 
Possible. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 
10 The International Forum on Globalization      http://ifg.org/ 
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و  ترجمهبراي روشن تر شدنِ  ،منابعو  توضيحاتاين . از مترجم است متن، پايانيِ منابعِو  كليه پانوشت ها
مطرح شده با واقعيت هاي اقتصادي و سياستگذاري هاي جاري در  موضوعاتهمچنين تبيين ارتباط بين 

                                                                                           . اضافه شده است ،ايران كشورمان
_______________ 

 

پديدة ناشي از  خسارات ، از درونِمكملي كه در اين كتاب معرفي شده سيستم هاي مردمي و
به دست جهاني سازي فرآيندي است كه به تدريج . ستابرخاسته يِ سرمايه جهاني ساز

 12.دة گذشته بر جهانيان تحميل شده استس 5555 در 11»مسئوليت محدود هاي سهامي باشركت «
سپس ، 13ستعمارا ابتدا: سازي از سه مرحله عبور كرده استدر اين مدت، فرآيند جهاني 

از . نام گرفته است 15»توسعة مبتني بر صادرات«حاضر، مرحله اي كه  عصردر و  14استكبار
 تحول در اقتصاد جهاني را چند صد شركتجنگ جهاني دوم به اين سو، موتور محركة اين 

و بانك هاي بزرگ تشكيل داده اند كه به طور فزاينده اي، شبكه اي از توليد، مصرف،  جهاني
در واقع، . ندمستقر ساخته ا را در سراسر دنيا، مصرف گرايي فرهنگ و تبليغِ 16تامين مالي

و محصوالتي كه از آنها براي بسياري از چيزهايي كه ما مي خوريم، مي نوشيم، مي پوشيم 
كاالهاي تجاريِ ساخت  و گذرانِ اوقات فراغت از آنها بهره مي بريم، ، سرگرميحمل و نقل

                                                                                         . همين شركت هايند
 

                                                 
11 corporations 

چگونگيِ مقاومتنمونه هايي از در پيشبرد اهداف استعمار و نيز  اننقش تاريخي آن، شركت هااز ين نوع خاستگاه ا  12  

در اينجا همين اما  )1394139413941394عباسي ( .ي ديگر تشريح شده استيدر جا ،در ديگر جوامع آنهامردم در برابر زياده خواهي هاي 
در جهان عموميت  ي توليدي و خدماتيبنگاه ها ادارةبراي ايجاد و استفاده از آن گفته بس كه اين ساختارِ تجاري كه 

يافته است، به اين سازمان ها، شخصيت حقوقي مي دهد. شخصيت حقوقي ِ شركت هاي سهامي با مسئوليت محدود، 
. سازدمحدود مي  آنان به ميزان سرمايه گذاريِفقط در صورت وارد آمدنِ خسارت به غير،  ،مسئوليت ماليِ سهامداران را

به وجود مي آورد، چرا كه انِ كوچك و بزرگ انگيزة بااليي براي سرمايه گذار ،سهامداران مسئوليت محدوديتاين 
فقط به سودي كه براي سهام خود  بنگاه ها،در مورد اشتباهات مديريت ) س مسئوليتو احسا(ايشان بدون دغدغه 

بلكه قلمرو  ،فعاليت برخي از اين شركت ها به مرزهاي يك كشور محدود نمي شود. دريافت مي كنند مي انديشند
» شركت هاي چندمليتي«، »يشركت هاي جهان« اين بنگاه ها را لذا نمونه هاي بزرگ ترِ. چندين كشور را در بر مي گيرد

. نيز مي نامند» شركت هاي فرامليتي«يا   
13 colonialism  
14 imperialism 
15 post-colonial export-led development 
16 finance 
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سازمان بوروكراتيك بين  چند از حمايت ،اين شركت هاي جهاني براي پيشبرد اهداف خود
فعاليت هاي اين شركت . برخوردار بوده اند كه در نيم قرن اخير ظهور يافته اندقدرتمند  الملليِ

اقتصادي و سياسيِ عظيمي در دست اين  به تجميع قدرت ،ها همراه با حمايت اين سازمان ها
. ندبه هيچ دولت يا ملتي پاسخگو نيست اين جمع از قدرتمندان جهان،. يده استمجموعه انجام

 و اجتماعي ارزش هاي بنياديني چون مردم ساالري، عدالت  بااين قدرت جهاني، عملكرد
                                                        . كامال در تعارض است پايداري زيست محيطي

 

خواهند اينچنين وانمود كنند كه اين مي بر اقتصاد جهاني سلطة اين شركت ها  طرفدارانِ
ايشان ظهور آن را نتيجة منطقيِ عوامل . و اجتناب ناپذير است تاريخيفرآيندي  ،پديده

فناوري بر مي شمارند كه طي قرونِ متمادي به تدريج شكل  گوناگوني در حوزة اقتصاد و
دنِ آنها چونان ايشان از اين عوامل چنان سخن مي گويند كه انگار پديدار ش. ستگرفته ا

با اين نظر مخالفت كند، از منظر اين افراد، اگر كسي . عوامل طبيعي، غير قابل كنترل بوده است
جهاني سازي به عنوان سرنوشتي  پذيرشِقاعدتا، . ستا كردهايده آليستي انديشيده و خيالبافي 

اما . استه هودكاري بي ،به اين معني است كه مقاومتبراي جامعه بشري، اجتناب ناپذير 
، پورتو 18كِبك، 17لسيات هاي جهان مثلشهربسياري از همانطور كه تظاهرات معترضين در 

پايي، در هند، مكزيك، در ژنو و چندي ديگر از پايتخت هاي ارو نيزو  20نكونكاو  19يآلگر
 روشن بر اين كه است برزيل، فيليپين، نيوزيلند، آرژانتين، انگلستان و ديگر كشورها، گواهي

و بر اين باور اند كه جهاني  مقاومت را انتخاب كرده اند ،صدها هزار نفر از جهانيانحداقل 
                             .بشري نبوده و نيستتكاملِ جامعه سازي فرآيندي اجتناب ناپذير براي 

 

، جهانبين كشورهاي  تجارت آزادچيزي به نام نيز  بشر ة تاريخِشكي نيست كه در ادوار گذشت
آنچه در عصر ما تجارت جهاني نام گرفته است را اما . به اشكال مختلف، وجود داشته است

ماقبل خود  چون با انواع تاريخيِ اشكال قبلي آن دانست ويرايشي تكامل يافته ازتوان نمي 
با هدفي  و از انسان هاتوسط تعداد قليلي  تجارت جهانيكنوني  ساختارِ .دارد ي بنيادينتفاوت
اين هدف، اولويت بخشيدن به ارزش هاي اقتصاديِ مورد . اص طراحي و اجرا شده استخ

به قيمت حتي ، در سراسر جهان نظر شركت هاي جهاني و ترويج و استقرار اين ارزش ها

                                                 
17 Seattle, Washington State, Unites States 
18 Quebec City, Canada 
19 Porto Alegre, Brazil 
20 Cancun, Mexico 
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در واقع، جهاني سازيِ مدرن . ، بوده استي جامعه بشريكردنِ تماميِ ديگر ارزش ها لپايما
ايالت نيوهمپشاير در  21»برتون وودز«تولد آن  مشخصي است؛ مكانداراي مكان و زمانِ تولد 

                                            .است 1944194419441944 سال جواليِو زمان تولد آن  ]در اياالت متحده[
 

، بزرگشركت هاي مديرانِ در اين مكان و زمان بود كه جمعي از شخصيت هاي برجسته از 
ن و بانكداران گرد هم آمدند تا با هم طرحي بريزند كه خرابي هاي اقتصاددانان، سياستمدارا

ميالدي،  1930193019301930جنگ جهاني دوم را جبران و از احتمال رخداد ركود بزرگ ديگري كه در دهة 
كه  ايشان در اين همايش توافق كردند. بكاهند ه بودجهان را به سوي مناقشه و جنگ سوق داد

آنها تاكيد كردند كه . ق توسعة جهانيِ اقتصاد الزم استمتمركز براي تشويجديد و  سيستمي
بلكه از فقر بكاهد و از جنگ هاي آينده جلوگيري كند، كه نه تنها اين سيستم قادر خواهد بود 

                                                                 . جهانِ جنگ زدة آن روز را از نو بسازد
 

از طريق اجرايي كردنِ كنفرانس برتون وودز، به رغم منافع عظيمي كه  شركت كنندگان در
 از خود گذشته و فداكار تصور افرادي ، خود را به دست مي آوردنداين گردهمايي توافقات
، تنها »شركت سهامي با مسئوليت محدود«كه نهاد جملگي بر اين باور بودند ايشان . مي كردند

را فراهم  جهانيانگيزة الزم براي اجراي اين ماموريت در است ساختارِ بازرگاني است كه قا
 تجارت آزاد جهانياستقرارِ  با هدفسازد و با حمايت سازمان هاي جديد و مقررات نوين 

. ، كار را به پيش براند]كه در جهانِ پيش از جنگ جهاني دوم وجود داشتي يبدون تنش ها[
بانك «در ابتدا، ( 22بانك جهاني شاملِتشكيل شد  گردهمايي كه در اينجديدي  سازمان هايِ

موافقتنامه «كمي بعد، . بود 24و صندوق بين المللي پول) 23»بين المللي براي بازسازي و توسعه
نام  26»سازمان تجارت جهاني«كه در نهايت  25)»گَت«به اختصار، ( »عموميِ تعرفه و تجارت

                                                 
21 Bretton Woods, New Hampshire, United States 
22 World Bank 
23 International Bank for Reconstruction and Development  / IBRD 
24 International Monetary Fund 
25 General Agreement on Tariffs and Trade / GATT 
26 World Trade Organization 

آسيب هايي كه در مورد آن در اين ترجمه مي خوانيد، شرح . ستضو اع 164164164164اكنون داراي سازمان تجارت جهاني هم 
پيامدهاي نامطلوبي است كه اين اعضا پس از عضويت در اين سازمانِ استعماري، بر جامعه خود و بر كرة زمين تحميل 

 1995199519951995سال  ازن سازمان، به داليلي كه براي اين قلم روشن نيست، ايرانِ انقالبي و اسالمي نيز براي پيوستن به اي. كرده اند
به اين سازمان امروز كشور ما اما به بركت استكبار ستيزي نظام جمهوري اسالمي، تا به . ه استتشكيل پرونده داد

عضو ناظر محسوب مي اكنون  ايران هم. مانده است دي از آسيب هاي آن مصوناستعماري پذيرفته نشده و لذا تا حد زيا
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نهادهاي «ين سه سازمان بين المللي به نام ا. نيز به اين سازمان هاي حمايتي افزوده شد گرفت
مثل نيز طي دهه هاي بعد،  متعدديپيمان هاي بين المللي  .شناخته مي شوند» برتون وودز

ية اتحاد ماستريخت پيمان«، 27)»فتاَن«به اختصار، (كاي شمالي تجارت آزاد آمري پيمان«
اف «به اختصار، ( »كاييي آمريتجارت آزاد كشورها«و سندي پيشنهادي موسوم به  28»اروپايي
ي اشركت هاي  .منعقد شده است 29)»يتي ا هماهنگ اين مجموعه با هم، دست با عملكرد

      .جهاني براي جهاني سازيِ اقتصاد و اعمالِ نفوذ در اقتصاد ملي كشورها گشوده شده است
 

كنار اعمال فشار از سوي اجراي اين پيمان هاي بين المللي در باب تجارت، در خالصه اينكه 
عظيم ترين تغييرات در سيستم هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي در نهادهاي برتون وودز، 

آشكار است كه نهادهاي كامال . را در پي داشته است ،جهان، از انقالب صنعتي به اين سو
ه عمال اند ك بوده در حالِ مهندسيِ نوعي جابجايي قدرت در مقياسي شگفت آوربرتون وودز 

محلي گرفته و در دست  مديريتقدرت اقتصادي و سياسي جهان را از دولت هاي ملي و 
بازندگان . متمركز ساخته است نهادهاي برتون وودزشركت هاي جهاني، بانك هاي بزرگ و 

اين جابجايي قدرت، عالوه بر دولت ها كه استقالل و حق حاكميت خود را از دست داده اند، 
كنترل و مديريت محليِ منابع سرزميني خود و بوده اند كه از ميان رفتن حلي جوامع ممردم در 

تخريب زيستي و تنوع ، نيز پايمال شدنِ ارزش هاي بنياديني چون مردم ساالري، تنوع فرهنگي
ندبوده اپيراموني خود را نظاره گر  طبيعت .                                                             

                                                                                                                                            
ادي در كشور ما به مطالباتي كه اين سازمان از اعضايِ خود دارد نزديك تر شود، خطرِ چنانچه سياستگذاري اقتص. شود

اين سياست ها شامل افزايش صادرات، اخذ وام هاي بين المللي، . كشيده شدن ايران به دام اين سازمان افزايش مي يابد
ايه گذاري در بازار ارز و سهام، مقررات زدايي براي جلبِ سرمايه گذاريِ خارجيِ مستقيم در بخش توليد يا سرم

، اعطاي معافيت هاي مالياتي به سرمايه گذاران خارجي و گشودنِ )مثل مخابرات(خصوصي سازيِ خدمات عمومي 
اعمال اين سياست ها به سازمان تجارت جهاني اطمينان . مرزها به روي واردات، با تعرفه هاي نازل يا بدون تعرفه، است

مي دهد كه كشورِ متقاضيِ عضويت، از سياست هايِ حاميِ اقتصاد مقاومتي، يعني سياست هايي كه در راستاي 
خوداتكايي و خودكفاييِ كشور عمل مي كند منصرف شده است و مصمم است كه براي تامين نيازهاي داخلي خود 

. متكي به تجارت جهاني باشد  
سال هاست براي فشار بر او از سوي قدرت هاي بزرگ عالوه بر تحريم ها كه  ،در صورت پيوستن به اين سازمان، ايران

عمال شده است، خود را در معرض اجهاني قرار  مقررات خواهد اسارت بار اين سازمان بوروكراتيك و غير دموكراتيك
عضويت در اين سازمان مترادف با از ، اغراق نيست اگر بگوييم كه شواهد عرضه شده در مقالة حاضر بر اساسِ. داد

. است ايران حاكميت نظام و دولت جمهوري اسالميشديد و تضعيف كشور دادنِ استقالل  دست  
27 The North American Free Trade Agreement / NAFTA 
28 The European Union Maastricht Agreement 
29 Free Trade Area of the Americas / FTAA 
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 اجزاي كليدي مدلِ جهاني سازي
اراي چند ويژگيِ كليدي د، گويندنيز مي  30»نئوليبراليسم«جهاني سازيِ اقتصادي كه به آن مدلِ 

:زير است  
 

- تشويق رشد سريع و باال31 در اقتصاد كشورها و بهره كشيِ بي حد از منابع طبيعي و كاني و 
رشد، دت ازشدستيابي به اين  به منظورگشودنِ بازارهاي جديد   

33 جهاني و  32 خدمات عمومي و آنچه از دارايي هاي مشترك - خصوصي سازي و كااليي كردنِ
، است مانده باقيهنوز كه  محلي  

 - يكسان سازيِ فرهنگ و اقتصاد34 كشورها و ترويج فرهنگ مصرف گرايي، 
                                                 
30 Neoliberalism 

:مي كنند اشارهبه همين مفهوم با واژه ها و عبارات زير نيز  به زبان انگليسي، يدر متون مرتبط با توسعه اقتصاد  
globalization, free trade, corporate globalization, Washington Consensus 
31 hypergrowth 
32 privatization and commodification 
33 The Commons 

به دست  در گذشتهر سرزمينيِ خداداد يك كشور است كه آن دسته از ذخاي »دارايي هاي مشترك«منظور از 
قرار مي  جمعي مورد حفاظت و بهره برداريِ بهره برداري مشاركتي،نظام هاي  در چارچوبِمردم محلي و 

نظاير اينها را در بر ماهي گيري و  منابعآب، مرتع، جنگل، اراضي زراعي،  ها منابعي چوندارايي اين  .گرفت
در كشورهاي صنعتي، مثل  ي خدادادسدة اخير، بهره برداري از بسياري از اين دارايي ها چنددر  .مي گرفت
، از نام گرفته است» حصاركشي« آن كشور طي فرآيندي حقوقي كه در تاريخِ، »خصوصي سازي«انگلستان با 

در غالب جداسازي مردم از دارايي هاي مشترك محلي . دسترسِ مردم محلي خارج و به غير سپرده شده است
، اين منابع، در اختيار برنامه ريزي »ملي كردن«كشورهاي جهان سوم، در نيمة دوم قرن بيستم، تحت عنوان 

موجب تحولي ي هاي خداداد سرزمينيِ آنها، اين گسست پيوند بين مردم و داراي. كشورها قرار گرفت متمركزِ
از ( ، مهاجرتمزمن و گسترده شامل بيكاري تا كنونجوامع شده است كه پيامدهاي نامطلوب آن ويرانگر در 

 ، بي هويتيو كاني منابع طبيعيو نابودي ، فرسايش )روستا به شهر و از شهرهاي بزرگ به خارج از كشور
ن سازي در جوامع كهن بوده فرآيند تمد متوقف شدنِو  ،سرزميني عاطفيِ ، عدم تعلقِاجتماعي و فرهنگي

. است  
ادي، اجتماعي و فرهنگيِ جداييِ مردم از دارايي هاي سرزمينيِ خود و همچنين شناخت علميِ آسيب هاي اقتص

ظهور دارايي هاي مشترك جديد در حوزه هايي چون هنر، نرم افزار، معلومات عمومي و محيط هاي شهري، 
هاي در حوزه » پيوند شناسي«قديمي و » احياي پيوندهاي«آغازگرِ اقدامات عالمانه اي در جهان در راستاي 

براي مطالعة بيشتر . جديد در راستاي پيشبرد اهداف نهضت مقاومت اقتصادي در برابر جهاني سازي شده است
.  همين مجموعه مقاالت 2222در اين مورد، نگاه كنيد به بخش   

34 Global cultural and economic homogenization  
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- يكپارچه سازي و تغيير اقتصاد كشورها35 به قيمت از ميان بردنِ خوداتكايي ملي آنها و تبديل 
،براي صادراتوامع به توليدكنندگانِ محصوالت كشاورزي و كاالهاي صنعتي اين ج  

 - مقررات زدايي36 از كشورها براي تسهيل ورود شركت ها و سرمايه هاي خارجي، 
منحل شدن بسياري از برنامه هاي اجتماعي و زيست محيطي و بهداشت عموميِ كشورها -  

- تجميعِ هر چه بيشترِ سرمايه37 و نفوذ اقتصادي و سياسي در دست سرمايه داران بزرگ از 
.ادغام شركت هاي بزرگ با هم طريقِ  

- از ميان بردنِ ساز وكارهاي ملي و محلي براي تصميم گيريِ مردم ساالرانه در كشورها و 
با سازمان هاي بوروكراتيك مرتبط با شركت هاي جهانيجايگزين ساختن آنها   

 

:برخي از اين ويژگي ها مي پردازيم شرحدر ادامه به   
 

 •••• رشد سريع و باال 
اين . ستبه صورت دائمي ا باال رشد سريع ونخستين اصل طرح جهاني سازي، پافشاري بر 

رشد در شركت ها [و اقتصادهايي كه در آنها فعاليت مي كنند] با كاوش مستمر براي منابع 
[كاني و طبيعي] جديد، نيروي انساني با دستمزد نازل و بازارهاي نو همراه است. اگر اين 

به اين دليل است كه در اين سخن گفته مي شود،  زيادروزها در مورد كشور چين با هيجان 
                             . تقديم جهاني سازي شده است ،يكجابا هم و  ،اين سه فرصت ،كشور

 

، مبلغينِ جهاني سازي بر قلب ايدئولوژيك براي كسب اطمينان از دستيابي به رشد سريع و باال
. دارنداين طرح، كه همان تجارت آزاد از طريقِ زدودن مقررات مزاحم كشورهاست، تاكيد 

 بهشركت هاي بزرگ ورود ، برداشتن هرگونه مانعي است كه احتماال جهاني سازي هدف
ها مانع تلقي مي كنند  آنچه اين شركت. كندمي كشورها را كُند عرصه هاي مختلف اقتصاديِ 

فرصت هاي شغليِ داخلي،  ،قوانينِ مرتبط با حفاظت از محيط زيست، حقوق كارگران واقعدر 
سالمت محيط و بهداشت جامعه، ايمني غذا، كنترل سرمايه گذاري هاي خارجي در محدودة 

، غالبا »مزاحم«اين قوانين و مقررات به اصطالح . است فرهنگ بومي ازمرزهاي ملي و حفاظت 
به چالش توسط اين شركت ها  ،كه برخي از آنها در باال ذكر شد پيمان هايي در چارچوبِ

به ، »تجارت آزاد«، مقررات زدايي در لذا در تعبيري يك سويه. گردند و ملغي ميكشيده 

                                                 
35 integration and conversion of national economies for export 
36 deregulation  
37 corporate concentration 
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مركزي و دولت هاي  دستهمزمان، جهاني انجاميده ولي بي قيد و شرط شركت هاي  آزادي
در عصر جهاني و از اين رو است كه . بسته است را در حفاظت از منافع خود محلي جوامع
دولت ها بر و نيز حاكميت  فرهنگي، سنن اجتماعي مي بينيم حفاظت از مشاغل، هويتسازي 
قوانين «حاشية  ،بيشترجزييات (. شده استبسيار مشكل تر و طبيعت سرزمين خود  جامعه

                ) ، كمي پايين تر»عي بر سر راه تجارت آزادمحافظت از منافع عمومي ملت ها، مان
 

مبلغين جهاني سازي مدعي اند كه فقرا بيشترين منفعت را از رشد سريع و باال نصيب خود مي 
 ، مقداري از آن به طبقاتفزوني يابدكنند چرا كه وقتي ثروت در ميان اقشارِ باالتر جامعه 

دقيقا عكس در عمل، ، توضيح خواهيم دادطور كه كمي بعد اما همان .سرريز مي شود تر پايين
 هميشهاقتصادي  رشدثروت حاصله از آشكار شده است كه  ؛اين مدعا اتفاق افتاده است

                                                     . شودنمي  ازيرسربه پايين  هرگز سرباال مي رود و
_______________ _______________________________  

    قوانين محافظت از منافع عمومي ملت ها، مانعي بر سر راه تجارت آزادقوانين محافظت از منافع عمومي ملت ها، مانعي بر سر راه تجارت آزادقوانين محافظت از منافع عمومي ملت ها، مانعي بر سر راه تجارت آزادقوانين محافظت از منافع عمومي ملت ها، مانعي بر سر راه تجارت آزاد
38دبي باركر و جري مندردبي باركر و جري مندردبي باركر و جري مندردبي باركر و جري مندر     

از اهداف اصلي نهادهاي برتون از اهداف اصلي نهادهاي برتون از اهداف اصلي نهادهاي برتون از اهداف اصلي نهادهاي برتون     ظت مي كندظت مي كندظت مي كندظت مي كندحفاحفاحفاحفامممماز ميان برداشتنِ قوانين و مقرراتي كه از منافع عمومي مردم از ميان برداشتنِ قوانين و مقرراتي كه از منافع عمومي مردم از ميان برداشتنِ قوانين و مقرراتي كه از منافع عمومي مردم از ميان برداشتنِ قوانين و مقرراتي كه از منافع عمومي مردم 
    سرزمينيسرزمينيسرزمينيسرزمينيانساني و منابع انساني و منابع انساني و منابع انساني و منابع     منابعمنابعمنابعمنابع    ي داخلي،ي داخلي،ي داخلي،ي داخلي،بازارهابازارهابازارهابازارها    دستيابيِ شركت هاي جهاني بهدستيابيِ شركت هاي جهاني بهدستيابيِ شركت هاي جهاني بهدستيابيِ شركت هاي جهاني بهوودز است چرا كه اين مقررات، وودز است چرا كه اين مقررات، وودز است چرا كه اين مقررات، وودز است چرا كه اين مقررات، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . . . . را محدود مي سازدرا محدود مي سازدرا محدود مي سازدرا محدود مي سازدكشورها كشورها كشورها كشورها 
 

استانداردها و قوانين دولت ها استانداردها و قوانين دولت ها استانداردها و قوانين دولت ها استانداردها و قوانين دولت ها     سازمان تجارت جهاني ركورد چشمگيري در به چالش كشيدنِسازمان تجارت جهاني ركورد چشمگيري در به چالش كشيدنِسازمان تجارت جهاني ركورد چشمگيري در به چالش كشيدنِسازمان تجارت جهاني ركورد چشمگيري در به چالش كشيدنِ    39393939هيئت هاي داوريِهيئت هاي داوريِهيئت هاي داوريِهيئت هاي داوريِ
قانون هواي قانون هواي قانون هواي قانون هواي ««««سازمان بر عليه قانوني به نام سازمان بر عليه قانوني به نام سازمان بر عليه قانوني به نام سازمان بر عليه قانوني به نام اين اين اين اين     داوريِداوريِداوريِداوريِاولين حكم اولين حكم اولين حكم اولين حكم . . . . حفاظت از محيط زيست داردحفاظت از محيط زيست داردحفاظت از محيط زيست داردحفاظت از محيط زيست دارد    مقرراتمقرراتمقرراتمقرراتبه ويژه به ويژه به ويژه به ويژه 

پيشگيري از پيشگيري از پيشگيري از پيشگيري از     اين قانونِاين قانونِاين قانونِاين قانونِ، ، ، ، سازمانِ تجارت جهانيسازمانِ تجارت جهانيسازمانِ تجارت جهانيسازمانِ تجارت جهانيپيمان هاي تجاريِ پيمان هاي تجاريِ پيمان هاي تجاريِ پيمان هاي تجاريِ از منظر از منظر از منظر از منظر     ....صادر شدصادر شدصادر شدصادر شددر اياالت متحده در اياالت متحده در اياالت متحده در اياالت متحده     40404040»»»»پاكپاكپاكپاك
ديگر ديگر ديگر ديگر . . . . گرديدگرديدگرديدگرديداز محدوديت هاي آن كاسته مي از محدوديت هاي آن كاسته مي از محدوديت هاي آن كاسته مي از محدوديت هاي آن كاسته مي     ستيستيستيستيمي بايمي بايمي بايمي بايمحسوب مي شد و محسوب مي شد و محسوب مي شد و محسوب مي شد و تگيرانه تگيرانه تگيرانه تگيرانه بيش از حد سخبيش از حد سخبيش از حد سخبيش از حد سخ    ،،،،آلودگي هواآلودگي هواآلودگي هواآلودگي هوا

                                                                                    ::::را آماج حمالت خود قرار داده استرا آماج حمالت خود قرار داده استرا آماج حمالت خود قرار داده استرا آماج حمالت خود قرار داده است    همين نوعهمين نوعهمين نوعهمين نوعقوانين ديگري از قوانين ديگري از قوانين ديگري از قوانين ديگري از     ،،،،داوري هاي جنجاليِ اين سازمانداوري هاي جنجاليِ اين سازمانداوري هاي جنجاليِ اين سازمانداوري هاي جنجاليِ اين سازمان
 

                41414141....نعت صيد ماهي ُتن بودنعت صيد ماهي ُتن بودنعت صيد ماهي ُتن بودنعت صيد ماهي ُتن بودقانوني در اياالت متحده كه داراي مصوبه اي براي حفاظت از دلفين ها در برابر صقانوني در اياالت متحده كه داراي مصوبه اي براي حفاظت از دلفين ها در برابر صقانوني در اياالت متحده كه داراي مصوبه اي براي حفاظت از دلفين ها در برابر صقانوني در اياالت متحده كه داراي مصوبه اي براي حفاظت از دلفين ها در برابر ص    - - - - 
                                                                    42424242....قانوني در اياالت متحده كه براي حفاظت از الك پشت هاي دريايي وضع شده بودقانوني در اياالت متحده كه براي حفاظت از الك پشت هاي دريايي وضع شده بودقانوني در اياالت متحده كه براي حفاظت از الك پشت هاي دريايي وضع شده بودقانوني در اياالت متحده كه براي حفاظت از الك پشت هاي دريايي وضع شده بود    - - - - 
قانوني در اتحاديه اروپايي براي منع واردات گوشت گاو از اياالت متحده كه با تزريق هورمون هاي رشد پرورش قانوني در اتحاديه اروپايي براي منع واردات گوشت گاو از اياالت متحده كه با تزريق هورمون هاي رشد پرورش قانوني در اتحاديه اروپايي براي منع واردات گوشت گاو از اياالت متحده كه با تزريق هورمون هاي رشد پرورش قانوني در اتحاديه اروپايي براي منع واردات گوشت گاو از اياالت متحده كه با تزريق هورمون هاي رشد پرورش     - - - - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ....يافته بوديافته بوديافته بوديافته بود
                                                 
38 Debi Barker and Jerry Mander. 1999. Invisible Government. San Francisco: International Forum on 
Globalization. 
39 tribunals 
40 The U.S. Clean Air Act 
41 The U.S. Marine Mammal Protection Act 
42 U.S. Endangered Species Act 
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براي داوري در سازمان تجارت جهاني دارند، اما تقريبا در تمامي موارد، براي داوري در سازمان تجارت جهاني دارند، اما تقريبا در تمامي موارد، براي داوري در سازمان تجارت جهاني دارند، اما تقريبا در تمامي موارد، براي داوري در سازمان تجارت جهاني دارند، اما تقريبا در تمامي موارد، ه ه ه ه اگر چه فقط دولت ها حق تشكيل پرونداگر چه فقط دولت ها حق تشكيل پرونداگر چه فقط دولت ها حق تشكيل پرونداگر چه فقط دولت ها حق تشكيل پروند
كننده ترينِ موارد در ميان اين شكايات، كننده ترينِ موارد در ميان اين شكايات، كننده ترينِ موارد در ميان اين شكايات، كننده ترينِ موارد در ميان اين شكايات،     يكي از دلسرديكي از دلسرديكي از دلسرديكي از دلسرد. . . . انداندانداند    بودهبودهبودهبوده    ييييمحرك اصليِ اين شكايات، شركت هاي جهانمحرك اصليِ اين شكايات، شركت هاي جهانمحرك اصليِ اين شكايات، شركت هاي جهانمحرك اصليِ اين شكايات، شركت هاي جهان

بر عليه اتحاديه اروپايي به منظور مجبور كردن اتحاديه بر عليه اتحاديه اروپايي به منظور مجبور كردن اتحاديه بر عليه اتحاديه اروپايي به منظور مجبور كردن اتحاديه بر عليه اتحاديه اروپايي به منظور مجبور كردن اتحاديه     »»»»چيكيتاچيكيتاچيكيتاچيكيتا««««پروندة دولت اياالت متحده به نيابت از شركت جهانيِ پروندة دولت اياالت متحده به نيابت از شركت جهانيِ پروندة دولت اياالت متحده به نيابت از شركت جهانيِ پروندة دولت اياالت متحده به نيابت از شركت جهانيِ 
                                                . . . . سوب مي شدندسوب مي شدندسوب مي شدندسوب مي شدندبه خريد موز از چيكيتا و نه از كشورهايي بود كه سابقا از مستعمرات كشورهاي اروپايي محبه خريد موز از چيكيتا و نه از كشورهايي بود كه سابقا از مستعمرات كشورهاي اروپايي محبه خريد موز از چيكيتا و نه از كشورهايي بود كه سابقا از مستعمرات كشورهاي اروپايي محبه خريد موز از چيكيتا و نه از كشورهايي بود كه سابقا از مستعمرات كشورهاي اروپايي مح

 
    مممممردمردمردمرد    ،،،،عمدتاعمدتاعمدتاعمدتارا را را را     عمالِ قوانين و مقررات مليعمالِ قوانين و مقررات مليعمالِ قوانين و مقررات مليعمالِ قوانين و مقررات مليدر وضع و ادر وضع و ادر وضع و ادر وضع و ا    دخالت هاي سازمان تجارت جهانيدخالت هاي سازمان تجارت جهانيدخالت هاي سازمان تجارت جهانيدخالت هاي سازمان تجارت جهاني    هاي نامطلوبِهاي نامطلوبِهاي نامطلوبِهاي نامطلوبِپيامدپيامدپيامدپيامد

شركت هاي توليد كنندة شير شركت هاي توليد كنندة شير شركت هاي توليد كنندة شير شركت هاي توليد كنندة شير     ،،،،در كشور گواتماالدر كشور گواتماالدر كشور گواتماالدر كشور گواتماال    عموميعموميعموميعمومي    بهداشتبهداشتبهداشتبهداشت    يكي از قوانينيكي از قوانينيكي از قوانينيكي از قوانينمثال مثال مثال مثال . . . . كشورها متحمل مي شوندكشورها متحمل مي شوندكشورها متحمل مي شوندكشورها متحمل مي شوند
اين قانون، اين قانون، اين قانون، اين قانون،     بر اساسبر اساسبر اساسبر اساس. . . . مي كردمي كردمي كردمي كردتبليغات تبليغات تبليغات تبليغات     صداقت درصداقت درصداقت درصداقت در    به رعايتبه رعايتبه رعايتبه رعايتملزم ملزم ملزم ملزم ، را ، را ، را ، را »»»»رررررِبرِبرِبرِبِججِِجِج««««خشك نوزادان، به ويژه شركت خشك نوزادان، به ويژه شركت خشك نوزادان، به ويژه شركت خشك نوزادان، به ويژه شركت 

دولت گواتماال وادار شد كه دولت گواتماال وادار شد كه دولت گواتماال وادار شد كه دولت گواتماال وادار شد كه . . . . منع شده بودندمنع شده بودندمنع شده بودندمنع شده بودندشركت ها از اينكه محصوالت صنعتي خود را برتر از شير مادر توصيف كنند شركت ها از اينكه محصوالت صنعتي خود را برتر از شير مادر توصيف كنند شركت ها از اينكه محصوالت صنعتي خود را برتر از شير مادر توصيف كنند شركت ها از اينكه محصوالت صنعتي خود را برتر از شير مادر توصيف كنند 
را ممنوع مي كرد، را ممنوع مي كرد، را ممنوع مي كرد، را ممنوع مي كرد،     43434343»»»»ام ام تيام ام تيام ام تيام ام تي««««در كانادا، قانوني كه واردات كااليي شيميايي به نام در كانادا، قانوني كه واردات كااليي شيميايي به نام در كانادا، قانوني كه واردات كااليي شيميايي به نام در كانادا، قانوني كه واردات كااليي شيميايي به نام . . . . اين قانون را ملغي كنداين قانون را ملغي كنداين قانون را ملغي كنداين قانون را ملغي كند

    شناخته شدهشناخته شدهشناخته شدهشناخته شده    است كه براي سيستم عصبي بدن مضراست كه براي سيستم عصبي بدن مضراست كه براي سيستم عصبي بدن مضراست كه براي سيستم عصبي بدن مضر    خودروخودروخودروخودرو    اين محصول نوعي افزودني به سوختاين محصول نوعي افزودني به سوختاين محصول نوعي افزودني به سوختاين محصول نوعي افزودني به سوخت. . . . ملغي گرديدملغي گرديدملغي گرديدملغي گرديد
در مورد شير در مورد شير در مورد شير در مورد شير . . . . تجارت جهاني حذف شدندتجارت جهاني حذف شدندتجارت جهاني حذف شدندتجارت جهاني حذف شدند    پيمان هايِپيمان هايِپيمان هايِپيمان هايِ    در چارچوبدر چارچوبدر چارچوبدر چارچوبهر دو قانون در پاسخ به تهديد به شكايت هر دو قانون در پاسخ به تهديد به شكايت هر دو قانون در پاسخ به تهديد به شكايت هر دو قانون در پاسخ به تهديد به شكايت . . . . استاستاستاست

تهديد كرد كه كانادا تهديد كرد كه كانادا تهديد كرد كه كانادا تهديد كرد كه كانادا     44444444»»»»اتيلاتيلاتيلاتيل««««    ي به نامي به نامي به نامي به نامرد ام ام تي، شركترد ام ام تي، شركترد ام ام تي، شركترد ام ام تي، شركتدر مودر مودر مودر مو. . . . به شكايت كردبه شكايت كردبه شكايت كردبه شكايت كرد    ددددخشك اطفال، دولت آمريكا تهديخشك اطفال، دولت آمريكا تهديخشك اطفال، دولت آمريكا تهديخشك اطفال، دولت آمريكا تهدي
                                                                                                                                                                                                                                                                    ....خواندخواندخواندخواندخواهد خواهد خواهد خواهد نفتا به دادگاهي بين المللي فرا نفتا به دادگاهي بين المللي فرا نفتا به دادگاهي بين المللي فرا نفتا به دادگاهي بين المللي فرا     پيمانِپيمانِپيمانِپيمانِرا در چارچوب را در چارچوب را در چارچوب را در چارچوب 

 

لت ها، نه در دادگاه هاي لت ها، نه در دادگاه هاي لت ها، نه در دادگاه هاي لت ها، نه در دادگاه هاي به شركت هاي بزرگ اجازه داده شده است كه از دوبه شركت هاي بزرگ اجازه داده شده است كه از دوبه شركت هاي بزرگ اجازه داده شده است كه از دوبه شركت هاي بزرگ اجازه داده شده است كه از دو    نفتانفتانفتانفتا    پيمانِپيمانِپيمانِپيمانِدر يكي از بندهاي در يكي از بندهاي در يكي از بندهاي در يكي از بندهاي 
نيز نيز نيز نيز     45454545»»»»ف تي اي ايف تي اي ايف تي اي ايف تي اي اياااا««««اين مجوز احتماال در پيمان اين مجوز احتماال در پيمان اين مجوز احتماال در پيمان اين مجوز احتماال در پيمان . . . . داخلي، بلكه در مجامع قضاييِ بين المللي شكايت كنندداخلي، بلكه در مجامع قضاييِ بين المللي شكايت كنندداخلي، بلكه در مجامع قضاييِ بين المللي شكايت كنندداخلي، بلكه در مجامع قضاييِ بين المللي شكايت كنند

غيرقانوني متهم كرده بود با غيرقانوني متهم كرده بود با غيرقانوني متهم كرده بود با غيرقانوني متهم كرده بود با     46464646»»»»مصادرةمصادرةمصادرةمصادرة««««در تهديد خود، شركت اتيل، كانادا را به در تهديد خود، شركت اتيل، كانادا را به در تهديد خود، شركت اتيل، كانادا را به در تهديد خود، شركت اتيل، كانادا را به . . . . خواهد يافتخواهد يافتخواهد يافتخواهد يافتو حتي بسط و حتي بسط و حتي بسط و حتي بسط شده شده شده شده گنجانده گنجانده گنجانده گنجانده 
لذا لذا لذا لذا محيط زيست كانادا از سودآوري آيندة شركت به نحو قابل توجهي كاسته است و محيط زيست كانادا از سودآوري آيندة شركت به نحو قابل توجهي كاسته است و محيط زيست كانادا از سودآوري آيندة شركت به نحو قابل توجهي كاسته است و محيط زيست كانادا از سودآوري آيندة شركت به نحو قابل توجهي كاسته است و     تتتتاين توجيه كه قانون سالماين توجيه كه قانون سالماين توجيه كه قانون سالماين توجيه كه قانون سالم

شكايت مشابهي بر عليه دولت آمريكا بر سر افزودني ديگري شكايت مشابهي بر عليه دولت آمريكا بر سر افزودني ديگري شكايت مشابهي بر عليه دولت آمريكا بر سر افزودني ديگري شكايت مشابهي بر عليه دولت آمريكا بر سر افزودني ديگري . . . . تاثير اين قانون عين مصادرة اموال شركت استتاثير اين قانون عين مصادرة اموال شركت استتاثير اين قانون عين مصادرة اموال شركت استتاثير اين قانون عين مصادرة اموال شركت است
                                . . . . قامه گرديده استقامه گرديده استقامه گرديده استقامه گرديده استتوسط قانون ايالتيِ كاليفرنيا ممنوع شده بود اتوسط قانون ايالتيِ كاليفرنيا ممنوع شده بود اتوسط قانون ايالتيِ كاليفرنيا ممنوع شده بود اتوسط قانون ايالتيِ كاليفرنيا ممنوع شده بود ااستفاده از آن استفاده از آن استفاده از آن استفاده از آن كه كه كه كه     47474747»»»»ام تي بي ايام تي بي ايام تي بي ايام تي بي اي««««به نام به نام به نام به نام 

 

و حذف كامل استانداردهاي موجود در ارتباط با و حذف كامل استانداردهاي موجود در ارتباط با و حذف كامل استانداردهاي موجود در ارتباط با و حذف كامل استانداردهاي موجود در ارتباط با     تاثيرتاثيرتاثيرتاثير، كاهش ، كاهش ، كاهش ، كاهش جهانيجهانيجهانيجهاني    ييييييييو شكايات در مجامع قضاو شكايات در مجامع قضاو شكايات در مجامع قضاو شكايات در مجامع قضا    هاهاهاهااين تهديداين تهديداين تهديداين تهديد    نتيجةنتيجةنتيجةنتيجة
از اين طريق، شركت از اين طريق، شركت از اين طريق، شركت از اين طريق، شركت . . . . حقوق جامعه كارگري، محيط زيست و بهداشت عمومي در بسياري از كشورها بوده استحقوق جامعه كارگري، محيط زيست و بهداشت عمومي در بسياري از كشورها بوده استحقوق جامعه كارگري، محيط زيست و بهداشت عمومي در بسياري از كشورها بوده استحقوق جامعه كارگري، محيط زيست و بهداشت عمومي در بسياري از كشورها بوده است

ضمن ضمن ضمن ضمن     ،،،،مي كنندمي كنندمي كنندمي كنندتضعيف يا حذف تضعيف يا حذف تضعيف يا حذف تضعيف يا حذف در ديگر كشورها در ديگر كشورها در ديگر كشورها در ديگر كشورها را را را را ي خود، اين قوانين ي خود، اين قوانين ي خود، اين قوانين ي خود، اين قوانين هاي جهاني با اهرم قرار دادن دولت هاهاي جهاني با اهرم قرار دادن دولت هاهاي جهاني با اهرم قرار دادن دولت هاهاي جهاني با اهرم قرار دادن دولت ها
                                                                . . . . بر مي دارندبر مي دارندبر مي دارندبر مي دارند    سر راهسر راهسر راهسر راهدر داخل كشورهاي خود نيز از در داخل كشورهاي خود نيز از در داخل كشورهاي خود نيز از در داخل كشورهاي خود نيز از را را را را مشابه مشابه مشابه مشابه     اينكه با اعمال فشارِ مستقيم، استانداردهايِاينكه با اعمال فشارِ مستقيم، استانداردهايِاينكه با اعمال فشارِ مستقيم، استانداردهايِاينكه با اعمال فشارِ مستقيم، استانداردهايِ

 

آزادي آزادي آزادي آزادي     اين مدل اقتصادي،اين مدل اقتصادي،اين مدل اقتصادي،اين مدل اقتصادي،    ر چهر چهر چهر چه، اگ، اگ، اگ، اگدر واقعدر واقعدر واقعدر واقعاما اما اما اما . . . . بخوانندبخوانندبخوانندبخوانند» » » » تجارت آزادتجارت آزادتجارت آزادتجارت آزاد««««طرفدارانِ جهاني سازي دوست دارند كه آن را طرفدارانِ جهاني سازي دوست دارند كه آن را طرفدارانِ جهاني سازي دوست دارند كه آن را طرفدارانِ جهاني سازي دوست دارند كه آن را 
    آزادي ها و اختيارات دولت هايِآزادي ها و اختيارات دولت هايِآزادي ها و اختيارات دولت هايِآزادي ها و اختيارات دولت هايِدر ورود پيدا كردن به اقتصاد كشورها را در پي داشته است، در ورود پيدا كردن به اقتصاد كشورها را در پي داشته است، در ورود پيدا كردن به اقتصاد كشورها را در پي داشته است، در ورود پيدا كردن به اقتصاد كشورها را در پي داشته است،     شركت هاي جهانيشركت هاي جهانيشركت هاي جهانيشركت هاي جهاني

                                                .        .        .        .        وضع قوانين و مقررات براي حقظ ارزش هاي داخلي خود را به شدت محدود ساخته استوضع قوانين و مقررات براي حقظ ارزش هاي داخلي خود را به شدت محدود ساخته استوضع قوانين و مقررات براي حقظ ارزش هاي داخلي خود را به شدت محدود ساخته استوضع قوانين و مقررات براي حقظ ارزش هاي داخلي خود را به شدت محدود ساخته استدر در در در     مستقلمستقلمستقلمستقل

                                                 
43 MMT / Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl 
44 Ethyl Corporation 
45 FTAA agreement 
46 expropriation 
47 MTBE / Methyl tert-butyl ether 
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______________________________________________  

 
 ••••   » كااليي كردن«و » خصوصي سازي« 

دومين اصل جهاني سازيِ اقتصادي، خصوصي سازي و كااليي كردنِ كليه جنبه هاي ريز و 
هاي تجاري و فعاليت  به منظور گسترش هر چه بيشتر امكانِ. درشت زندگي انسان هاست
الزامي  ،و خدمات منابع ي كردنِيال، خصوصي سازي و كاجهانيسودجويي براي شركت هاي 

ارتباط امروزه شاهديم كه آنچه ما پيشتر حتي تصور خصوصي سازي و كااليي در اين . است
مثال . ستا براي بهره برداري تجاري شدن انحصاريكردنِ آنها را نمي كرديم، در حالِ 

ناوريِ زيستي در از طريق ف هموجودات زنده، از جمله بدن انسان، امروز يساختارهاي ژنتيك
                                                              .است خصوصي سازي و كااليي شدنحالِ 

 

، از اين عملكرد شركت هاي فكريقوانين سازمان تجارت جهاني مرتبط با حقوق مالكيت 
هان كه طي به همين سياق، بذرهاي بومي و اصيلِ جوامعِ زراعي ج. بزرگ حمايت مي كند

هزاران سال به صورت محلي پرورش داده شده و به عنوان يكي از دارايي هاي مشترك، به 
، امروزه در معرضِ مالكيت ه استرايگان بين كشاورزانِ محلي دست به دست مي گرديد

اخيرا  48.انحصاريِ شركت هاي بزرگ از طريق قوانين ثبت اختراعات قرار گرفته است
يقا و ديگر بيماران مبتال به ايدز در آفرتوسط و كشاورزان در هند ي از سواعتراضات وسيع 

بر عليه يكي از پيمان هاي ) رسيدهثبت به داروهاي گزاف قيمت  به اميد كاهش دادنِ(كشورها 
 49)»مرتبط با تجارتفكريِ پيمان حقوق مالكيت «(» تريپس«سازمان تجارت جهاني موسوم به 

                  .را روشن ساخته است زياده خواهانه انحصارگراييِ اين هولناكاسفبار و زواياي 
 

فشارهاي مشابهي در راستاي خصوصي سازيِ منابع آب، مشخصا رودخانه ها، امروزه همچنين 
اساسي ترين نياز جوامع را همواره منبعي كه همان يعني  .درياچه ها و نهرها، ديده مي شود
ي هر سرزمين، براي ددارايي هاي مشترك و مواهب خدادا تامين مي كرده و هميشه از جمله

دستيابي به . به يك كاالي تجاري تبديل شده استمنظور مي شده  ،سرزمين همانمصرف مردم 
شركت هاي  هدفدر جوامع مختلف جهان ديگر دارايي هاي مشترك مردم  و منابع آباختيارِ 
در عرصه بيشتري از جهان، چه نقاط زرگ در تا مواد خام مورد نياز صنايع بفته رقرار گ جهاني

                                                 
.1390139013901390عباسي : براي مطالعه بيشتر و شناسايي منابع ديگر در اين مورد، بنگريد به  48  

49 Trade-Related Intellectual Property Rights / TRIPs 
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، در دسترسِ بدون قيد و شرط شركت ]و ژنتيكي[ زيستي در عرصه هايجغرافيايي و چه هاي 
                          . ، سرمايه گذاري، توسعه و تجارت قرار گيردملكت به منظورِهاي بزرگ، 

 

بسيار نگران كننده نيز  يافته است خصوصي سازي به حوزة خدمات عمومي راهروند كه اين
مدعي اند كه در مقايسه با بخش خصوصي كه از بهره وري، پويايي  جهانيشركت هاي . است

و مشتري مداريِ بااليي برخوردار است، سازمان هاي بوروكراتيك دولتي، عملكردي نامناسب 
اما اين . وصي سپردلذا ارائة خدمات عمومي را نيز بايد به شركت هاي خص. و ناكافي دارند

انگيزه و ادعا اساسا مردود است چرا كه انگيزه و ماموريت ذاتيِ شركت هاي خصوصي با 
روي پي يارزشيِ متفاوتنظام هاي سازمان هاي دولتي كامال متفاوت است؛ اين دو، از وظايف 
تجارت  عموميپيمانِ «خدمات عمومي، بخش مهمي از  هم اكنون خصوصي سازيِ. مي كنند
هر دو هم اكنون  كه 51»اف تي اي اي«موسوم به ديگري و پيمانِ  50)»گَتز«موسوم به (» اتخدم

                    . را به خود اختصاص داده استاند  همذاكر حالدر  در سازمان تجارت جهاني
 

مذاكرات مرتبط با گَتز شامل تغييرات متعددي در خصوص خدماتي است كه تا چندي پيش 
ارائه از سوي دولت ها در نظر گرفته مي شد، مثل راديو و تلويزيون عمومي،  فقط براي

آموزش همگاني، بهداشت و سالمت عمومي، تصفيه و توزيع آب، فاضالب، بيمارستان ها، مدد 
اين . رساني به اقشار نيازمند، نيروي انتظامي، آتش نشاني، تامين اجتماعي، راه آهن و زندان ها

احتماال به زودي خصوصي و يا كااليي خواهد  ]عضوِ تجارت جهاني در كشورهاي[ خدمات
 و طبعا، با خصوصي. مي گرددشد و از اين رهگذر براي سرمايه گذاري و تسلط خارجي مهيا 

فقط به افرادي تعلق مي  ،]، آموزش و بهداشتآبرساني در مورد[كااليي شدن، اين خدمات 
با توجه با آنچه در پيمان ها قيد شده است، كامال . ندگيرد كه قادرند قيمت تجاري آن را بپرداز

، منابع آب در بسياري از نقاط 52»لكتِب«چون ي جهاني قابل پيش بيني است كه شركت ها

                                                 
50 General Agreement on Trade in Services / GATS 
51 FTAA 
52 Bechtel 

به اين سو،  بزرگترين شركت ساخت و ساز و مهندسي در اياالت متحده است كه از پايان جنگ جهاني دومبكتل 
تاسيسات جديد نيروگاه چرنوبيل در  ،ملهدر اقصي نقاط جهان را بر عهده داشته است؛ از اين ج احداث تاسيساتي عظيم
بين انگلستان و  فرانسه، متروي شهر آتن و بسياري ديگر از پروژه  )تونل حفر شده زير كف دريا(روسيه، تونل مانش 
تمامي شركت هاي جهاني، دستي قوي در سياست داخلي و خارجيِ كشورهاي . را مي توان نام برد هاي بزرگ عمراني

پس . تل يكي از مصاديقِ اتحاد بي مرز و درز بين شركت هاي جهاني و سياست در اياالت متحده استو بك. خود دارند
 680680680680، قرارداد بازسازيِ عراق با بكتل بسته شد، قراردادي به ارزش بيش از 2003200320032003 از حملة آمريكا به كشور عراق در سال
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، نظام سالمت و درمان كشور بزرگي چون 53»مرك«شركت مثال يا . گيردبجهان را در اختيار 
االن قدري بعيد به نظر مي رسد، اما تسلط اگر چه اين احتماالت . كانادا را از آن خود كند

                    . شركت هاي بزرگ بر خدمات عمومي كشورها، تهديدي جدي و واقعي است
 

غالب تراكنش هاي تجاري در واقع، . نبايد غافل شدنيز از كااليي شدن پول و پيامدهاي آن 
ت نيست، بلكه در قالب بده بستان مربوط به تبادلِ كاال و خدما ،جهان در سيستم تجارت آزاد

را در سيستم هاي  54هگون قمارسرمايه گذاريِ آن، نوعي  كاالييِ پول در شكلِ. هاي پولي است
جابجايي مقادير عظيمي از  ،فناوري اطالعات. استميسر كرده پولي و بازار سهامِ كشورها 

ر ديگر را در مدتي بسيار از كشوري به كشو )دها دالررميليا بالغ بر گاه( سرمايه هاي مالي
با فشار چند دگمة رايانه و بدون رويارويي با . ميسر ساخته است )چند لحظه به كوتاهي(ه كوتا

اين تراكنش ] از سوي دستگاه هاي نظارتيِ كشورهاي دريافت كنندة سرمايه[هيچ نوع كنترل 
را دچار بي  اين پديده تا كنون كشورهاي بسياري. صورت مي گيرندبه آزادي هاي عظيم 

دقيقا آسيا را  شرق در 1997199719971997-98989898سال هاي كما اينكه بحران مالي  ،ثباتيِ اقتصادي كرده است
                                                      .نوع سرمايه گذاريِ برون مرزي موجب شد همين

 

 ••••     يكسان سازي فرهنگي و اقتصادي 
كشورها در يك مدلِ  ياقتصادفرهنگي و سازي و ادغام يكپارچه ، سومين اصل جهاني سازي

چون هند، سوئد،  كشورهاي بسيار متفاوتييعني . توسعه استبدون مرز و متمركزِ  ،واحد
                                                                                                                                            

وزير (» َكسِپر واينبرگر«سي صاحب نفوذي چون برخي صاحبنظران معتقدند كه با حضور شخصيت هاي سيا. ميليون دالر
، حمله به بكتلدر هيئت مديرة شركت ) همان دولتوزير امور خارجه ( »جورج شولتز«و ) دفاعِ دولت رونالد رگان

: بهبراي مطالعه بيشتر، بنگريد . صورت گرفت رجة تحريكات اين شركت در زمان زمامداري جورج بوشِ پسيعراق در نت  
Chatterjee 2003a 
53 Merck از بزرگترين شركت هاي داروسازي جهان  
54 speculation  

و قصد سرمايه گذاريِ  به نوع سهام ندارند خاصيتوجه  داخلي و خارجي در اينگونه معامالت بورس، سرمايه گذارانِ
نوسانات احتمالي قيمت هدف اين سرمايه گذاران، كسب سود باال از . بلند مدت در يك صنعت يا بنگاه را نيز ندارند
سفته «به اين رفتار خطر پذير و سودجويانه در سرمايه گذاري اصطالحا . سهام، به رغم ريسك باالي ضرر و زيان، است

اينگونه سرمايه گذاريِ پرمخاطره به بازار بورس محدود نمي شود و در بازار . هم مي گويند» بورس بازي«يا » بازي
ورتي كه خريد امالك نه براي استفاده از آن براي مسكن، بلكه براي كسب سود از ترقيِ امالك نيز متداول است، به ص

يعني بدون دليلِ . يكي از نتايج زيانبار اين نوع سرمايه گذاري، ايجاد حباب در بازارهاي نامبرده است. قيمت آنهاست
. كه نياز به مسكن دارند خارج مي شود باال  مي رود و از استطاعت مردمي) براي خريد و اجاره(موجه، قيمت امالك 

  .آسيب ديگر وقتي رخ مي دهد كه حباب مي تركد و بازارها دچار سقوط و اقتصاد كشور دچار تالطم مي گردد
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كشور ديگر، با فرهنگ ها،  200200200200روسيه، همراه با تقريبا  و تايلند، كنيا، بوتان، بوليوي، كانادا
ه به مجموعه اي واحد با سليقه ها، ارزش ها و اقتصادها و سنت هاي متنوع و پرشمار بناست ك

اين كشورها قرار است  جميعكليه نيازمندي هاي مردم در . يكسان بدل شوند سبك زندگيِ
رستوران هاي َفست فود، هتل هاي زنجيره مثل توسط تعداد معدودي از شركت هاي جهاني، 

ملت . ن مشابه تامين گرددراهياي، شركت هاي توليد پوشاك زنجيره اي با كفش و شلوار و پ
استفاده  و مشابه يكسان ها و قوميت هاي مختلف در اين كشورها قرار است از اين محصوالت

كنند و خود را با فيلم ها، موسيقي و برنامه هاي يكنواخت تلويزيوني كه اين شركت ها همين 
ي در شهرهايِ ايشان قرار است جملگ. حاال در كشورهاي غربي توليد مي كنند سرگرم كنند

ي يغذا موادزندگي كنند و  شده اندطراحي  ي جهانيشركت ها با اعمالِ نفوذهم كه  شبيه به
خود را با بهره گيري از روش ها و نهاده هاي كشاورزي صنعتي كه توسط اين شركت ها 

                                                                    .رورش دهندشود پترويج مي توليد و 
 

قرار است جملگي از  ،جهانيان ]ي فيزيكي[ها فراي همة اين يكنواختياز منظرِ جهاني سازي، 
خالصه اينكه، . كنندپيروي نيز ارزش هاي شخصي، فرهنگي و معنوي  مجموعة واحد ازيك 

و  ستني، از تنوع فرهنگي خبري انديشيده اندبراي بشر  مبلغينِ جهاني سازيه اي كه در آيند
 بصيربر هر گردشگرِ  ،پيشاپيش ،اين روند. يك فرهنگ جهانيِ واحد و يكنواخت حكمفرماست

آن گام مي گذاريم  بهكه  جاييهر . مشهود است مي كندكشورهاي مختلف سفر امروزه به كه 
تك «در جوامع همانند  »تك فرهنگي«به صورت فزاينده اي مثل ساير جاهاست؛ تو گويي 

           . است جهانيشركت هاي  آيندة مطلوبِ ، تصوير غالب جهانِرزيكشاودر » محصولي
 

بهره دستيابي به براي  جهانياز خواست شركت هاي  متاثر به شدتاين يكنواختيِ فرهنگي 
با تكميل شدنِ اين يكنواختيِ فرهنگي، اين شركت ها قادر . اكثري به هر قيمتي استحد وريِ

و هر چه عرصة . در مقياس بسيار كالن تري خواهند بود ،خدماتبه توليد و توزيع كاالها و 
فعاليت هاي آنان يكنواخت تر و همگون تر و بي مرز تر باشد، توانايي ايشان براي بهره گيري 

 همسايهدر سده هاي گذشته، چنانچه خط آهن در دو كشور . بيشتر مي شود 55مزيت مقياساز 

                                                 
55 economies of scale 

مقياس به بيان ديگر، هر چه بر . توليد براي هر قطعه از كاالي توليد شده كاسته مي شود ةبا افزايش حجم توليد، هزين
ايناقتصاددانان دليل . اقتصاديِ بيشتري پيدا مي كند صرفة ،بيفزاييم، توليد آن كاالدر يك واحد صنعتي يك كاال  توليد 

يي در هزينه ها را به عواملي چون امكانِ بكارگيري ماشين آالت و حذف نيروي انساني، تخفيف بيشتر در صرفه جو
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 همچنين .گرديدقل ريلي بين دو كشور تسهيل مي هم ساخته مي شد، گسترش حمل و ن مطابقِ
بين كشورها،  هارايانه  ايِاند، ارتباط شبكه  ي واحداستاندارد داراي وقتي رايانه ها هامروز

انگيزة بنيادينِ پيمان هايِ  به همين سياق، .به راحتي برقرار مي شود ،بدون محدوديت و مرز
راتيك حاميِ اين نظام، تدوين قوانين و تجارت جهاني و سياست هاي سازمان هاي بوروك

مقرراتي است كه به شركت هاي بزرگ اطمينان مي دهد كه موانع حركت و جابجايي مواد 
و از اين خواهد رسيد سرمايه از مرز كشورها به حداقل  دمات وخاوليه، كاالهاي صنعتي، 

                     . دشخواهد رهگذر، يكپارچه سازي و يكنواخت سازيِ اقتصاد جهاني تسريع 
 

تجارت و سرمايه گذاريِ مبتني بر صادرات  •••• 
هر گونه . جهت دهي شوند كه تمام اقتصادهاي ملي در مسير صادرات طلبدجهاني سازي مي 

يا ورود براي صادرات  ي و استخراجيمانع از سر راه سرمايه گذاري خارجي در كارهاي توليد
 ازارهاي مالي كشورها و خريد و فروش سهام در بورسپيدا كردن سرمايه هاي خارجي در ب

اين آزادي براي . دشوزدوده بايد  ]و خروجِ بالمانعِ سود و اصل سرمايه گذاري ها[كشورها 
و نه » براي فروش در ديگر كشورها محصوالت توليد«راه را براي  ،سرمايه داري جهاني

مالكيت خارجيِ صنايع و معادن به جاي  كشورِ توليد كننده، و نيز توسعةمردم مصرف داخليِ 
 نوساناتمالكيت بوميِ اين منابع و تاسيسات و نيز سود بردن از ثروت هاي بادآوردة حاصل از 

اين فعاليت ها براي شركت هاي جهاني و  .هموار مي سازد ارز و ارزش سهام در كشورهانرخ 
بسيار جذاب است، اما  ،ز آنهاسرمايه گذارانِ بزرگ بورس به واسطة سودهاي كالنِ حاصل ا

مردمِ عادي را در شرايطي قرار مي دهد كه معيشت  ،در همة كشورهامحور -اقتصاد صادرات
 56.ي بر آنها ندارندلكه ايشان هيچ كنتر استآنها وابسته به تصميمات مالكين خارجي و غايبي 

   

                                                                                                                                            
فقط در » مزيت مقياس«البته، . نسبت مي دهندبازاريابي در بازارهاي وسيع تر  خريداري مواد اوليه و سرشكن شدنِ هزينة

 يكي از آسيب هايِ آشكارِ توليد انبوه در حوزة  .شودهزينه ها مي  منجر به كاهشرشتة اقتصاد، تحليل بسيار محدود
 »هزينه هاي خارجي«وه صنعتي همچنين، توليد انب. بحرانِ بيكاري است كه غالب كشورها از آن رنج مي برنداجتماعي، 
.75757575 ، بنگريد به پانوشتدر اين مورد براي توضيح بيشتر. تحميل مي كند سالمت جامعه و محيط زيست برفراواني را   

  56 چگونگيِ. همراه بوده است» استيالي ذهني«گسترشِ نفوذ شركت هاي جهاني در كشورهاي جهان در استعمار نو با   

، 1394139413941394 يعباس. (تشريح شده است ،در مقاالت جداگانه -آحاد مردم و مسئولين كشورها -جهانيانكنترل اذهان و رفتار 
و  جالب توجه است كه عدم آگاهي عمومي در مورد اين جنبه از استعمار نو موجب شده است كه افكار عمومي) 1396139613961396

مسئولين از افزايشِ صادرات از كشور خود با افتخار ياد كنند. يعني توليدكنندگان، صادركنندگان و مسئولين به افزايش 
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با درگير شدنِ هر اين در صورتي است كه . ميزان صادرات كشور مي بالند و آن را از موفقيت هاي خود اعالم مي كنند

چه بيشترِ اقتصاد يك كشور با تجارت جهاني، بازار داخلي آن كشور شاهد كاهش كيفيت كاالها و از سوي ديگر 
برنج، چاي، ماهي، مثال در بازار داخلي كشور ما، بر خالف گذشته اي نه چندان دور، اگر . واهد بودافزايش قيمت ها خ

گوشت گوسفند، مغزيجات/خشكبار، عسل و روغن زيتونِ مرغوب ايراني يافت شود، قيمت اين كاالها به حدي است كه 
از اين . گرانِ جامعه قدرت خريد آن را دارندناميد چون فقط جمعيت محدودي از توان» ارزاق عمومي«نمي توان آنها را 

رو صادر كردنِ بهترين توليدات يك كشور به بازارهاي خارجي (آن هم با پرداخت يارانه و تشويقي به صادركنندگان)، 
چيزي نيست كه يك كشور به آن ببالد. كما اينكه در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي، سياست هاي بازرگاني به 

تخاذ مي شود كه نه تنها بهترين هاي محصوالت خود را براي مصرف داخلي نگه مي دارند، بلكه بهترينِ صورتي ا
توليدات كشورهاي جهان سوم را نيز جذب مي كنند. براي مثال بنگريد به سياست كشور اتريش در تخصيص بهترين 

هاي كشاورزيِ اُرگانيك (غير شيمياييِ) كشور براي مصرف داخلي و محدود كردنِ صادرات فقط به مازاد اين 
» كشاورزي سالم در اتريش -مطالعة موردي «: در محصوالت مرغوب و ارزشمند  

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_orgagcasestudy.htm   
منابع مناقشات سياسي و درگيري هاي نظامي در عصر ما در واقع مظاهرِ جنگي است كه در عرصة اقتصادي، بر سر 

لذا عملكرد هوشيارانه و هوشمندانه در اتخاذ سياست هاي . باقيماندة كرة زمين و بازارهاي جهان، در جريان است
اقتصادي نه تنها ضامنِ عدالت اجتماعي در داخل، بلكه ماية ايجاد وجهه اي مقتدر و قابل احترام در عرصة بين المللي 

عالم اقتصاد، چه مقدار احترام از سوي كشورهاي سلطه جوي دنيا مي توان در چنين شرايط رقابتي و خصمانه در . است
براي كشورهايي انتظار داشت كه نه تنها در اين جنگ اقتصادي به فكر تحقق اقتصاد مقاومتي (خودكفايي و خوداتكايي 

بهترين هاي آن را تقديم  نيستند، بلكه داوطلبانه و با شتاب، منابع سرزميني خود را به كاال تبديل مي كنند و) داخلي
بازارهاي صادراتي مي كنند؟ مطمئنا، رفتار گستاخانة دولت اياالت متحده در اعمال تحريم بر عليه كشور ما و مصادرة 
. اموال و دارايي هاي ايران در خاك خود، با غفلت ما از سياستگذاريِ عزتمندانه در حوزة اقتصادي بي ارتباط نيست  

 
كوچكي از اينكه چگونه توسعة مبتني بر صادرات، جوامعِ كهن را از عزتمندي و  گوشةشان دادن جهت نمونه، براي ن

در بر اساسِ آمار گمرك جمهوري اسالمي ايران، ارزش هاي تمدني و اخالقي خود دور مي كند، همين گفته بس كه 
 6666 نزديك بهندگان و صادركنندگان ايراني ، مادامي كه ائتالف عربي، يمن را به شدت بمباران مي كرد، توليد كن1394139413941394 سال

.به امارات متحدة عربي و عربستان صادر كردند ،تومان عسل ميليارد  

 
در برهه هايي اينچنين خطير در تاريخ ملت هاست كه آشكار مي شود كه چرا پيامِ آزادگان و غيرتمندانِ تاريخ، جاودانه 

اين رازِ دوام و بقايِ تمدني را براي آيندگان، در حكايات و مراسم مي گردد و فرزندان اين آزادگان مي مانند تا حكايت 
اما » طاليي«هنر مردمانِ امروزِ جوامعِ كهن مثل ايران، نيفتادن به دام وعده هاي به اصطالح . آييني و ملي، بازآفريني كنند

. ي و تاريخي خود استحريت و عزتمنديِ سروران و رهبرانِ معنو جوشنِتوخالي توسعه و به جاي آن، پوشيدنِ 
مقاومت و دوام تمدن ها در برابر اسارت هاي توسعه در عصر حاضر، كه غالبا در پوششي از تبليغات فريبنده پيچيده 
شده است، در گرو نقش آفريني مردم است كه با همكاري، ابتكار عمل و صداقت، راه هايي ابداع كنند كه از منابع 

سرزميني خود با پايداري (نه شتابِ تحليل برنده و ويرانگر) بهره برداري كنند و بهترينِ توليدات خود را در سطح محلي 
و منطقه اي به مصرف هموطنان خود برسانند چرا كه همين مردم (يعني خودشان)، صاحبان و پاسدارانِ منابعِ سرزميني 

باييِ اين سربلندي، توانمندي و بي بي ترديد، عظمت و زي. اي هستند كه براي توليد اين محصوالت به كار رفته است
سياستگذاري مي زدايد و سياستگذارانِ خوش نيت و مجامعِ نيازي از غير، به حدي است كه استيالي ذهنيِ استعمار را از 
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به ديگر صادرات  افزايش براي توجيه نام تئوريِ اقتصادي اي است كه 57»مزيت نسبي«
بر اساس اين تئوري، هر كشور بايد فقط به توليد كاالها و . به آن استناد مي شودكشورها 

 ،مهيا بودنِ اين ملزومات. به وفور داردتوليد آنها را كه ملزومات  باشدمحصوالتي مشغول 
از اين  .را نشان مي دهدامتياز اين كشور بر ديگر كشورهاي جهان براي توليد اين محصوالت 

رو است كه مي بينيم برخي از كشورها به كشت و صادرات محصوالت خاصي شهرت يافته 
براساس تئوريِ مزيت . اند، مثل قهوه، نيشكر، محصوالت جنگلي، يا مونتاژ وسايل الكترونيكي

نبايد منابع خود را صرف توليد داخليِ همة نيازمندي هاي مردم خود كنند نسبي، اين كشورها 
مورد نياز ملت خود را با ارزي كه از  محصوالت و كاالهايِتمامي مي توانند آنها چون 

صادرات و اين . به دست مي آورند از ديگر كشورها وارد كنند صادراتي خود محصوالت
كه ديگر كشورها در توليد آنها امتيازاتي بر  هستندهمان محصوالتي  ،كاالهاي وارداتي

                                                                                .كشورهاي وارد كننده دارند
 

. مزيت نسبي تئوري اي كليدي در توجيه كل نظام تجارت جهاني و جهاني سازي اقتصاد است
تبليغ مزيت نسبي در جهان با هدف از ميدان به در كردنِ سيستم هاي كارآمد و متنوع توليد 

، مقياس كوچك صنعتي و كشاورزيِكوچك اي است كه از طريق بنگاه هاي  محلي و منطقه
، نيازهاي خود از جمله خُرداين واحدهاي . محلي را به كار گمارده است انبسياري از مردم

مواد اوليه و نيروي انساني را در محل تامين مي كنند و براي مصرف محلي و منطقه اي توليد 
شركت هايِ  تصاديِاق كشيِمجالي براي بهره  ،فايي و خوداتكاييخود ك اين ميزان از. مي كنند

لذا هدف جهاني سازي، جايگزين كردن . گذاردجهاني از منابع و مردم يك سرزمين باقي نمي 
 محور-صادرات ا به منظور تشويق و تامين اقتصادسيستم هاي بزرگ تك محصولي در كشوره
 كالنِ و عرصه براي سود بردن سرمايه هايِ وندشاست تا سيستم هاي مردمي و محلي نابود 

                                                                           .گرددمهيا تر در جوامع خارجي 
 

ي تازه استقالل اواسط قرن بيستم، بسياري از كشورها، در به اين تحوالت نگاهي تاريخي در
اين : در اقتصاد فاصله بگيرندو تك محصولي گرايي  تالش كردند كه از تخصص يافته

                                                                                                                                            
همراه  ،منصرف و در راه مساعدت با فعاالنِ مقاومت در عرصة اقتصادي» كت بند توسعه«كوش ما را از پوشيدنِ  سخت

  .خواهد ساخت

57 comparative advantage 
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استعمار كه آنان را وادار به پذيرش سيستم هاي تك دورانِ ، به منظور جبرانِ خسارات كشورها
آناناس، قهوه، موز و حتي مونتاژ صنعتي كرده بود، اقدام به متنوع  بزرگمحصولي مثل مزارع 

ت هاي جديد در اين كشورها كامال دريافته دول. صنعت و كشاورزي خود كردندبخش سازيِ 
تحميليِ اقتصاد كشور، آنان را نسبت به تصميمات سياسي در خارج  بودند كه تخصص گراييِ

قيمت گذاريِ كاالها و محصوالت، آسيب  جهانيِ از كشور و تالطمات بازار و سيستم هايِ
نباشند با درآمد نسبتا اندك آنان قادر اين آسيب پذيري موجب شده بود كه . پذير ساخته است

در حوزة غذا، دارو، انرژي و آنچه براي را حاصله از صادرات، تمامي نيازهاي مردم خود 
طبعا، با اين تجربه از ناكارآمديِ اتكا به . توليد صنعتي در داخل كشور نياز داشتند وارد كنند

ترجيح دادند كه در حد  ي مستقل، رهبرانِ اين كشورهاي داخليصادرات براي تامين نيازها
سيستمي كه ايشان انتخاب كردند . خودكفا و خوداتكا شوند اين نيازها،امكان در تامين غالب 

هدف . مي نامند 59»ملي اتكاييخود«به بيان ساده تر يا  58»جايگزيني واردات«را در اصطالح 
                                 60.اين سيستم برقراري كنترل مردم بر اقتصاد داخلي كشور خود بود

 

، بانك جهاني و صندوق بين 61ميالدي 1980198019801980طي دهة بعد از همايش برتون وودز، و به ويژه 
براي . فاصله بگيرند اتكاييالمللي پول بر فشارهاي خود بر اين كشورها افزودند تا از خود

ملي، اين  اييِاتكنكوهش و ناپسند جلوه دادنِ سياست هاي مرتبط با جايگزيني واردات يا خود
فشارهاي اين دو نهاد، اين كشورها . نام نهادند 63»حمايت گرايي«و  62»انزوا طلبي«رويكرد را 

                                                 
58 import substitution  
59 national self-reliance 
  60 هدف از «اقتصاد مقاومتي» هم همين است. با اين تفاوت كه در شرايط كنوني جهان، نقش آفريني مردم در كليد زدنِ

بخش : شتر، بنگريد بهو منابع بي يياتبراي اطالع از جز. به اقتصادي كه مردم در آن كنترل بيشتري دارند، برجسته تر است
. 1394139413941394و عباسي همين مجموعه مقاالت  2222  

رياست،  مقارن با زمامداري دولت هاي محافظه كارِ حاميِ سرمايه داري جهاني در اياالت متحده و انگلستان به  61  

.به ترتيب، رييس جمهور رونالد ريگان و نخست وزير مارگارت تاچر  
62 isolationism 
63 protectionism 

در استناد به سياست هايِ كشورهاي در حال توسعه براي حفاظت از صنايع داخلي خود استفاده » حمايت گرايي«از واژة 
مثال طرفداران جهاني سازي از وضع تعرفه هاي گمركي باال براي منع يا محدود كردن واردات محصوالت . مي كنند

استفاده از اين واژه براي نكوهش دولت هاي حاميِ توليدات . مي نامند» يانهحمايت گرا«مشابه خارجي بيزار اند و آن را 
ين در صورتي ا. خوانده شوند» حمايت گرا«داخلي به حدي عموميت يافته كه براي سياستگذاران، تحقير كننده است كه 

ته و حال، از تمامي صنايع خود، در گذش از محافظت و توسعهبراي  خود است كه تمامي كشورهاي صنعتي جهان
(Chang 2002)  استفاده كرده و مي كنند ي،حمايتسياست هاي.   
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به  جهانيمرزهاي خود به روي سرمايه هاي خصوصي و شركت هاي گشودنِ را به سوي 
 عمدتا از ،از سوي اين نهادها عمال فشارا. محور سوق داد-منظور استقرار مدل توليد صادرات

برنامه هاي تنظيم «طريق مشروط كردنِ دريافت هر گونه كمك مالي از آنها به چيزي موسوم به 
توجه  برنامه هاي تنظيم ساختاري نام ديگري براي تغييراتي بود كه. صورت گرفت 64»ساختاري

 تامين نيازهاي داخلي وسيستم هاي داخلي  را از] و اعتبارات دولت مركزي[سياستگذاران 
اقتصاد  پذيرشِاما پس از . ساختمحور معطوف مي -توليد صادرات آن را به سويِگرفته و 
 پي بردند كه كشورهاي ثروتمند براي واردات محصوالتتازه محور، اين كشورها -صادرات

از تبديل  ،بنابراين، بسياري از كشورهاي فقير. عمال مي كنندايشان محدوديت هاي جدي ا
محور پشيمان اند و به -كاي داخلي به سيستم هاي صادراتسيستم هاي خودكفا و خودات

                                                    . نهضت مقاومت در برابر تجارت جهاني پيوسته اند
 

اما چرا بانك جهاني و صندوق بين المللي پول تا اين حد بر موضع و عملكرد خود مصر بوده 
همانطور كه پيشتر به طور [: ري را بدينصورت مي توان خالصه كرداند؟ دليل اصلي اين پافشا

قه اي را ميسر مي سيستم هاي اقتصادي اي كه خوداتكايي محلي و منط] خالصه مطرح شد
كنند مجالي به شركت هاي جهاني براي دستيابي به تجارت آزاد، جهاني سازي اقتصادي و 
رشد سريع و باالي مورد انتظار خود نمي دهند. هر سه هدف مذكور مي طلبد كه تعداد و 

                                                                                                                                            
شود تا توليدكنندگان ) يا حذف(منتقدينِ بي اطالع از اين واقعيت تاريخي اصرار دارند كه بايد تعرفه ها كاهش داده 
، كشورهايِ در حال توسعه اي ايشان. داخلي مجبور شوند خود را به كيفيت مناسب براي رقابت در بازار جهاني برسانند

كه از اتخاذ اينگونه سياست ها ابايي ندارند را به عدم تمايل به تعامل با ديگر كشورها متهم مي كنند تا شايد با اهرم 
.تحقير، سياستگذاران را وادار به همكاري با نهادهاي برتون وودز و تجارت جهاني كنند  

هاي خارجي به كشور ما پس از اجرايي شدن برجام و اعزامِ يكي پس از ديگريِ افزايش بي سابقه و بالمانع واردات كاال
نفر، به تهران براي امضاي اسناد  100100100100بر نمايندگان شركت هاي جهاني از كشورهاي مختلف، برخي در گروه هاي بالغ 

ه، ورود اين حجم از يك نگا. تجاري، مصداقي از نتيجة فشارهايِ بين المللي براي گشودن مرزهاي يك كشور است
ناميد، اما از نگاهي ديگر، اين چيزي جز سياست » قاچاق«عظيم از كاالهاي خارجي از مرزهاي رسمي كشور را مي توان 

به هر نام كه آن را بخوانيم، اين عملكرد با منافع جهاني سازي و . ترخيص كاالها با تعرفة صفر درصد به نظر نمي رسد
 شركت هاي جهانيِ حامي آن سازگار و با اهداف اقتصاد مقاومتي در تعارض كامل است. 

64 structural adjustment programs  / SAPs 

در ترجمه هاي فارسيِ متون اقتصادي، از عبارت «برنامه هايِ تعديل ساختاري» براي اشاره به اين برنامه ها استفاده مي 
درست را در ذهنِ خواننده تداعي مي كند كه ساختارها و اين ترجمة دقيقي نيست چون استفاده از آن اين درك نا. شود

سياست هاي بومي «افراطي» اند و بايد «تعديل» شوند. پس «تنظيم ساختاري» ترجمه دقيق تري است چون اين دقيقا 
. كاري است كه نهادهاي برتون وودز بر سياستگذارانِ كشورها تحميل مي كنند  
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توليد . هر چه باالتر و ميل حداكثري داشته باشدبين كشورها حجم تراكنش هاي اقتصادي 
جهاني سازي است چون ذاتا كوچك مقياس است  ، دشمن و مانع درجة يكاي محلي و منطقه

به بيان ديگر، . استو فرآيند توليد و توزيع محصوالت آن مستلزمِ گام هاي كمتر و كوچكتري 
براي شركت فرصت هاي سودجويي در نظام هاي اقتصاديِ مبتني بر توليد محلي و منطقه اي، 

                                                                        . هاي جهاني بسيار كاهش مي يابد
 

جهان، مدام از كشوري به  در پهنة وسيع اقيانوس هاي ي كهمحصوالت صادرات، مقابلدر 
دي حتي پس از انجام مراحلي از توليد رشود، و در موامي كشور ديگر بارگيري و باراندازي 

ايجاد ثروت  جهتايده آل  شود، شرايطمي مجددا بارگيري و به مقصد سومي گسيل داده 
هزاران  در تجارت جهاني، گاه در طي شبانه روز،. وردبه وجود مي آ جهانيبراي شركت هاي 

 اين جابجايي مستمر ثمرة. باركشِ غول پيكر در اقيانوس ها از كنار هم عبور مي كنند كشتيِ
. همان رشد سريع و بااليي است كه شركت هاي بزرگ جهان در پي آن اند هاكاال اما بيهودة

سريع محيط زيست است و كشورها را  ويرانگرِ ،اما افسوس كه اين رفت و آمد غير ضرور
                      . به نيروها و عواملي بيروني مي كند كه آنها هيچ كنترلي بر آن ندارند وابسته

 

اقتصاددانانِ معروفي چون جالب توجه اينكه مبلغين تجارت آزاد غالبا به نام و تئوري هاي 
 محور دفاع-صادرات استناد مي جويند تا از سياست هايِ 66»ديويد ريكاردو«و  65»آدام اسميت«

بنگاه هاي كوچك و محلي را ترجيح مي  به صراحتاين در صورتي است كه اسميت . كنند
درون  فقط درداد و تئوري مزيت نسبيِ ريكاردو نيز فرض را بر اين قرار مي داد كه سرمايه 

به  تجارت جهاني مقرراتبر اساسِ  هامروزشرايطي كه . آنهابين جابجا شود و نه كشورها 
اقتصادهاي متنوع  تبديل. است تضادنظريه هاي اين اقتصاددانان كامال در وجود آمده است با 

محور به شركت هاي جهاني سود سرشاري مي رساند اما افراد، - محلي به سيستم هاي صادرات
شرايط بسيار  ،جوامع  و محيط زيست. جوامع محلي و ملت ها را وابسته و آسيب پذير مي كند

محور از - پيمان هاي بين المللي به جاي توليد صادرات نهادها و داشتند اگرمي بهتري 
                                                             . خودكفايي محلي و ملي حمايت مي كردند

 

                                                 
65 Adam Smith 1723-1790 
66 David Ricardo  1772-1823     
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-صادرات توسعة بخش كشاورزي يكي از مصاديق روشن براي نشان دادنِ آسيب هاي ناشي از

نيمي از  ،عصراين اما حتي در . استشهرت يافته » رايانهعصر «به  دورانِ معاصر. محور است
غالبا عيت اين جم. كشاورزي امرار معاش مي كنند از زمين و كارِجمعيت جهان هنوز مستقيما 

. مشغول اندمورد نياز خود و جامعة پيراموني  و ديگر محصوالت متنوعِ قوت غالب توليد به
د را براي كشت مجدد در سال بعد ذخيره مي كنند بذرهاي بومي و اصيل خو محلي كشاورزانِ

باور دارند و از مزاياي  67به تناوب كشتايشان .] و از خريداري بذرهاي تجاري بي نياز اند[
آب، بذر، كار و شخم  از منابعِ جمعي بهره برداريِدر  68محلييِ استفاده از سيستم هاي مشاركت

                                                                                                   .بهره مند اند

 

 را براي آنان جامعهو بقاي توليد تداوم ، شرايط مناسبِ اين سيستم ها، طي هزاره هاي متمادي
 ،سيستم هاي محلي با منافع شركت هاي بزرگ در تضاد استاما چون . تضمين كرده است

 71»آرچر دانيلز ميدلند«و  70، كارگيل69كشاورزي چون مونسانتو مرتبط با جهانيِشركت هاي 
ديگر شركت هاي بزرگ، دولت متشكل از ي چند ميليون دالريِ منسجم جبهة تبليغاتيِ رهبريِ

خود،  پي در پيِ تا با بيانيه هاي رسميِ را بر عهده گرفته اندها و سازمان هاي بوروكراتيك 
ريِ كافي و عاجز از سيركردنِ جهانِ گرسنة امروز معرفي كشاورزان خُرد جهان را فاقد بهره و

                                                                                                         72.كنند

                                                 
67 crop rotation 

. يك محصول كاشته نمي شود ،تناوب كشت يعني اينكه در دو سالِ متوالي در يك قطعه زمين  

در اين سيستم ها حق استفادة فرد از دارايي. ستدر تماميِ جوامع كهن عموميت داشته ازماني اين سيستم ها   68  

مشروط به مشاركت در ازاي پرداخت وجه نقد نبود بلكه ، گل و رودخانه، زمين، بذر، مرتع، جنهاي مشتركي چون آب
قوانينِ  مقاومت و پايداري نظام كشاورزيِ سنتي ايران، قبل از اجرايِ. بوداو در حفظ و حراست و غني سازيِ اين منابع 

 سيستم هاي محليِ بهره برداريِ از اين نمونهمرهون هزاران  نيز 1340134013401340دهة در » انقالب سفيد«موسوم به تغييرات ساختاريِ 
اين سيستم ها در نتيجة غالب . از دارايي هاي مشترك اين مرز و بوم توسط مردم محلي در سراسر كشور بود جمعي
ي اين سيستم ها آشنايي با تعدادي ازبراي . و ملي كردن منابع طبيعي كشور، از هم پاشيد اصالحات ارضياجراي 

و  ب1368136813681368الف، 1368136813681368، 1359135913591359 صفي نژاد، 1373137313731373فرهادي : بنگريد بهن و ديگر جاهاي دنيا در ايرا هوشمندانه و كارآمد  

Warren 1995, Ostrom 1990 
: اصالحات ارضي و ترويج كشاورزيِ صنعتي در ايران، بنگريد به اي مطالعة بيشتر در مورد خاستگاه استعماريِو بر    

www.eabbassi.ir/localdevelopmentplnplcy_transnataginst.htm »نهاد فرامليتي كشاورزي«  
69 Monsanto 
70 Cargill 
71 Archer Daniels Midland 

خوشبختانه تعداد رو به رشدي از پژوهشگران مستقل با اجراي پژوهش هاي ميداني، بي اساس بودنِ تبليغات اين    72  
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 تقريبا تماميِ مقررات سازمان تجارت جهاني و بانك هاي بزرگ و بسياري از مقرراتي كه هم

آينده در نظر گرفته  در پيمان هاي تجاريِ ه شدناكنون در مرحلة پيشنهاد اند و براي گنجاند
ايده [و كشاورزي تك محصولي  صنعتي شده اند، از شركت هاي جهانيِ مرتبط با كشاورزيِ

حمايت مي كنند و نه از كشاورزيِ متنوعِ محلي كه براي ] محور- آل براي كشاورزيِ صادرات
                                                                                   . اسب استخودكفايي من

 

قوت و  ده ها هزار كشاورزِ خُرد به كشت تا چندي پيشدر آن ي جهان كه لذا بسياري از جاها
طرح هاي و اجراي  اورزيغذاي مردم اشتغال داشتند، هم اكنون به عرصة فعاليت هاي كش

لوكس و غير  محصوالت ، به ويژهجهانيع براي شركت هاي دآورِ كشت مقياس وسيسو
. اين شركت ها هرگز براي تامين نيازهاي مردم محلي توليد نمي كنند .است تبديل شده ضرور،

مثل گل، گياهان  يسرمايه گذاري خارجي در حوزة كشاورزي غالبا محصوالت سودآورتر
كشورهاي ثروتمند  در يصادراتبازارهاي و قهوه، و آنهم براي  گلداني، گوشت گاو، ميگو، پنبه

مي  كشاورزي مي كردند سر مردمي كه زماني در اين اراضي و چه بر. را هدف قرار مي دهد
بر ي جهاني شركت هاو از آنجاييكه . مي شوند گسيل داده؟ آنها به سرعت به جاهاي ديگر آيد

فرصت هاي  كشاورزي، ي درساختار اين تغييرِاز اند، مصر روش هاي مكانيزه استفاده از 
از اين رو، مردمي كه زماني غذاي خود را خود تامين مي . شغليِ بسيار اندكي حاصل مي شود

مي بدل كردند، به جمعيتي بي زمين، بي درآمد، بيكار، بي خانمان، وابسته و عموما گرسنه 
با خوداتكايي و خودكفايي بقاي خود را در اين فرآيند، جوامع محلي كه زماني دوام و . گردند
م ونيز كه براي نسل هاي متمادي تدا هاو فرهنگ هاي آن .مي كردند، ناپديد مي شوندتامين 

حتي در اياالت متحده نيز مي توان اين . ، از هم مي پاشدجامعهبا پراكنده شدن  ،يافته بود

                                                                                                                                            
شركت هاي جهاني را برمال كرده اند. اين پژوهش ها نشان داده است كه بازده زراعيِ سيستم هايِ غير شيمياييِ محلي 

اين دستاورد پژوهشي در مورد برتريِ بازده  )1392139213921392گ چين(. تم هاي كشاورزي استدر برخي موارد حتي بيشتر از سيس
 ، با احتساب كليه هزينه هايِكشاورزي سيستم هاي صنعتيِ .است بسيار معني دار زراعيِ نظام هاي غيرشيمياييِ محلي،

بااليِ مرتبط با بذرهاي تجاري، نهاده هاي شيميايي و مصرف آب بيشتر، از نظر بازده اقتصادي هرگز توانِ رقابت با نظام 
با اثبات برتريِ بازده زراعيِ نظام هاي غير شيميايي، روش هاي صنعتي حتي در . هاي محلي كشاورزي را نداشته است

ي اطالع بيشتر در مورد تفاوت بين اين دو بازده و ايجاد ابهام در برا. دنقرار مي گيراز توجيه اقتصادي مرتبه پايين تري 
نهاد «: مورد اين دو بازده به منظور تبليغ گمراه كنندة كشاورزيِ صنعتي و بذرهاي اصالح شده و تراريخته بنگريد به

» باورهاي نادرست، تكنولوژي نامناسب و رفتارهاي نامعقول در كشاورزي: فرامليتي كشاورزي  
www.eabbassi.ir/pdf/article_trans_ag-inst_pt3.pdf 
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زماني شكل غالبِ كشاورزي در كه  73نظامِ مزرعه داري خانوادگي ناپديد شدنِپديده را در 
                                                                             . اين كشور بود به وضوح ديد

 

محور در حوزة كشاورزي مي توان - ت محيطيِ مرتبط با اقتصاد صادراتيساز جمله مسايل ز
پافشاري بر كشت تك محصولي براي . زيستي نام برد ]و ذخاير[ از خسارات كالن به تنوع

در  كاهش فاحش در تنوع زيستيصادرات و استفاده گسترده و كالن از آفت كش ها به اين 
رد زماني هزاران گونة مختلف برنج را ُخ مثال در فيليپين، كشاورزانِ. انجاميده است كشاورزي

انگشت شمار از اين  ةگوندر اين كشور تنها چند  هاما امروز. براي كشت در اختيار داشتند
در . محصول كشت مي شود و گونه هايي كه كنار گذاشته شده اند در معرض نابودي اند

سازمان خواربار «به نقل از . درصد گونه هاي بومي ذرت از ميان رفته است 75757575كشور مكزيك، 
زي كشاور تنوع ذخاير ژنتيكيِ درصد 75757575، جهان پيشاپيش 74)فائو(» و كشاورزيِ ملل متحد

                   .خود را، مشخصا به واسطه جهاني شدنِ كشاورزي صنعتي، از دست داده است
 

به صنعتي كشاورزي . بسيار باالست صنعتي كشاورزيِ 75»هزينه هاي خارجيِ«عالوه بر اين، 
اما در نظر ندارد كه اين . خرد افتخار مي كند داشتنِ بهره وري باالتر در مقايسه با كشاورزيِ

خاك ها و . رودخانه ها تحميل مي كند بر هوا، آب، خاك و حيات يگزاف روش، هزينه هاي
و . ستو خسارت بر حيات آبزيان باال استآب هاي سطحي به نهاده هاي شيميايي آلوده 
، جنون 78، ليستريا77، اي كوالي76مثل سالمونالبيماري هايي كه از طريق غذا منتقل مي شود، 

                           81.دنصنعتي كشاورزي دار ريشه در سيستم هاي ،80تب برفكي و 79گاوي

                                                 
73 family farms 
74 Food and Agriculture Organization  / FAO 
75 external costs, externalities 

كاالها به اين كه معموال در برآورد قيمت  ستكاالهاي صنعتي ا انبوه توليد يِخارجي از جمله هزينه هاهزينه هاي 
مقداري از پسماند شيمياييِ كارخانه وارد  ،ي صنعتيكاالمثال اگر در فرآيند ساخت يك . ي شودحساب آورده نم

رودخانه اي شود و آب آن را مسموم سازد، كليه هزينه هاي مرتبط با بيماريِ افرادي كه آب شرب شهرشان از آن 
اگر . كاال اضافه شودآن يد قاعدتا به قيمت رودخانه تامين مي شود و نيز هزينه پاكسازيِ رودخانه از اين آالينده مي با

اين هزينه ها به قيمت كاال اضافه شود، اجناسِ توليدكنندگانِ بي مسئوليت نمي تواند در بازار با كاالهاي توليد شده 
خود به خود  ،د و لذا توليدكنندگانِ آسيب رسانتوسط توليد كنندگان دوستدار محيط زيست و سالمت جامعه رقابت كن

از اين رو است كه بسياري از دوستداران توسعه پايدار و محيط زيست مي خواهند كه . گردونه توليد خارج مي شوند از
شوند كه از  صورت تمامي توليدكنندگان تشويقبدينهزينه هاي خارجي در قيمت گذاريِ كاالها لحاظ قرار گيرد تا 

.  رهيزندبپ ، يعني تعرض به طبيعت و سالمت جامعه،هزينه هاي خارجي  
76 Salmonella  
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مددرساني به خانواده هايي كه توسط اين  و دست آخر، كشاورزي صنعتي هزينة اجتماعيِ
تحميل مي  دولت هارا بر بودجة عمومي  مي شوندسيستم جهاني از خانه و كاشانة خود آواره 

ناشي از  وارده بر محيط زيست و آسيب هاي اجتماعيِ خارجيِ لذا با توجه به هزينه هايِ. كند
اين تغيير سيستمي، آيا باز هم مي توان ادعا كرد كه كشاورزيِ صنعتي داراي بهره وري 

                                                                                                ؟باالتري است

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
اين . كه از راه گوشت مرغ و پوست آلودة تخم مرغ به انسان سرايت مي كند است خاص ماكيان بيماريِسالمونال 
.استكشنده در شكل حاد آن بيماري   

77 E.coli 

و اسهال  نوعي از آن كه مسموميت. نوعي باكتري است كه در دستگاه گوارشيِ پستانداران عموميت دارداي كوالي 
.  انتقال مي يابدخوردنِ غذاي آلوده به مدفوع جاندارِ بيمار، به انسان ها و حيوانات سالم شديد ايجاد مي كند از راه   

78 Listeria 
. از بيماري هاي مهلك مشترك انسان و دام است كه از راه گوشت و لبنيات منتقل مي شودليستريا   

79 mad cow disease 

 1984198419841984 ظهور اين بيماري را به سال. گوشت آلوده است خوردنِمهلك قابل انتقال به انسان از طريق  بيماريِجنون گاوي 
رديابي كرده اند اما اولين گزارشات رسمي از وجود ميليون ها راس گاوِ مبتال به اين بيماري در گاوداري هاي بزرگ 

گاوداري هايِ صنعتي با پودرِ ضايعات دامي كشتارگاه تغذيه دام در اين . منتشر شد 1990199019901990 صنعتي انگلستان در اوايل دهة
متخصصين . دليل ظهور اين بيماريِ بي سابقه شناخته شده است) »تغذية دام با همجنس خواري«عملكردي موسوم به (ها 

 176176176176نفر،  226226226226، 2012201220122012ل اما با اين وصف، تا سا. معتقدند كه انتقالِ اين بيماري از گاو به انسان به سادگي صورت نمي گيرد
Guardian 2012انگليسي و مابقي از ديگر كشورهاي جهان، از اين بيماري جان خود را از دست دادند .  

80 foot-and-mouth disease 

 در ميان گاوسانان ، اما از بيماري هاي بسيار مسري و كشندهندرت به انسان ها سرايت مي كند بيماريِ تب برفكي به
. يماري هاي دام شمرده مي شودب» طاعونِ«است به طوري كه   

اين ،الزم به ذكر است كه دانشمندان. در رسانه ها برجسته شده است» آنفوالنزاي پرندگان«اخيرا شيوع بيماريِ    81  

(Wallace 2017) . عنوان يكي از عوارض حاد مرغداريِ صنعتي شناخته اند بيماري را به     

پرنده، از نابودي ميليون ها به سادگي واحدهاي مرغداري مي توان اين يافته به اين معني است كه با كوچك كردنِ 
براي واكسن پيشگيري از ابتال به آن در جامعه و اعتبارات عمومي و هزينه كرد ميليون ها دالر آسيب مالي به مرغداران 

اي صنعتيِ آلوده به اين مضافا اينكه، با اتخاذ اين سياست هوشمندانه و پيشگيرانه، ضرورت نابوديِ مرغ ه. پرهيز كرد
بيماري نمي تواند دليلِ نابوديِ مرغ هاي بومي و اصيل كه از ذخاير ژنتيكي ارزشمند جوامع و اساسِ خودكفايي و 

.  خوداتكاييِ واقعي در توليد تخم مرغ و گوشت مرغ كشورهاست قرار گيرد  
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        تجارت آزاد و پيامدهاي زيست محيطي آنتجارت آزاد و پيامدهاي زيست محيطي آنتجارت آزاد و پيامدهاي زيست محيطي آنتجارت آزاد و پيامدهاي زيست محيطي آن    غير ضرور و افراطيِغير ضرور و افراطيِغير ضرور و افراطيِغير ضرور و افراطيِ    حمل و نقلِحمل و نقلِحمل و نقلِحمل و نقلِ
83838383و سيمون رتاالكو سيمون رتاالكو سيمون رتاالكو سيمون رتاالك    82828282جري مندرجري مندرجري مندرجري مندر     

در نيم قرني در نيم قرني در نيم قرني در نيم قرني . . . . محور استمحور استمحور استمحور است- - - - صادارتصادارتصادارتصادارت    توسعةتوسعةتوسعةتوسعةحمل و نقل زميني و دريايي از جمله ويژگي هاي ذاتيِ حمل و نقل زميني و دريايي از جمله ويژگي هاي ذاتيِ حمل و نقل زميني و دريايي از جمله ويژگي هاي ذاتيِ حمل و نقل زميني و دريايي از جمله ويژگي هاي ذاتيِ     فاحشفاحشفاحشفاحشافزايش افزايش افزايش افزايش 
توسعة توسعة توسعة توسعة     اين افزايش بي سابقه،اين افزايش بي سابقه،اين افزايش بي سابقه،اين افزايش بي سابقه،. . . . برابر شده استبرابر شده استبرابر شده استبرابر شده است    25252525ل و نقل جهاني ل و نقل جهاني ل و نقل جهاني ل و نقل جهاني برتون وودز مي گذرد، حجم حمبرتون وودز مي گذرد، حجم حمبرتون وودز مي گذرد، حجم حمبرتون وودز مي گذرد، حجم حمهمايش همايش همايش همايش كه از كه از كه از كه از 

از توسعه از توسعه از توسعه از توسعه     84848484»»»»رتونرتونرتونرتونلي ِبلي ِبلي ِبلي ِبهههه««««شركت هايي چون بكتل و شركت هايي چون بكتل و شركت هايي چون بكتل و شركت هايي چون بكتل و . . . . عظيمِ زيرساخت هاي جهاني را الزامي ساخته استعظيمِ زيرساخت هاي جهاني را الزامي ساخته استعظيمِ زيرساخت هاي جهاني را الزامي ساخته استعظيمِ زيرساخت هاي جهاني را الزامي ساخته است
فرودگاه هاي جديد، بنادر، ميدان هاي نفتي، شبكه هاي لوله فرودگاه هاي جديد، بنادر، ميدان هاي نفتي، شبكه هاي لوله فرودگاه هاي جديد، بنادر، ميدان هاي نفتي، شبكه هاي لوله فرودگاه هاي جديد، بنادر، ميدان هاي نفتي، شبكه هاي لوله : : : : سود كالن برده اندسود كالن برده اندسود كالن برده اندسود كالن برده اند    ،،،،مرتبط با جهاني سازيمرتبط با جهاني سازيمرتبط با جهاني سازيمرتبط با جهاني سازي    زيرساختيِزيرساختيِزيرساختيِزيرساختيِ

بسياري از اين تاسيسات در مكان هايي ساخته مي شوند كه بسياري از اين تاسيسات در مكان هايي ساخته مي شوند كه بسياري از اين تاسيسات در مكان هايي ساخته مي شوند كه بسياري از اين تاسيسات در مكان هايي ساخته مي شوند كه . . . . ي انتقال نفت و گاز، خطوط ريلي و بزرگراه هاي انتقال نفت و گاز، خطوط ريلي و بزرگراه هاي انتقال نفت و گاز، خطوط ريلي و بزرگراه هاي انتقال نفت و گاز، خطوط ريلي و بزرگراه هاهاهاهاها
هنوز طبيعت نسبتا بكر و ارزشمند محسوب مي شود، مثلِ صخره هاي مرجاني، زيستگاه هاي حيات وحش، جنگل هنوز طبيعت نسبتا بكر و ارزشمند محسوب مي شود، مثلِ صخره هاي مرجاني، زيستگاه هاي حيات وحش، جنگل هنوز طبيعت نسبتا بكر و ارزشمند محسوب مي شود، مثلِ صخره هاي مرجاني، زيستگاه هاي حيات وحش، جنگل هنوز طبيعت نسبتا بكر و ارزشمند محسوب مي شود، مثلِ صخره هاي مرجاني، زيستگاه هاي حيات وحش، جنگل 

                                                                                                                                         . . . . عي عبور مي كنندعي عبور مي كنندعي عبور مي كنندعي عبور مي كننداز ميان مناطق روستايي و اراضي زرااز ميان مناطق روستايي و اراضي زرااز ميان مناطق روستايي و اراضي زرااز ميان مناطق روستايي و اراضي زرابسياري از بزرگراه ها بسياري از بزرگراه ها بسياري از بزرگراه ها بسياري از بزرگراه ها . . . . ها و مراتعها و مراتعها و مراتعها و مراتع

 
در اين بخش از جهان، سرمايه در اين بخش از جهان، سرمايه در اين بخش از جهان، سرمايه در اين بخش از جهان، سرمايه . . . . تاثير زيانبار اين تاسيسات به ويژه در آمريكاي جنوبي و مركزي مشهود استتاثير زيانبار اين تاسيسات به ويژه در آمريكاي جنوبي و مركزي مشهود استتاثير زيانبار اين تاسيسات به ويژه در آمريكاي جنوبي و مركزي مشهود استتاثير زيانبار اين تاسيسات به ويژه در آمريكاي جنوبي و مركزي مشهود است

    صورت گرفته است، غالبا در تقابل با جوامع بوميِصورت گرفته است، غالبا در تقابل با جوامع بوميِصورت گرفته است، غالبا در تقابل با جوامع بوميِصورت گرفته است، غالبا در تقابل با جوامع بوميِ    بكربكربكربكرگذاري هاي عظيمي در توسعة زيرساخت ها در دل طبيعت گذاري هاي عظيمي در توسعة زيرساخت ها در دل طبيعت گذاري هاي عظيمي در توسعة زيرساخت ها در دل طبيعت گذاري هاي عظيمي در توسعة زيرساخت ها در دل طبيعت 
چند چند چند چند نين نين نين نين چچچچهمهمهمهم. . . . در اكوادوردر اكوادوردر اكوادوردر اكوادور    بوميبوميبوميبوميدر پاناما، و گروه هاي متعددي از جوامع در پاناما، و گروه هاي متعددي از جوامع در پاناما، و گروه هاي متعددي از جوامع در پاناما، و گروه هاي متعددي از جوامع     86868686»»»»كوناهاكوناهاكوناهاكوناها««««در كلمبيا، در كلمبيا، در كلمبيا، در كلمبيا،     85858585»»»»اوواهااوواهااوواهااوواها««««ثل ثل ثل ثل مممم    ،،،،منطقهمنطقهمنطقهمنطقه
در يك مورد، در يك مورد، در يك مورد، در يك مورد، . . . . اعتراضات گسترده اي در انگلستان شداعتراضات گسترده اي در انگلستان شداعتراضات گسترده اي در انگلستان شداعتراضات گسترده اي در انگلستان شد    بروزبروزبروزبروز    موجبموجبموجبموجب    زيرساختيزيرساختيزيرساختيزيرساختي    پيش همين نوع تاسيساتپيش همين نوع تاسيساتپيش همين نوع تاسيساتپيش همين نوع تاسيسات    سالسالسالسال

زارع و مراتع روستاهاي يك منطقه عبور زارع و مراتع روستاهاي يك منطقه عبور زارع و مراتع روستاهاي يك منطقه عبور زارع و مراتع روستاهاي يك منطقه عبور عريضي كه از ميان معريضي كه از ميان معريضي كه از ميان معريضي كه از ميان مدويست هزار نفر در مخالفت با ساخت بزرگراه هاي دويست هزار نفر در مخالفت با ساخت بزرگراه هاي دويست هزار نفر در مخالفت با ساخت بزرگراه هاي دويست هزار نفر در مخالفت با ساخت بزرگراه هاي 
معترضينِ معترضينِ معترضينِ معترضينِ . . . . تجمع كردندتجمع كردندتجمع كردندتجمع كردند    ،،،،مي كرد تا تسهيل كنندة رفت و آمد هزاران كاميونِ حامل كاالهاي صادراتي باشدمي كرد تا تسهيل كنندة رفت و آمد هزاران كاميونِ حامل كاالهاي صادراتي باشدمي كرد تا تسهيل كنندة رفت و آمد هزاران كاميونِ حامل كاالهاي صادراتي باشدمي كرد تا تسهيل كنندة رفت و آمد هزاران كاميونِ حامل كاالهاي صادراتي باشد

    كرده اندكرده اندكرده اندكرده اندآمريكاي جنوبي و مركزي و تظاهر كنندگان مناطق روستايي انگلستان با مخالفت خود اين سوال را مطرح آمريكاي جنوبي و مركزي و تظاهر كنندگان مناطق روستايي انگلستان با مخالفت خود اين سوال را مطرح آمريكاي جنوبي و مركزي و تظاهر كنندگان مناطق روستايي انگلستان با مخالفت خود اين سوال را مطرح آمريكاي جنوبي و مركزي و تظاهر كنندگان مناطق روستايي انگلستان با مخالفت خود اين سوال را مطرح 
    كه چرا كه چرا كه چرا كه چرا جامعه و محيط زندگجامعه و محيط زندگجامعه و محيط زندگجامعه و محيط زندگيِ يِ يِ يِ ايشانايشانايشانايشان    بايد بايد بايد بايد براي خدمت رساني به جهاني سازي ويران گردد؟براي خدمت رساني به جهاني سازي ويران گردد؟براي خدمت رساني به جهاني سازي ويران گردد؟براي خدمت رساني به جهاني سازي ويران گردد؟                                                                                                                            
 

                                                 
82 Jerry Mander, International Forum on Globalization 
83 Simon Retallack, The Ecologist 
84 Halliburton 

پااليشگاه ها، هلي برتون از پيمانكارانِ ساختمانيِ صاحب نفوذ جهان همانند شركت بِكتل، شركت به ويژه در ساخت ،
ارائة خدمات نظامي نيز از ديگر حوزه جالب توجه اينكه، . نفت و گاز و تاسيسات پتروشيمي استانتقالِ خطوط لولة 

در  به  معاونت رييس جمهور» ديك چِيني«انتخاب رييس اسبقِ اين شركت، آقاي . ليت اين شركت جهاني استهاي فعا
 نشان دهندة ميزان نفوذ و قدرت اين شركت در سياست هاي آن كشور استپسر جورج بوشِدولت ، .رتون از لي ِبه

رتون لي ِبه. ت آمريكا قرارداد دريافت مي كندجمله شركت هايي است كه همانند بكتل، بدون شركت در مناقصه، از دول
در هر نقطه اي از دنيا كه بخواهد  ،تحريم هاي دولت آمريكا رعايتهمچنين از جمله شركت هايي است كه بدون 

، از جمله مواردي 2001200120012001سال در تهران در يكي از بنگاه هايِ زير مجموعة اين شركت جهاني افتتاح دفتر . فعاليت مي كند
تصميمِ اياالت متحده در بنا به گزارشات متعدد، اين شركت در . برانگيز شد ه براي اين شركت در آمريكا جنجالبود ك

براي مطالعه  .برده است عمده بوده و از آن منفعت عظيم اقتصاديبازيگرانِ از  ،حمله به عراق و بازسازيِ آن كشور
Chatterjee 2003bبيشتر، بنگريد به  :  

85 The U'wa 
86 The Kuna 
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جابجايي بي مورد كاالها جابجايي بي مورد كاالها جابجايي بي مورد كاالها جابجايي بي مورد كاالها و و و و افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي از ديگر پيامدهاي افزايش حجم تجارت جهاني افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي از ديگر پيامدهاي افزايش حجم تجارت جهاني افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي از ديگر پيامدهاي افزايش حجم تجارت جهاني افزايش استفاده از سوخت هاي فسيلي از ديگر پيامدهاي افزايش حجم تجارت جهاني 
    80808080نزديك به نزديك به نزديك به نزديك به . . . . شده استشده استشده استشده استافزايش احتراق سوخت هاي فسيلي موجب پديدة تغييرات آب و هوايي افزايش احتراق سوخت هاي فسيلي موجب پديدة تغييرات آب و هوايي افزايش احتراق سوخت هاي فسيلي موجب پديدة تغييرات آب و هوايي افزايش احتراق سوخت هاي فسيلي موجب پديدة تغييرات آب و هوايي . . . . بوده استبوده استبوده استبوده است

سوختي كه عموما براي به حركت درآوردنِ سوختي كه عموما براي به حركت درآوردنِ سوختي كه عموما براي به حركت درآوردنِ سوختي كه عموما براي به حركت درآوردنِ . . . . درصد حمل و نقل بار در جهان توسط كشتي هاي باري انجام مي گيرددرصد حمل و نقل بار در جهان توسط كشتي هاي باري انجام مي گيرددرصد حمل و نقل بار در جهان توسط كشتي هاي باري انجام مي گيرددرصد حمل و نقل بار در جهان توسط كشتي هاي باري انجام مي گيرد
اساسا اساسا اساسا اساسا . . . . استاستاستاست    87878787»»»»بانكر سيبانكر سيبانكر سيبانكر سي««««استفاده مي شود مخلوطي از سوخت ديزل و سوخت ديگري موسوم به استفاده مي شود مخلوطي از سوخت ديزل و سوخت ديگري موسوم به استفاده مي شود مخلوطي از سوخت ديزل و سوخت ديگري موسوم به استفاده مي شود مخلوطي از سوخت ديزل و سوخت ديگري موسوم به     هاهاهاهااين كشتي اين كشتي اين كشتي اين كشتي 

اگر كشتي ها در دل اقيانوس ها، به دور از مراكز جمعيتي اگر كشتي ها در دل اقيانوس ها، به دور از مراكز جمعيتي اگر كشتي ها در دل اقيانوس ها، به دور از مراكز جمعيتي اگر كشتي ها در دل اقيانوس ها، به دور از مراكز جمعيتي     بانكر سي نوعي پسماند فرآيند پااليش نفت است وبانكر سي نوعي پسماند فرآيند پااليش نفت است وبانكر سي نوعي پسماند فرآيند پااليش نفت است وبانكر سي نوعي پسماند فرآيند پااليش نفت است و
زده مي شود كه زده مي شود كه زده مي شود كه زده مي شود كه تخمين تخمين تخمين تخمين . . . . انسان ها از اين سوخت استفاده نمي كردند، مصرف ديگري نمي توانست داشته باشدانسان ها از اين سوخت استفاده نمي كردند، مصرف ديگري نمي توانست داشته باشدانسان ها از اين سوخت استفاده نمي كردند، مصرف ديگري نمي توانست داشته باشدانسان ها از اين سوخت استفاده نمي كردند، مصرف ديگري نمي توانست داشته باشد

س س س س فقط بندر ُلفقط بندر ُلفقط بندر ُلفقط بندر ُل] ] ] ] براي نمونهبراي نمونهبراي نمونهبراي نمونه[[[[. . . . ددددشوشوشوشودر چند سال آينده، صنعت كشتيراني جهان از اينكه هست بسيار گسترده تر در چند سال آينده، صنعت كشتيراني جهان از اينكه هست بسيار گسترده تر در چند سال آينده، صنعت كشتيراني جهان از اينكه هست بسيار گسترده تر در چند سال آينده، صنعت كشتيراني جهان از اينكه هست بسيار گسترده تر 
                                                                                                                                                                                                                                        . . . . درصدي طي دهة آتي آماده مي كنددرصدي طي دهة آتي آماده مي كنددرصدي طي دهة آتي آماده مي كنددرصدي طي دهة آتي آماده مي كند    50505050    ييييرا براي رشدرا براي رشدرا براي رشدرا براي رشدآنجلس، خود آنجلس، خود آنجلس، خود آنجلس، خود 

 
در در در در هر ُتن بار كه توسط هواپيما جابجا مي شود، هر ُتن بار كه توسط هواپيما جابجا مي شود، هر ُتن بار كه توسط هواپيما جابجا مي شود، هر ُتن بار كه توسط هواپيما جابجا مي شود، . . . . حمل و نقل هوايي از حمل و نقل دريايي نيز آالينده تر استحمل و نقل هوايي از حمل و نقل دريايي نيز آالينده تر استحمل و نقل هوايي از حمل و نقل دريايي نيز آالينده تر استحمل و نقل هوايي از حمل و نقل دريايي نيز آالينده تر است

يك فيزيكدانِ يك فيزيكدانِ يك فيزيكدانِ يك فيزيكدانِ . . . . انرژي مصرف مي كندانرژي مصرف مي كندانرژي مصرف مي كندانرژي مصرف مي كند    ،،،،برابر بيشتربرابر بيشتربرابر بيشتربرابر بيشتر    49494949افت طي شده، افت طي شده، افت طي شده، افت طي شده، سسسسهر كيلومتر مهر كيلومتر مهر كيلومتر مهر كيلومتر مبراي براي براي براي مقايسه با كشتيراني، مقايسه با كشتيراني، مقايسه با كشتيراني، مقايسه با كشتيراني، 
را را را را     747747747747ميزان مصرف و آلودگي مرتبط با از زمين برخاستنِ يك هواپيماي ميزان مصرف و آلودگي مرتبط با از زمين برخاستنِ يك هواپيماي ميزان مصرف و آلودگي مرتبط با از زمين برخاستنِ يك هواپيماي ميزان مصرف و آلودگي مرتبط با از زمين برخاستنِ يك هواپيماي     شركت هواپيما سازيِ بوئينگشركت هواپيما سازيِ بوئينگشركت هواپيما سازيِ بوئينگشركت هواپيما سازيِ بوئينگ
    آنآنآنآنمثل اين است كه پمپ بنزين يك محله را به آتش بكشيد و آن را برفراز مثل اين است كه پمپ بنزين يك محله را به آتش بكشيد و آن را برفراز مثل اين است كه پمپ بنزين يك محله را به آتش بكشيد و آن را برفراز مثل اين است كه پمپ بنزين يك محله را به آتش بكشيد و آن را برفراز ««««: : : : بدينصورت توصيف كرده استبدينصورت توصيف كرده استبدينصورت توصيف كرده استبدينصورت توصيف كرده است

هنگام بلند شدن از باند، كه دو دقيقه هنگام بلند شدن از باند، كه دو دقيقه هنگام بلند شدن از باند، كه دو دقيقه هنگام بلند شدن از باند، كه دو دقيقه     دردردردرسوخت مصرفي يك چنين هواپيمايي سوخت مصرفي يك چنين هواپيمايي سوخت مصرفي يك چنين هواپيمايي سوخت مصرفي يك چنين هواپيمايي برآوردي ديگر، برآوردي ديگر، برآوردي ديگر، برآوردي ديگر، در در در در » » » » ....به پرواز در آوريدبه پرواز در آوريدبه پرواز در آوريدبه پرواز در آوريد
دقيقه دقيقه دقيقه دقيقه     20202020هزار چمن زن مي سوزانند اگر به مدت هزار چمن زن مي سوزانند اگر به مدت هزار چمن زن مي سوزانند اگر به مدت هزار چمن زن مي سوزانند اگر به مدت     400400400400ون و ون و ون و ون و ميليميليميليميلي    2222كه كه كه كه است است است است بيشتر طول نمي كشد، برابر با سوختي بيشتر طول نمي كشد، برابر با سوختي بيشتر طول نمي كشد، برابر با سوختي بيشتر طول نمي كشد، برابر با سوختي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . . . . همزمان روشن باشندهمزمان روشن باشندهمزمان روشن باشندهمزمان روشن باشند

 

. . . . به بحراني عظيم بدل شده استبه بحراني عظيم بدل شده استبه بحراني عظيم بدل شده استبه بحراني عظيم بدل شده استخود خود خود خود آلودگيِ آب اقيانوس ها از ديگر پيامدهاي حمل و نقل دريايي است كه آلودگيِ آب اقيانوس ها از ديگر پيامدهاي حمل و نقل دريايي است كه آلودگيِ آب اقيانوس ها از ديگر پيامدهاي حمل و نقل دريايي است كه آلودگيِ آب اقيانوس ها از ديگر پيامدهاي حمل و نقل دريايي است كه 
. . . . ردردردردمي توان بر حيات وحش و جمعيت آبزيان در درياها مشاهده كمي توان بر حيات وحش و جمعيت آبزيان در درياها مشاهده كمي توان بر حيات وحش و جمعيت آبزيان در درياها مشاهده كمي توان بر حيات وحش و جمعيت آبزيان در درياها مشاهده كرا را را را تاثير رفت و آمد اين كشتي هاي غول پيكر تاثير رفت و آمد اين كشتي هاي غول پيكر تاثير رفت و آمد اين كشتي هاي غول پيكر تاثير رفت و آمد اين كشتي هاي غول پيكر 

در حالِ آمد و شد در در حالِ آمد و شد در در حالِ آمد و شد در در حالِ آمد و شد در     ي تجاريي تجاريي تجاريي تجاريتهاجم زيستي انواع گونه هاي غير بومي، كه در جمعيت هاي ميلياردي با كشتي هاتهاجم زيستي انواع گونه هاي غير بومي، كه در جمعيت هاي ميلياردي با كشتي هاتهاجم زيستي انواع گونه هاي غير بومي، كه در جمعيت هاي ميلياردي با كشتي هاتهاجم زيستي انواع گونه هاي غير بومي، كه در جمعيت هاي ميلياردي با كشتي ها
نيل نيل نيل نيل ويروس ويروس ويروس ويروس ««««در اياالت متحده، ظهور در اياالت متحده، ظهور در اياالت متحده، ظهور در اياالت متحده، ظهور     88888888....اقيانوس هايند، موجب  انقراض بسياري از گونه هاي بومي شده استاقيانوس هايند، موجب  انقراض بسياري از گونه هاي بومي شده استاقيانوس هايند، موجب  انقراض بسياري از گونه هاي بومي شده استاقيانوس هايند، موجب  انقراض بسياري از گونه هاي بومي شده است

                                                 
87 Bunker C, Fuel Oil Number 6 

.با قير ندارداز نظر غلظت، فرق زيادي ، بانكر سي »6666 روغن سوختيِ شماره«همچنين موسوم به   
است كه احتماال به همين صورت» كارينا ِبرِويس«ه موسوم به در خليج فارس نوعي پالنگتونِ دينوفالژ »كشند سرخ«   88  

عوامل ديگري چون گرم شدن آب هاي آزاد جهان، تغييرات آب . ر جاهاي دنيا شده استوارد آب هاي كشور ما و ديگ
نيز جزو عواملِ تشديد  درياهادر  كشاورزي آلوده به نهاده هاي شيمياييِ سطحيو هوايي و همچنين آزاد سازيِ آب هاي 

توليد مي » سم ِبرِويس«موسوم به كارينا برويس نوعي سم  .اين موجود انگلي سرخ رنگ شده استانفجاريِ رشد كنندة 
كند كه از طريق آزاد شدن در هوا و يا جذب شدن در بدن آبزيان، سالمت ساحل نشينان و مصرف كنندگان آبزيان به 

اين سم تا كنون موجب مرگ و مير وسيع آبزيان شده است و در بدن انسان نيز . ويژه انواع صدف ها را تهديد مي كند
عوارض تجميع اين سم در بدن انسان شامل سرگيجه، درد مفاصل، درد معده، . شانه مي گيردسيستم عصبي بدن را ن

به علت رنگ سرخِ غير طبيعيِ كشند سرخ در آب، و ترس از ابتال به بيماري از راه . حالت تهوع، اسهال و سردرد است
ري از شهرهاي ساحليِ جهان كه تنفس هواي ساحلي يا خوردن صيد محلي، گسترش اين مسئله به اقتصاد محلي بسيا

.قبال مراكز گردشگريِ پرطرفداري بوده اند آسيب رسانده است  
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را نيز به را نيز به را نيز به را نيز به     90909090»»»»ييييدنگدنگدنگدنگ    تبتبتبتب««««ريا و بيماريِ موسوم به ريا و بيماريِ موسوم به ريا و بيماريِ موسوم به ريا و بيماريِ موسوم به ماالماالماالماال    از پيامدهاي حمل و نقل دريايي است؛ همچنين شيوعاز پيامدهاي حمل و نقل دريايي است؛ همچنين شيوعاز پيامدهاي حمل و نقل دريايي است؛ همچنين شيوعاز پيامدهاي حمل و نقل دريايي است؛ همچنين شيوع    89898989»»»»غربيغربيغربيغربي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ....اين علت نسبت مي دهنداين علت نسبت مي دهنداين علت نسبت مي دهنداين علت نسبت مي دهند

 
ت سردخانه اي است كه بي ت سردخانه اي است كه بي ت سردخانه اي است كه بي ت سردخانه اي است كه بي ايي مستلزم تاسيسات و امكاناايي مستلزم تاسيسات و امكاناايي مستلزم تاسيسات و امكاناايي مستلزم تاسيسات و امكاناييييحمل و نقل درحمل و نقل درحمل و نقل درحمل و نقل درحجم قابل توجهي از حجم قابل توجهي از حجم قابل توجهي از حجم قابل توجهي از نكتة ديگر اينكه، نكتة ديگر اينكه، نكتة ديگر اينكه، نكتة ديگر اينكه، 

تاسيسات تاسيسات تاسيسات تاسيسات حمل و نقل و حمل و نقل و حمل و نقل و حمل و نقل و . . . . شك به تحليل رفتنِ الية اوزون و تشديد پديدة تغييرات آب و هوايي افزوده استشك به تحليل رفتنِ الية اوزون و تشديد پديدة تغييرات آب و هوايي افزوده استشك به تحليل رفتنِ الية اوزون و تشديد پديدة تغييرات آب و هوايي افزوده استشك به تحليل رفتنِ الية اوزون و تشديد پديدة تغييرات آب و هوايي افزوده است
براي جابجايي براي جابجايي براي جابجايي براي جابجايي     91919191چوبيچوبيچوبيچوبي» » » » پالت هايپالت هايپالت هايپالت هاي««««بسته بندي كاالها و استفاده بيشتر از بسته بندي كاالها و استفاده بيشتر از بسته بندي كاالها و استفاده بيشتر از بسته بندي كاالها و استفاده بيشتر از     افزايشِافزايشِافزايشِافزايشِسردخانه اي به نوبة خود موجب سردخانه اي به نوبة خود موجب سردخانه اي به نوبة خود موجب سردخانه اي به نوبة خود موجب 

    بيشتر به اين يك قلم ابزارِبيشتر به اين يك قلم ابزارِبيشتر به اين يك قلم ابزارِبيشتر به اين يك قلم ابزارِ    جلب توجه نكند، اما نيازِجلب توجه نكند، اما نيازِجلب توجه نكند، اما نيازِجلب توجه نكند، اما نيازِ    در نگاه سطحي چنداندر نگاه سطحي چنداندر نگاه سطحي چنداندر نگاه سطحي چندانشايد شايد شايد شايد . . . . كاالها توسط ليفت تراك مي گرددكاالها توسط ليفت تراك مي گرددكاالها توسط ليفت تراك مي گرددكاالها توسط ليفت تراك مي گردد
هاي جهان گذاشته هاي جهان گذاشته هاي جهان گذاشته هاي جهان گذاشته     للللدر تجارت جهاني، فشار بي سابقه اي بر جنگدر تجارت جهاني، فشار بي سابقه اي بر جنگدر تجارت جهاني، فشار بي سابقه اي بر جنگدر تجارت جهاني، فشار بي سابقه اي بر جنگ    ي سردخانه ايي سردخانه ايي سردخانه ايي سردخانه ايكاالهاكاالهاكاالهاكاالها    در حمل و نقلِدر حمل و نقلِدر حمل و نقلِدر حمل و نقلِ    چوبيچوبيچوبيچوبي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . استاستاستاست

 

با با با با محور، كه محور، كه محور، كه محور، كه - - - - صادراتصادراتصادراتصادرات    تبديل كشاورزي جهان، از نظام متنوع و ُخرد محلي به سيستم كشاورزي صنعتيِتبديل كشاورزي جهان، از نظام متنوع و ُخرد محلي به سيستم كشاورزي صنعتيِتبديل كشاورزي جهان، از نظام متنوع و ُخرد محلي به سيستم كشاورزي صنعتيِتبديل كشاورزي جهان، از نظام متنوع و ُخرد محلي به سيستم كشاورزي صنعتيِخالصه اينكه، خالصه اينكه، خالصه اينكه، خالصه اينكه، 
ب در ب در ب در ب در ، تاثيري ويرانگر بر خاك و آ، تاثيري ويرانگر بر خاك و آ، تاثيري ويرانگر بر خاك و آ، تاثيري ويرانگر بر خاك و آميسر شده استميسر شده استميسر شده استميسر شده استدر مقياس كالن در مقياس كالن در مقياس كالن در مقياس كالن و كشت و زرع و كشت و زرع و كشت و زرع و كشت و زرع نهاده هاي شيميايي نهاده هاي شيميايي نهاده هاي شيميايي نهاده هاي شيميايي استفاده از استفاده از استفاده از استفاده از 

تصور كنيم كه افزايش تجارت جهاني و نتيجتا حمل و نقل غير ضرور و بيش از تصور كنيم كه افزايش تجارت جهاني و نتيجتا حمل و نقل غير ضرور و بيش از تصور كنيم كه افزايش تجارت جهاني و نتيجتا حمل و نقل غير ضرور و بيش از تصور كنيم كه افزايش تجارت جهاني و نتيجتا حمل و نقل غير ضرور و بيش از     پس اگرپس اگرپس اگرپس اگر. . . . شته استشته استشته استشته استسراسر جهان داسراسر جهان داسراسر جهان داسراسر جهان دا
حد كه در سراسر جهان شاهد آن ايم چيز خوبي است، بايد آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي كه در اينجا بر حد كه در سراسر جهان شاهد آن ايم چيز خوبي است، بايد آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي كه در اينجا بر حد كه در سراسر جهان شاهد آن ايم چيز خوبي است، بايد آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي كه در اينجا بر حد كه در سراسر جهان شاهد آن ايم چيز خوبي است، بايد آسيب هاي اجتماعي و زيست محيطي كه در اينجا بر 

و آسيب هاي زيست و آسيب هاي زيست و آسيب هاي زيست و آسيب هاي زيست     افراطي و غيرضرورافراطي و غيرضرورافراطي و غيرضرورافراطي و غيرضرور    لِلِلِلِتجارت جهاني، افزايش حمل و نقتجارت جهاني، افزايش حمل و نقتجارت جهاني، افزايش حمل و نقتجارت جهاني، افزايش حمل و نق. . . . شمرديم را نيز مطلوب بشماريمشمرديم را نيز مطلوب بشماريمشمرديم را نيز مطلوب بشماريمشمرديم را نيز مطلوب بشماريم
    محيطي و اجتماعي، محيطي و اجتماعي، محيطي و اجتماعي، محيطي و اجتماعي، همه با همهمه با همهمه با همهمه با هم، ماهيت اين مدل از توسعة اقتصادي را تشكيل مي دهد، ماهيت اين مدل از توسعة اقتصادي را تشكيل مي دهد، ماهيت اين مدل از توسعة اقتصادي را تشكيل مي دهد، ماهيت اين مدل از توسعة اقتصادي را تشكيل مي دهد....92929292                                                                                                                    

____________________________________  
 

                                                 
89 The West Nile virus 

م وجود داشت اما هدر مناطق استوايي  مي شود قبال فقطتوسط انواع پشه منتقل  نيل غربي كه ويروسِاحتمالِ ابتال به 
مبتاليان به اين ويروس در معرض ابتال به مننژيت و انسفاليت . د داردنيز وجوديگر مناطق جهان اين احتمال در كنون ا

، 2012201220122012در يك حملة ويروسي در ايالت تگزاس در آمريكا در سال . اند كه از فوريت هاي پزشكي محسوب مي شود
. نفر را گفت 300300300300ويروس نيل غربي جان نزديك به      

90 Dengue fever 

از فرد بيمار به افراد  توسط نوعي پشه يا ساسو ) خانواده با ويروسِ نيل غربيهم (نگي ويروس داين بيماري از طريق 
اين بيماريِ دردناك كه گاه به مرگ بيمار مي انجامد، از جمله بيماري هاي مناطق استوايي است كه . سالم منتقل مي شود

.اخيرا به ديگر نقاط دنيا سرايت كرده است  
91 wood pallets 

ديدة جهاني سازي چيزي نيست كه با تغييرات جزيي اصالح شود و يا به بركت فرهنگي غنيبه بيان صريح تر، پ  92  

توليد مقياس وسيع در جميع حوزه . دكراز زياده خواهي هاي آن جلوگيري  كشور بتوان سياستگذارانِ يك راسخعزمِ يا 
براي  .است و ظالمانه مناسب آن، ويرانگراته، به لحاظ مقياس نابذّ ،كه الگوي حاكم توسعه در جهان كنوني استها، 

در تغيير و تحوالت استعمار، آموزش، پژوهش هاي علمي و » توليد انبوه صنعتي«مطالعه بيشتر در مورد نقش تاريخيِ 
. 1396139613961396 عباسي: سياستگذاري، بنگريد به  
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بين  مقاومت رهبريِ جايگاهدر بسياري از نقاط جهان، به  تعجب آور نيست كه كشاورزان
كشاورزان تظاهرات عظيمي توسط تا كنون، . ازي صعود كرده اندالمللي در برابر جهاني س

ميليون ها نفر در هند بر عليه شركت هاي . برنجكار در ژاپن، تايلند و فيليپين برگزار شده است
 چند سالو . و مونسانتو به خيابان ها ريخته اند 93»مرغ سوخاريِ كنتاكي«بزرگي چون كارگيل، 

وارد يكي از  با تراكتوربه نشان اعتراض، ، 94»هوِبو جوزه«پيش، كشاورزي فرانسوي به نام 
داليل زير را  بووهپس از اين ماجرا، . شعب رستورانِ آمريكايي مك دونالد در آن كشور شد

، سيستم كشاورزيِ صنعتي، جايگزين شدنِ شركت هاي »غذاي بد«: براي اقدام خود برشمرد
به جاي محصوالت مورد نياز [توليد محصوالت صادراتي ، كشاورزان خُردبه جاي  جهاني
                                                           95.و تخريب كشاورزي سنتي در فرانسه] مردم

 

 چه كسي از جهاني سازي اقتصاد سود مي برد؟
انجام داده ان اين آزمايش جهاني معماركاري كه  عظمت تحت تاثيرِانسان  ،اولگاه نشايد در 

تشويقِ سيستم جهاني و  اين خلقِشايد اين طراحان واقعا ايمان داشته اند كه با . دقرار گيراند 
رشد سريع و باالي حاصل از فعاليت هاي آن، طبقات كم درآمد و محيط زيست بهره مند مي 

همگان، ضعيف و  مد دريا، قايقِ در هنگام«: بارها اين ضرب المثلِ تكراري را شنيده ايم. شوند
ما اين ضرب المثل را از سران سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و » .غني، رفعت مي يابد

اما اين گفته تا چه حد در مورد تجارت جهاني مصداق . بسياري از رهبران كشورها شنيده ايم
                                                                                                           دارد؟

 

كه رشد سريع و باال مي بگيريم فرض ] به اشتباه[از اينجا سرچشمه مي گيرد كه واقعا مسئله 
اقتصادها ادامه  رشد تصاعديِ كرة زمين،منابع با توجه به محدود بودنِ . تواند دائمي باشد

منابع مورد «: بي تفاوت باشيم ت مهمنسبت به اين سواال نمي توانيماز اين رو ما . دادني نيست
منابعي چون انواع (باشد ] سريع و باال[ نيازِ يك اقتصاد كه مي خواهد همواره در حال گسترشِ

خود و  را تحليل ببرد كل سيارة محدود مااينكه  بدونِ )چوب، آب و خاك زراعي ،مواد كاني

                                                 
93 Kentucky Fried Chicken 
94 José Bové 

اه حبس محكوم شد، اما چون اين عملِم 3333در تخريب اموال به  اين كشاورزِ معترض در دادگاه به جرم شركت  95  
، به فرانسه اقشار مختلف مردم نارضايتيِعمقِ بذرهاي تراريخته، از ترويج پيگير او در برابر  مبارزاتاعتراض آميز وي و 

محبوبيت او . ته مي شودويژه كشاورزان، با سياست هاي جهاني سازي بر مي آمد، آقاي بووه به عنوان قهرماني ملي شناخ
. نامزد انتخاباتي رياست جمهوري فرانسه شود ،2007200720072007سال به او كمك كرد تا در   
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ناشي از  هاي كرة زمين تا كي مي تواند آلودگيمين شود؟ ، قرار است از كجا تاما را نابود كند
اين رشد را تحمل كند؟ آيندة پديده هايي چون تغييرات آب و هوايي، انباشت پسماندهاي 

                                                   »شيميايي و تحليل رفتن الية اوزون چه خواهد بود؟
 

سود مي ] و رشد سريع و باالي آن[عا چه كسي از اين سيستم واق :سوال مهم ديگر اين است
از  عظيم و به خيليبرد؟ مسلما كشاورزاني كه از زمين و خانه و كاشانه خود بيرون رانده شده 

را نمي توان برندگان اين سيستم  شهرهاي بزرگ پيوسته اندحاشية در  بي خانمانان و بيكاران
در حال توسعه هم در جوامعِ در كشورهاي صنعتي و هم  اين دسته از بازندگان كه. بر شمرد

جمعيت شهرنشين جهان كه به واسطة مهاجرت . ظهور يافته اند از اين سيستم نفعي نبرده اند
با مسايل عديده اي روبرويند هم از  ،حاشيه نشيني ةكشاورزان به شهرها و ايجاد مسئل اجباريِ

كه هر ساله شاهد كاهش قدرت خريد خود اند هم كارگران جهان . اين سيستم نفعي نبرده اند
ي اقوام بومي جهان نيز كه شاهد هجوم نمايندگان شركت ها. از اين سيستم سودي نبرده اند

بوده اند هم از براي شناسايي و تاراج آخرين منابع كرة زمين  آنانبه سرزمين اجدادي  جهاني
ر و گسترش اين سيستم جهاني آبادان تر و مسلما طبيعت نيز از ظهو. اند طرفي نبستهاين رشد 

                                                                                    . و شكوفا تر نشده است
 

در اياالت متحده در دهة . اين سيستم، مديران عامل شركت هاي جهاني اند اصليِ سودبرانِ
در (ان بزرگترين اين شركت ها بالغ بر چندين ميليون دالر مدير] ساالنة[، حقوق و پاداشِ 1990199019901990

قدرت خريد اين در حالي است كه . بود) متجاوز از صدها ميليون دالر ،مواردبسياري از 
                                             .بسيار اندكي افزايش يافت ميزانِ، به در اين دهه كارگران

 

انيستيتو مطالعات «در  97»كاواناجان «و  96»اندرسون سارا« در گزارشي كه توسط
مديرانِ عامل شركت هاي بزرگ به  2000200020002000سال منتشر شد نشان مي دهد كه در  98»سياستگذاري
برابر كارگرانِ شاغل در كارخانه هاي صنعتي حقوق دريافت كردند، در  458458458458طور ميانگين 

 99»لورنس ميشل«گزارش ديگري به قلم در . برابر بود 104104104104، 1991199119911991صورتي كه همين نسبت در سال 
منتشر شد آمده است كه  1999199919991999 در سالكه  100»انيستيتو سياستگذاري اقتصادي« و ديگران در

                                                 
96 Sara Anderson, Director, Global Economy Project, Institute for Policy Studies 
97 John Cavanagh, Institute for Policy Studies 
98 Institute for Policy Studies 
99 Lawrence Mishel 
100 The Economic Policy Institute / http://www.epi.org/ 
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عمال  ،سال اخير 25252525 ستمزد ساعتي كارگران با لحاظ قرار دادن قدرت خريد ايشان طيميانگين د
ونق اقتصاديِ آمريكا كه اخيرا به ر ايعيصنيكي از در حتي و . رصد كاهش يافته استد 10101010

ي يبه ثروت ها دبرخي از افراصنعتي كه در آن همان ه است، يعني صنعت رايانه، كمك كرد
ي و فاقد بيمه و ديگر مزايا يرصد كارگرانِ خط توليد، موقتد 80808080، افسانه اي دست يافته اند

                                  . دالر در ساعت دريافت مي كنند 8888اند و دستمزدي معادل حقوقي 
 

شاهد افزايش  ، از رشد سريع و باالي اقتصاد جهاني،در سطح جهاني نيز، اقشار زحمتكش
در گزارشي با عنوان  1999199919991999در سال  101»متحد برنامه توسعه ملل«. قدرت خريد خود نبوده اند

درون كشورها و  ،شكاف طبقاتي بين غني و ضعيف كهكرد  آشكار 102»گزارش توسعة انساني«
در اين گزارش، سيستم تجارت . در حال فزوني استبه طور مستمر  ،ين كشورهاي جهانب

سازمان بين الملليِ «، 2004200420042004در سال . جهاني و نابرابري هاي ذاتي آن مقصر شناخته شده است
درصد  50505050بين غني و ضعيف در حال فزوني است و اينكه تاييد كرد كه شكاف طبقاتي  103»كار

درصد جمعيت جهان را  14141414در جهان از كشورهايي است كه فقط  تجارت و سرمايه گذاري
در اين گزارش تصريح شده است كه فاحش ترين شكاف طبقاتي بين غني و . تشكيل مي دهند

اين گزارش همچنين . متعلق به ثروتمندترين كشور جهان، يعني اياالت متحده است ،ضعيف
ورز بيشترين آسيب را از جهاني سازيِ كشا جهان، زنانِ نشان مي دهد كه در كشورهاي فقيرِ

                                                                                     .اقتصاد متحمل شده اند
 

نشريه اين سازمان، . حتي سازمان سيا در اياالت متحده نيز اين يافته ها را تاييد مي كند
د كه در آن سيا اذعان مي كند كه جهاني كرزارشي منتشر گ 2015201520152015، در سال 104»جهاني يروندها«

سازي در آينده شكاف هاي بزرگتري بين برندگان و بازندگان اين سيستم به وجود خواهد 
. تكامل جهاني سازي فرآيندي توام با تالطم خواهد بود«: در اين گزارش مي خوانيم. آورد

، بي ثباتيِ سياسي و بيگانگي ركود اقتصاديبا همراه  دائمي افزايش فاصله طبقاتي و ناآراميِ
به افراط گرايي و  ،اين فرآيند در سياست. از جمله شاخص هاي اين فرآيند است ،فرهنگي
                                     ».انجاميد خواهد اقوام، ايدئولوژي ها و مذاهب ميانِدر خشونت 

 

                                                 
101 The United Nations Development Program 
102 Human Development Report 
103 International Labor Organization  /  ILO 
104 Global Trends  
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نصف كم درآمد جمعيت كرة  هاي مجموع دارايي ثروتي معادل با ،دنيا ميلياردرِ 587587587587 ،امروز
قدرت اقتصادي شركت هاي جهاني نيز به همين مقياس سرسام آور . زمين را در اختيار دارند

 تماميِرشدي سريع تر از  1999199919991999تا  1983198319831983بين سال هاي  ،بزرگشركت  200200200200 فروشِ كلِ. است
كل توليد ناخالص داخليِ جهان درصد  30303030تقريبا فعاليت هاي اقتصادي جهان داشت و معادل با 

) درصد 1111دقيقا سه چهارمِ ( درصد 1111اين در حالي است كه اين شركت ها كمتر از . قرار گرفت
با رشد و جهاني شدنِ هر چه بيشتر، اين شركت . نيروي كار جهان را در استخدام خود دارند
ه ها و ماشين ها به جاي بهره گيري از دستگا) 1111: ها از نيروي كار خود از دو طريق مي كاهند

. خريداريِ شركت هاي كوچكترِ رقيب و حذف فرصت هاي شغلي آنها) 2222نيروي انساني و 
محور -ودگي هاي زيست محيطي بخشي از خصوصيات ذاتيِ توسعه صادراتهمانطور كه آل

 ثروتسودآوري و براي حذف نيروي انساني و افزايش  105مزيت مقياساست، بهره گيري از 
ادغام و تجميعِ . رمايه نيز از ويژگي هاي طرح تجارت آزاد و جهاني سازي استصاحبان س
. بلكه از فرصت هاي شغلي موجود مي كاهد ،بيشتري ايجاد نمي كند ها با هم، مشاغلِشركت   

 

ميليون ها نفر را نابود  يشتقوانين و مقررات جهاني سازي، تا كنون مع و در واقع، ايدئولوژي
بنا بر مطالعات انجام شده . ين خدمات عمومي آنها را نيز حذف كرده استكرده و اساسي تر

شده  جهانيكت هاي نصيب شربه رغم ثروت سرشاري كه توسط سازمان بين المللي كار، 
با فلسفة اقتصاد  ،پرداخت ماليات كمتردر واقع، . ماليات كمتري مي پردازندآنها است، 

كشور از  30303030در «: اين سازمان آمده است 2004200420042004رش گزادر . نئوليبرالي سازگاريِ تام دارد
 8888/30303030به  1996199619961996درصد در  6666/37373737ثروتمندترين كشورهاي جهان، ميانگين ماليات شركت ها از 

                                                                               ».كاهش يافت 2003200320032003درصد در 
 

بهبودهايي در شرايط زندگي در كشورهاي جهان سوم ديده مي ناگفته نماند كه در مواردي نيز 
اما آنچه اين نهادها گزارش . مي كوبند مثال هامكررا بر طبل اين  زبرتون وود نهادهايشود و 

 اين رونقِو اقشاري كه از . و گذرا بوده است ينمي كنند اين است كه اين بهبودها عموما موقت
، طبقة خواص در برده اندتبط با جهاني سازي بهره طرح هاي مراجراي ناشي از مقطعيِ 

، موفقيت چندي از كشورهاي شرق آسيا كه ]از سوي ديگر[. كشورهاي جهان سوم بوده اند
مكررا از سوي نهادهاي برتون وودز براي تبليغ استفاده مي شود، برخالف اين تبليغات، نشانگرِ 

                                                 
.55555555پانوشت   105  
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نادرستي نسخه هايي است كه جهاني سازي براي كشورهاي جهان سوم مي پيچد. اين واقعيت 
                                           :دريافتاين كشورها عملكرد  مطالعه دقيق ترِمي توان با را 

 

معموال از كشورهايي چون تايوان، كرة جنوبي، سنگاپور و مالزي به عنوان ستاره هاي درخشانِ 
ر اين كشورها، بهبودها نه به واسطة پيرويِ مو به مو از اما د. آسيا در اقتصاد نوين نام مي برند

. اين توصيه ها بودبه كردن نعمل  علتبه ت و توصيه هاي نهادهاي برتون وودز، بلكه دستورا
به دقيقا چون  داشتند موفقيت هايي اين كشورها در توسعة بومي اقتصادهاي خوددر واقع، 
گمركي  تعرفه هايِاين كشورها : كردندعمل  آنچه نهادهاي بين المللي مي خواستندعكس 
داخلي،  را كاهش ندادند، حمايت از بنگاه هاي ]براي حفاظت از توليدكنندگان داخلي[خود 

ُخرد خود را قطع نكردند و اجازة ورود به سرمايه گذارانِ  اقتصادهاي محلي و كشاورزانِ
در به بيان ديگر، . ا ندادندالزم ر نظارت هايبدون  ،خارجي به عرصة توليد و بازار سهام

 توسعةسياست هايِ پشتيبانِ دست به جاي سپردنِ اقتصاد خود به اين كشورها ابتداي كار، 
تقويت را تامين نيازهاي اساسيِ مردم در اقتصاد داخلي كشور براي ، توان محور-صادرات
موفق شدند  آنها ،دزبا مقاومت در برابر مدل اقتصادي مورد تبليغِ برتون ووبدينصورت، . كردند

وقتي نهايتا به فشارهاي همين كشورها، اما . مانندباز تالطمات بازارهاي صادراتي مصون 
به سوي خود صندوق بين المللي پول و بانك جهاني تسليم شدند، به سرعت، سير نزولي 

                                                                       . آسيب پذيري بيشتر را آغاز كردند
 

صندوق بين  دارويِ تجويزيِبااليي از  دزِ عمالِاز گذشت سه دهه از ا پس به طور خالصه، بعد
اقتصاديِ جهان و يك دهه سياست هاي جهاني  سالمتالمللي پول و بانك جهاني براي بهبود 

اني سازي وعده جهسازيِ سازمان تجارت جهاني، بسياري از كشورهاي جهان دريافته اند كه 
آنها دريافته اند كه سياستگذاري هاي مرتبط با جهاني سازي نه براي . اي توخالي بيش نيست

بلكه براي سودآفريني افسانه اي براي كشورهاي ثروتمند و  ،اين كشورهامردم و دولت ع فمنا
به ويژه  به همين دليل، بسياري از كشورهاي جهان،. شركت هاي جهانيِ آنها طراحي شده است

از زمان مذاكرات اعضاي سازمان تجارت كشورهاي حوزة كارائيب و كشورهاي آسيايي، 
ه اتخاذ كردجهاني سازي موضع واحد و محكمي در برابر جهاني در شهر سياتل به اين سو، 

، در مذاكراتي كه در دوحة قطر برگزار شد، آنها با اكراه با دور جديدي از 2001200120012001سال در . ندا
دور جديدي  ا برگزاريِبايشان  ،]مكزيك[ در كَنكونِ ،2003200320032003و در سال . موافقت كردند مذاكرات
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نشان مي  ،تجربة اين كشورها و واكنش آنان به جهاني سازي. از مذاكرات مخالفت ورزيدند
ج يدهد كه ضرب المثلي كه جلوتر در مورد مد درياها و رفعت تمامي قايق ها در مورد نتا

روشن شده است كه  ،مصداق ندارد چرا كه پس از گذشت چند دهه ،آورديمجهاني سازي 
كسِ  قايقِ نهتوانگرانِ دنيا را رفعت مي بخشد و  اشرافيِ د در دريا فقط قايق هايماساسا اين 
                                                                                                        .ديگري

 

براي [براي صدها هزار تن از مردم جهان شكي باقي نمانده است كه راه هاي ديگري هم 
به بيان ديگر، پيوستن به جهاني سازي به هيچ وجه . وجود دارد] دستيابي به كيفيت برتر زندگي
 ةمحدود كنند جهاني سازي شامل مجموعه اي از قوانين و مقررات. امري اجتناب ناپذير نيست

قرار  كار كه همگي قابل تغيير اند، البته اگر واقعا مردم ساالري محورد نهاد خودكامه است چن
                                                                                                           .گيرد

 

مدلي اقتصادي  ،سازي اساسا جهاني سازي چيزي بيش از يك آزمايش تاريخي نيست؛ جهاني
خود طراحي شده و توسط شخصيِ از انسان ها براي منافع  ياست كه توسط تعداد بسيار اندك

 اقداماتبه منظور كم ارزش جلوه دادن . همان افراد به شيوه هاي مختلف تبليغ مي شود
اين ، طرفدارانِ جهاني سازي از مي كوشند طراحي راهكارهاي جايگزيننوانديشاني كه براي 
اين در صورتي است كه با آشكار شدنِ . ياد مي كنند 106»يوتوپيا« چونتالش ها با صفاتي 

، شكي باقي آن مي گذردحيات زيانبار ناپايداريِ جهاني سازي در مدت نسبتا كوتاهي كه از 
لحاظ است كه به براي سرمايه دارانِ بزرگ جهان  »يوتوپيا«نمانده كه جهاني سازي خود نوعي 

ي مي توان به سياست تا ك. پايان خود نزديك مي شودبه به سرعت عديدة آن،  يهاكاستي 
اقتصادها و فرهنگ هاي جهان  اقليت بسيار كوچكي از جهانيان كه هايي كه صرفا براي منفعت

ي مي توان كنترل جوامع محلي بر سرنوشت خود را يكسان و يكنواخت مي كند تن داد؟ تا ك
قرار داد؟  جهانيرا در اختيار مراكز قدرت و تصميم گيريِ شركت هاي  را از آنان گرفت و آن

بود و بيكار و بي خانمان  و ويراني طبيعتمحيط زيست  آلوده شدنِي مي توان شاهد تا ك
چنين سيستمي نمي  ؟به نظاره نشست راجهان شدنِ ميليون ها تن از كارگران و كشاورزان 

                                                 
106 utopia 

، از منظر حكماي اسالمي و ديگر فالسفة كه از دير باز است» مدينة فاضله«ا ي »آرمان شهر«اين واژه انگليسي، معادلِ 
از اين واژه براي اشاره به تصويري عموما در متون انگليسي . بشر بوده است تكاملِ اجتماعي و فرهنگي ايده آلِ جهان،

 خيالي از يك جامعه ايده آل ولي غير ممكن استفاده مي شود.  
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 ار پسنديده تر است كه ما در جستجوي راهكارهايِبسي. تواند عمري طوالني داشته باشد
                                                                                                 .ديگري باشيم

____________________________________  

مسئلة اصلي، اشتغالمسئلة اصلي، اشتغالمسئلة اصلي، اشتغالمسئلة اصلي، اشتغال: : : : اياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحدهاياالت متحده     
 سارا اندرسون و جان كاواناسارا اندرسون و جان كاواناسارا اندرسون و جان كاواناسارا اندرسون و جان كاوانا

ييان همان دغدغه هايي را در دل دارند كه مردم در سراسر جهان، در كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي ييان همان دغدغه هايي را در دل دارند كه مردم در سراسر جهان، در كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي ييان همان دغدغه هايي را در دل دارند كه مردم در سراسر جهان، در كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي ييان همان دغدغه هايي را در دل دارند كه مردم در سراسر جهان، در كشورهاي ثروتمند شمال و كشورهاي آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا
همانند همانند همانند همانند در كشور مكزيك در كشور مكزيك در كشور مكزيك در كشور مكزيك     107107107107»»»»سن لويي پوتوسيسن لويي پوتوسيسن لويي پوتوسيسن لويي پوتوسي««««قانونگذاران در ايالت قانونگذاران در ايالت قانونگذاران در ايالت قانونگذاران در ايالت     مثالمثالمثالمثال. . . . از آنها رنج مي برنداز آنها رنج مي برنداز آنها رنج مي برنداز آنها رنج مي برند    ،،،،كم درآمد جنوبكم درآمد جنوبكم درآمد جنوبكم درآمد جنوب

و و و و     108108108108»»»»متال كَلدمتال كَلدمتال كَلدمتال كَلد««««ت هاي بزرگي چون ت هاي بزرگي چون ت هاي بزرگي چون ت هاي بزرگي چون شركشركشركشركمداخلة مداخلة مداخلة مداخلة نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان ايالت كاليفرنيا از نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان ايالت كاليفرنيا از نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان ايالت كاليفرنيا از نمايندگان مردم در مجلس نمايندگان ايالت كاليفرنيا از 
اين شركت ها قادر بوده اند با اقامه دعوي در دادگاه ها، مقرراتي اين شركت ها قادر بوده اند با اقامه دعوي در دادگاه ها، مقرراتي اين شركت ها قادر بوده اند با اقامه دعوي در دادگاه ها، مقرراتي اين شركت ها قادر بوده اند با اقامه دعوي در دادگاه ها، مقرراتي در هر دو ايالت، در هر دو ايالت، در هر دو ايالت، در هر دو ايالت، . . . . خشم آمده اندخشم آمده اندخشم آمده اندخشم آمده اندبه به به به     109109109109»»»»متانكسمتانكسمتانكسمتانكس««««

مردم مردم مردم مردم     همانندهمانندهمانندهمانند    در كشور بوليويدر كشور بوليويدر كشور بوليويدر كشور بوليوي    110110110110»»»»باباباباوچاباموچاباموچاباموچابامكككك««««مردم مردم مردم مردم . . . . كه براي حفاظت از منافع مردم وضع شده است را ملغي كنندكه براي حفاظت از منافع مردم وضع شده است را ملغي كنندكه براي حفاظت از منافع مردم وضع شده است را ملغي كنندكه براي حفاظت از منافع مردم وضع شده است را ملغي كنند
ر شهرهاي آمريكا در برابر فشارهاي موجود در برابر خصوصي سازيِ خدمات عمومي مثل آب ر شهرهاي آمريكا در برابر فشارهاي موجود در برابر خصوصي سازيِ خدمات عمومي مثل آب ر شهرهاي آمريكا در برابر فشارهاي موجود در برابر خصوصي سازيِ خدمات عمومي مثل آب ر شهرهاي آمريكا در برابر فشارهاي موجود در برابر خصوصي سازيِ خدمات عمومي مثل آب و ديگو ديگو ديگو ديگ    111111111111»»»»نيواورلينزنيواورلينزنيواورلينزنيواورلينز««««

شركت هاي بزرگ آمريكايي شركت هاي بزرگ آمريكايي شركت هاي بزرگ آمريكايي شركت هاي بزرگ آمريكايي نفوذ نفوذ نفوذ نفوذ از از از از كه كه كه كه همچون مردم در ديگر كشورها همچون مردم در ديگر كشورها همچون مردم در ديگر كشورها همچون مردم در ديگر كشورها مثال ديگر اينكه، مثال ديگر اينكه، مثال ديگر اينكه، مثال ديگر اينكه، . . . . كنندكنندكنندكنندمي مي مي مي شرب مقاومت شرب مقاومت شرب مقاومت شرب مقاومت 
حدي كه همين شركت ها حدي كه همين شركت ها حدي كه همين شركت ها حدي كه همين شركت ها ، مردم آمريكا نيز از نفوذ بيش از ، مردم آمريكا نيز از نفوذ بيش از ، مردم آمريكا نيز از نفوذ بيش از ، مردم آمريكا نيز از نفوذ بيش از خود نگران اندخود نگران اندخود نگران اندخود نگران اندفرهنگ، رسانه و سيستم هاي سياسي فرهنگ، رسانه و سيستم هاي سياسي فرهنگ، رسانه و سيستم هاي سياسي فرهنگ، رسانه و سيستم هاي سياسي در در در در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . اند دل خوشي ندارنداند دل خوشي ندارنداند دل خوشي ندارنداند دل خوشي ندارند    يافتهيافتهيافتهيافتهدر كشورشان در كشورشان در كشورشان در كشورشان 
 

ان قشر ان قشر ان قشر ان قشر غالبا در تقابل با منافع همغالبا در تقابل با منافع همغالبا در تقابل با منافع همغالبا در تقابل با منافع هم    اما متاسفانه، در سيستم جهاني امروز، منافع مردم يك قشر از جامعه در يك كشوراما متاسفانه، در سيستم جهاني امروز، منافع مردم يك قشر از جامعه در يك كشوراما متاسفانه، در سيستم جهاني امروز، منافع مردم يك قشر از جامعه در يك كشوراما متاسفانه، در سيستم جهاني امروز، منافع مردم يك قشر از جامعه در يك كشور
نام گرفته است، مشاغل يك كشور به كشور نام گرفته است، مشاغل يك كشور به كشور نام گرفته است، مشاغل يك كشور به كشور نام گرفته است، مشاغل يك كشور به كشور     112112112112»»»»برون سپاريبرون سپاريبرون سپاريبرون سپاري««««پديده اي كه پديده اي كه پديده اي كه پديده اي كه از طريقِ از طريقِ از طريقِ از طريقِ . . . . قرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيردقرار مي گيرد    هاهاهاهاكشوركشوركشوركشورديگر ديگر ديگر ديگر در در در در 

مبدا موجب افزايش نرخ بيكاري و نارضايتيِ قشر زحمتكش مبدا موجب افزايش نرخ بيكاري و نارضايتيِ قشر زحمتكش مبدا موجب افزايش نرخ بيكاري و نارضايتيِ قشر زحمتكش مبدا موجب افزايش نرخ بيكاري و نارضايتيِ قشر زحمتكش     اين جابجاييِ مشاغل، در كشورِاين جابجاييِ مشاغل، در كشورِاين جابجاييِ مشاغل، در كشورِاين جابجاييِ مشاغل، در كشورِ. . . . ديگر منتقل مي شودديگر منتقل مي شودديگر منتقل مي شودديگر منتقل مي شود
اين يكي از واقعيت اين يكي از واقعيت اين يكي از واقعيت اين يكي از واقعيت . . . . ظهور مي كندظهور مي كندظهور مي كندظهور مي كند» » » » توسعه اقتصاديتوسعه اقتصاديتوسعه اقتصاديتوسعه اقتصادي««««نام نام نام نام شكل مشاغل جديد و به شكل مشاغل جديد و به شكل مشاغل جديد و به شكل مشاغل جديد و به به به به به كشورِ مقصد كشورِ مقصد كشورِ مقصد كشورِ مقصد در در در در مي شود، اما مي شود، اما مي شود، اما مي شود، اما 

كشور را بر عليه كشور را بر عليه كشور را بر عليه كشور را بر عليه زحمتكشان در يك زحمتكشان در يك زحمتكشان در يك زحمتكشان در يك     ،،،،اين سيستماين سيستماين سيستماين سيستم. . . . هاي تراژيك سيستم اقتصادي اي است كه جهاني شده استهاي تراژيك سيستم اقتصادي اي است كه جهاني شده استهاي تراژيك سيستم اقتصادي اي است كه جهاني شده استهاي تراژيك سيستم اقتصادي اي است كه جهاني شده است
نارضايتي هاي مرتبط با برون سپاري به حدي باال نارضايتي هاي مرتبط با برون سپاري به حدي باال نارضايتي هاي مرتبط با برون سپاري به حدي باال نارضايتي هاي مرتبط با برون سپاري به حدي باال ، ، ، ، 2004200420042004    در آمريكا، در سالدر آمريكا، در سالدر آمريكا، در سالدر آمريكا، در سال. . . . ديگر بر مي انگيزدديگر بر مي انگيزدديگر بر مي انگيزدديگر بر مي انگيزد    ييييزحمتكشانِ كشورزحمتكشانِ كشورزحمتكشانِ كشورزحمتكشانِ كشور

                                                                                                                                                                                                            . . . . ه يكي از موضوعات كليدي انتخابات رياست جمهوري بدل شده يكي از موضوعات كليدي انتخابات رياست جمهوري بدل شده يكي از موضوعات كليدي انتخابات رياست جمهوري بدل شده يكي از موضوعات كليدي انتخابات رياست جمهوري بدل شدبببب    گرفت كهگرفت كهگرفت كهگرفت كه
 

را به رقابت با كارگران در را به رقابت با كارگران در را به رقابت با كارگران در را به رقابت با كارگران در اينكه آزاد سازي تجارت و سرمايه، ايشان اينكه آزاد سازي تجارت و سرمايه، ايشان اينكه آزاد سازي تجارت و سرمايه، ايشان اينكه آزاد سازي تجارت و سرمايه، ايشان اما سابقة واهمة كارگران آمريكايي در مورد اما سابقة واهمة كارگران آمريكايي در مورد اما سابقة واهمة كارگران آمريكايي در مورد اما سابقة واهمة كارگران آمريكايي در مورد 
در فرآيند جهاني سازي، مشاغل از كشورهاي ثروتمند كه در در فرآيند جهاني سازي، مشاغل از كشورهاي ثروتمند كه در در فرآيند جهاني سازي، مشاغل از كشورهاي ثروتمند كه در در فرآيند جهاني سازي، مشاغل از كشورهاي ثروتمند كه در . . . . نيستنيستنيستنيستوادار خواهد كرد، پديدة جديدي وادار خواهد كرد، پديدة جديدي وادار خواهد كرد، پديدة جديدي وادار خواهد كرد، پديدة جديدي ديگر جاهاي دنيا ديگر جاهاي دنيا ديگر جاهاي دنيا ديگر جاهاي دنيا 

ي ي ي ي به مراتب پايين تربه مراتب پايين تربه مراتب پايين تربه مراتب پايين تر    ييييدستمزدهادستمزدهادستمزدهادستمزدهابه كشورهايي كه در آنها كارگران به كشورهايي كه در آنها كارگران به كشورهايي كه در آنها كارگران به كشورهايي كه در آنها كارگران     ، به تدريج،، به تدريج،، به تدريج،، به تدريج،آنها سطح دستمزدها باالستآنها سطح دستمزدها باالستآنها سطح دستمزدها باالستآنها سطح دستمزدها باالست
دليل ديگر براي برون سپاري مشاغل، ضعيف تر بودنِ قوانين حفاظت از حقوق دليل ديگر براي برون سپاري مشاغل، ضعيف تر بودنِ قوانين حفاظت از حقوق دليل ديگر براي برون سپاري مشاغل، ضعيف تر بودنِ قوانين حفاظت از حقوق دليل ديگر براي برون سپاري مشاغل، ضعيف تر بودنِ قوانين حفاظت از حقوق . . . . دريافت مي كنند، كوچ كرده انددريافت مي كنند، كوچ كرده انددريافت مي كنند، كوچ كرده انددريافت مي كنند، كوچ كرده اند

                                                                                                                                                                                                                                                                    . . . . كشورهاستكشورهاستكشورهاستكشورهاست    همينهمينهمينهميندر در در در رگران و سالمت و پايداري محيط زيست رگران و سالمت و پايداري محيط زيست رگران و سالمت و پايداري محيط زيست رگران و سالمت و پايداري محيط زيست كاكاكاكا
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در اين مقطع روشن نيست كه آيا با انتقالِ مشاغل از اياالت متحده به ديگر كشورها، فقدان امنيت شغلي در اين در اين مقطع روشن نيست كه آيا با انتقالِ مشاغل از اياالت متحده به ديگر كشورها، فقدان امنيت شغلي در اين در اين مقطع روشن نيست كه آيا با انتقالِ مشاغل از اياالت متحده به ديگر كشورها، فقدان امنيت شغلي در اين در اين مقطع روشن نيست كه آيا با انتقالِ مشاغل از اياالت متحده به ديگر كشورها، فقدان امنيت شغلي در اين 
امعه آمريكا دامن خواهد زد يا جهان شاهد راهكارهاي عاقالنه تري براي امعه آمريكا دامن خواهد زد يا جهان شاهد راهكارهاي عاقالنه تري براي امعه آمريكا دامن خواهد زد يا جهان شاهد راهكارهاي عاقالنه تري براي امعه آمريكا دامن خواهد زد يا جهان شاهد راهكارهاي عاقالنه تري براي كشور به تعصب و انزواطلبيِ سياسي در جكشور به تعصب و انزواطلبيِ سياسي در جكشور به تعصب و انزواطلبيِ سياسي در جكشور به تعصب و انزواطلبيِ سياسي در ج

    ،،،،جهان، چه صنعتي و چه در حال توسعهجهان، چه صنعتي و چه در حال توسعهجهان، چه صنعتي و چه در حال توسعهجهان، چه صنعتي و چه در حال توسعهكشور هاي كشور هاي كشور هاي كشور هاي عزتمندانه و دستمزد عادالنه براي شاغلين در تمامي عزتمندانه و دستمزد عادالنه براي شاغلين در تمامي عزتمندانه و دستمزد عادالنه براي شاغلين در تمامي عزتمندانه و دستمزد عادالنه براي شاغلين در تمامي     اشتغالِاشتغالِاشتغالِاشتغالِ
اي برخي از اي برخي از اي برخي از اي برخي از چون هند، شرايط درآمدي را برچون هند، شرايط درآمدي را برچون هند، شرايط درآمدي را برچون هند، شرايط درآمدي را بر    ي در حال توسعهي در حال توسعهي در حال توسعهي در حال توسعهاگر چه انتقال مشاغل آمريكايي به كشورهااگر چه انتقال مشاغل آمريكايي به كشورهااگر چه انتقال مشاغل آمريكايي به كشورهااگر چه انتقال مشاغل آمريكايي به كشورها. . . . خواهد بودخواهد بودخواهد بودخواهد بود

نبايد از نظر دور داشت كه سياست هاي بانك جهاني، صندوق بين نبايد از نظر دور داشت كه سياست هاي بانك جهاني، صندوق بين نبايد از نظر دور داشت كه سياست هاي بانك جهاني، صندوق بين نبايد از نظر دور داشت كه سياست هاي بانك جهاني، صندوق بين اما اما اما اما . . . . اقشار تحصيلكرده بهبود بخشيده استاقشار تحصيلكرده بهبود بخشيده استاقشار تحصيلكرده بهبود بخشيده استاقشار تحصيلكرده بهبود بخشيده است
را به خيل بيكاران جهان افزوده است، را به خيل بيكاران جهان افزوده است، را به خيل بيكاران جهان افزوده است، را به خيل بيكاران جهان افزوده است،     محليمحليمحليمحليالمللي پول و سازمان تجارت جهاني كه ميليون ها نفر از كشاورزان المللي پول و سازمان تجارت جهاني كه ميليون ها نفر از كشاورزان المللي پول و سازمان تجارت جهاني كه ميليون ها نفر از كشاورزان المللي پول و سازمان تجارت جهاني كه ميليون ها نفر از كشاورزان 

                                                                                                        . . . . به طور مصنوعي بسيار پايين باشدبه طور مصنوعي بسيار پايين باشدبه طور مصنوعي بسيار پايين باشدبه طور مصنوعي بسيار پايين باشد    همين كشورهاهمين كشورهاهمين كشورهاهمين كشورهاموجب شده كه سطح دستمزدها در بسياري از موجب شده كه سطح دستمزدها در بسياري از موجب شده كه سطح دستمزدها در بسياري از موجب شده كه سطح دستمزدها در بسياري از 
 

در دامن زدن به در دامن زدن به در دامن زدن به در دامن زدن به     جهانيجهانيجهانيجهانيعامل ديگر در پايين نگه داشتن دستمزدها به طور مصنوعي، توانايي شركت هاي عامل ديگر در پايين نگه داشتن دستمزدها به طور مصنوعي، توانايي شركت هاي عامل ديگر در پايين نگه داشتن دستمزدها به طور مصنوعي، توانايي شركت هاي عامل ديگر در پايين نگه داشتن دستمزدها به طور مصنوعي، توانايي شركت هاي 
خصومت و تضعيفخصومت و تضعيفخصومت و تضعيفاياالت متحده، اياالت متحده، اياالت متحده، اياالت متحده، لذا براي اقشار كارگر و كارمند در لذا براي اقشار كارگر و كارمند در لذا براي اقشار كارگر و كارمند در لذا براي اقشار كارگر و كارمند در . . . . بوده استبوده استبوده استبوده است    جهانجهانجهانجهانهمبستگي در ميان كارگران همبستگي در ميان كارگران همبستگي در ميان كارگران همبستگي در ميان كارگران     خصومت و تضعيف

اصلي درك اين معني است كه به نفع آنان است كه همدلي و همبستگي خود را با مردم در ديگر نقاط اصلي درك اين معني است كه به نفع آنان است كه همدلي و همبستگي خود را با مردم در ديگر نقاط اصلي درك اين معني است كه به نفع آنان است كه همدلي و همبستگي خود را با مردم در ديگر نقاط اصلي درك اين معني است كه به نفع آنان است كه همدلي و همبستگي خود را با مردم در ديگر نقاط     چالشچالشچالشچالش
دنيا حفظ كندنيا حفظ كندنيا حفظ كندنيا حفظ كننننند و اينكه د و اينكه د و اينكه د و اينكه راه حلِ مسايلراه حلِ مسايلراه حلِ مسايلراه حلِ مسايل، هم، هم، هم، هم    در كشورهاي ثروتمند و در كشورهاي ثروتمند و در كشورهاي ثروتمند و در كشورهاي ثروتمند و هم در هم در هم در هم در كشورهاي كشورهاي كشورهاي كشورهاي كم درآمدكم درآمدكم درآمدكم درآمد، ، ، ، توجه توجه توجه توجه بيشتربيشتربيشتربيشتر    به تقويت به تقويت به تقويت به تقويت 
اقتصادهاي محلي استاقتصادهاي محلي استاقتصادهاي محلي استاقتصادهاي محلي است. . . . در اقتصادهاي محلي كليه نيازهاي مردم، به ويدر اقتصادهاي محلي كليه نيازهاي مردم، به ويدر اقتصادهاي محلي كليه نيازهاي مردم، به ويدر اقتصادهاي محلي كليه نيازهاي مردم، به ويژه اشتغال، بهتر و بدون وابستگي به ژه اشتغال، بهتر و بدون وابستگي به ژه اشتغال، بهتر و بدون وابستگي به ژه اشتغال، بهتر و بدون وابستگي به 

، به محض ، به محض ، به محض ، به محض ]]]]خاصيخاصيخاصيخاصي    دولت يا ملتدولت يا ملتدولت يا ملتدولت يا ملتبدون وفاداري به بدون وفاداري به بدون وفاداري به بدون وفاداري به [[[[تامين مي شود، شركت هايي كه تامين مي شود، شركت هايي كه تامين مي شود، شركت هايي كه تامين مي شود، شركت هايي كه     جهانيجهانيجهانيجهانيشركت هاي شركت هاي شركت هاي شركت هاي 
كوچكترين تغيير در شرايطكوچكترين تغيير در شرايطكوچكترين تغيير در شرايطبراي افزايش سودآوري، فورا تاسيسات خود را به جايي از جهان كه داراي ، براي افزايش سودآوري، فورا تاسيسات خود را به جايي از جهان كه داراي ، براي افزايش سودآوري، فورا تاسيسات خود را به جايي از جهان كه داراي ، براي افزايش سودآوري، فورا تاسيسات خود را به جايي از جهان كه داراي يك كشوريك كشوريك كشوريك كشور    كوچكترين تغيير در شرايط ،

اتخاذ اتخاذ اتخاذ اتخاذ تنها با تنها با تنها با تنها با . . . . ددددنننن، است منتقل مي كن، است منتقل مي كن، است منتقل مي كن، است منتقل مي كنو قوانين ضعيف ترو قوانين ضعيف ترو قوانين ضعيف ترو قوانين ضعيف تر    يين تريين تريين تريين ترشرايط مطلوب تري، از جمله دستمزدهاي پاشرايط مطلوب تري، از جمله دستمزدهاي پاشرايط مطلوب تري، از جمله دستمزدهاي پاشرايط مطلوب تري، از جمله دستمزدهاي پا
مردم، در جميع جوامع، آسيب رسانده مردم، در جميع جوامع، آسيب رسانده مردم، در جميع جوامع، آسيب رسانده مردم، در جميع جوامع، آسيب رسانده     ةةةةكه به همكه به همكه به همكه به هم    طبقاتيطبقاتيطبقاتيطبقاتيفاصلة فاصلة فاصلة فاصلة مي توان از مي توان از مي توان از مي توان از است كه است كه است كه است كه     محلي به اقتصادمحلي به اقتصادمحلي به اقتصادمحلي به اقتصاد    ييييرويكردرويكردرويكردرويكرد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . . . . كاستكاستكاستكاست    ،،،،استاستاستاست
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    جهاني سازي و تغييرات آب و هواييجهاني سازي و تغييرات آب و هواييجهاني سازي و تغييرات آب و هواييجهاني سازي و تغييرات آب و هوايي
113113113113ادوارد گلد اسميتادوارد گلد اسميتادوارد گلد اسميتادوارد گلد اسميت     

است و است و است و است و     ترين مسئله اي است كه بشر تا كنون با آن روبرو شدهترين مسئله اي است كه بشر تا كنون با آن روبرو شدهترين مسئله اي است كه بشر تا كنون با آن روبرو شدهترين مسئله اي است كه بشر تا كنون با آن روبرو شده    نگران كنندهنگران كنندهنگران كنندهنگران كننده    ،،،،چه بسا تغييرات آب و هواييچه بسا تغييرات آب و هواييچه بسا تغييرات آب و هواييچه بسا تغييرات آب و هوايي
آي پي آي پي آي پي آي پي ««««به اختصار به اختصار به اختصار به اختصار ((((    114114114114»»»»تغييرات آب و هواييتغييرات آب و هواييتغييرات آب و هواييتغييرات آب و هوايي    مجمع بين الملليِمجمع بين الملليِمجمع بين الملليِمجمع بين الملليِ««««. . . . آن را تسريع كرده استآن را تسريع كرده استآن را تسريع كرده استآن را تسريع كرده است    اقتصاداقتصاداقتصاداقتصاد    جهاني سازيِجهاني سازيِجهاني سازيِجهاني سازيِ

درجة درجة درجة درجة     5555////8888    افزايشي معادل باافزايشي معادل باافزايشي معادل باافزايشي معادل با    ديديديديميالميالميالميال    21212121سدة سدة سدة سدة پيش بيني كرده است كه دماي كرة زمين تا پايانِ پيش بيني كرده است كه دماي كرة زمين تا پايانِ پيش بيني كرده است كه دماي كرة زمين تا پايانِ پيش بيني كرده است كه دماي كرة زمين تا پايانِ ) ) ) ) »»»»سي سيسي سيسي سيسي سي
را كه اين سازمان چند عامل مهم كه مسلما به را كه اين سازمان چند عامل مهم كه مسلما به را كه اين سازمان چند عامل مهم كه مسلما به را كه اين سازمان چند عامل مهم كه مسلما به اما اين محاسبة دقيقي نيست چاما اين محاسبة دقيقي نيست چاما اين محاسبة دقيقي نيست چاما اين محاسبة دقيقي نيست چ. . . . سانتي گراد را تجربه خواهد كردسانتي گراد را تجربه خواهد كردسانتي گراد را تجربه خواهد كردسانتي گراد را تجربه خواهد كرد

بيشتري خواهد انجاميد را در نظر نگرفته است، عواملي چون از ميان رفتن جنگل هاي مناطق بيشتري خواهد انجاميد را در نظر نگرفته است، عواملي چون از ميان رفتن جنگل هاي مناطق بيشتري خواهد انجاميد را در نظر نگرفته است، عواملي چون از ميان رفتن جنگل هاي مناطق بيشتري خواهد انجاميد را در نظر نگرفته است، عواملي چون از ميان رفتن جنگل هاي مناطق     دمايدمايدمايدماي    افزايشِافزايشِافزايشِافزايشِ
به واسطة فعاليت هاي تجارت به واسطة فعاليت هاي تجارت به واسطة فعاليت هاي تجارت به واسطة فعاليت هاي تجارت خيرة بزرگ كربن در جهان، خيرة بزرگ كربن در جهان، خيرة بزرگ كربن در جهان، خيرة بزرگ كربن در جهان، ذذذذدو دو دو دو اين اين اين اين . . . . تخريبِ رو به فزونيِ اراضيِ زراعيتخريبِ رو به فزونيِ اراضيِ زراعيتخريبِ رو به فزونيِ اراضيِ زراعيتخريبِ رو به فزونيِ اراضيِ زراعي    وووواستوايي استوايي استوايي استوايي 
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رو به نابودي است و از ميان رفتن اين ذخاير بر ميزان دي اكسيد كربن رها رو به نابودي است و از ميان رفتن اين ذخاير بر ميزان دي اكسيد كربن رها رو به نابودي است و از ميان رفتن اين ذخاير بر ميزان دي اكسيد كربن رها رو به نابودي است و از ميان رفتن اين ذخاير بر ميزان دي اكسيد كربن رها     ،،،،ة مورد نظر آنة مورد نظر آنة مورد نظر آنة مورد نظر آنجهاني و مدلِ توسعجهاني و مدلِ توسعجهاني و مدلِ توسعجهاني و مدلِ توسع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . شده در جو و در نتيجه دماي هوا به شدت خواهد افزودشده در جو و در نتيجه دماي هوا به شدت خواهد افزودشده در جو و در نتيجه دماي هوا به شدت خواهد افزودشده در جو و در نتيجه دماي هوا به شدت خواهد افزود

 

در جو كرة زمين در جو كرة زمين در جو كرة زمين در جو كرة زمين     كربن كهكربن كهكربن كهكربن كهميليارد تن كربن، يعني تقريبا همان مقدار ميليارد تن كربن، يعني تقريبا همان مقدار ميليارد تن كربن، يعني تقريبا همان مقدار ميليارد تن كربن، يعني تقريبا همان مقدار     600600600600حدود حدود حدود حدود جنگل هاي استوايي در جنگل هاي استوايي در جنگل هاي استوايي در جنگل هاي استوايي در     ،،،،هم اكنونهم اكنونهم اكنونهم اكنون
، در دهه هاي آتي در جو آزاد خواهد ، در دهه هاي آتي در جو آزاد خواهد ، در دهه هاي آتي در جو آزاد خواهد ، در دهه هاي آتي در جو آزاد خواهد در جنگل هادر جنگل هادر جنگل هادر جنگل ها    ذخيره شدهذخيره شدهذخيره شدهذخيره شده    بخش عظيمي از اين كربنِبخش عظيمي از اين كربنِبخش عظيمي از اين كربنِبخش عظيمي از اين كربنِ. . . . هست، در خود ذخيره داردهست، در خود ذخيره داردهست، در خود ذخيره داردهست، در خود ذخيره دارد

هاي آنان هاي آنان هاي آنان هاي آنان     اگر قطع درختان توسط شركت هاي جهانيِ توليد كنندة الوار، كه هيچگونه كنترلي بر فعاليتاگر قطع درختان توسط شركت هاي جهانيِ توليد كنندة الوار، كه هيچگونه كنترلي بر فعاليتاگر قطع درختان توسط شركت هاي جهانيِ توليد كنندة الوار، كه هيچگونه كنترلي بر فعاليتاگر قطع درختان توسط شركت هاي جهانيِ توليد كنندة الوار، كه هيچگونه كنترلي بر فعاليت    البتهالبتهالبتهالبته. . . . شدشدشدشد
برنامة توسعه ملل متحد اخيرا در اين مورد نوشته است كه فقط يك برنامة توسعه ملل متحد اخيرا در اين مورد نوشته است كه فقط يك برنامة توسعه ملل متحد اخيرا در اين مورد نوشته است كه فقط يك برنامة توسعه ملل متحد اخيرا در اين مورد نوشته است كه فقط يك     رييس كلِرييس كلِرييس كلِرييس كلِ. . . . نيست، با سرعت كنوني ادامه يابدنيست، با سرعت كنوني ادامه يابدنيست، با سرعت كنوني ادامه يابدنيست، با سرعت كنوني ادامه يابد

                                                                                                                                                                                                                                                ....معجزه مي تواند آنچه از جنگل هاي استوايي باقي مانده را نجات دهدمعجزه مي تواند آنچه از جنگل هاي استوايي باقي مانده را نجات دهدمعجزه مي تواند آنچه از جنگل هاي استوايي باقي مانده را نجات دهدمعجزه مي تواند آنچه از جنگل هاي استوايي باقي مانده را نجات دهد
 

درصد درصد درصد درصد     25252525كشاورزي مسئول كشاورزي مسئول كشاورزي مسئول كشاورزي مسئول . . . . محور نيز به اراضي كشاورزي صدمه مي زندمحور نيز به اراضي كشاورزي صدمه مي زندمحور نيز به اراضي كشاورزي صدمه مي زندمحور نيز به اراضي كشاورزي صدمه مي زند----صادراتصادراتصادراتصادرات    همزمان، كشاورزي صنعتيِهمزمان، كشاورزي صنعتيِهمزمان، كشاورزي صنعتيِهمزمان، كشاورزي صنعتيِ
از گازهاي گلخانه اي محسوب از گازهاي گلخانه اي محسوب از گازهاي گلخانه اي محسوب از گازهاي گلخانه اي محسوب ه ه ه ه ؛ هر س؛ هر س؛ هر س؛ هر سرها شده در جو استرها شده در جو استرها شده در جو استرها شده در جو است    115115115115ژن اكسيدژن اكسيدژن اكسيدژن اكسيدنيترونيترونيترونيترو    درصددرصددرصددرصد    80808080درصد گاز متان و درصد گاز متان و درصد گاز متان و درصد گاز متان و     60606060كربن، كربن، كربن، كربن، 

از دو برابر آنچه در از دو برابر آنچه در از دو برابر آنچه در از دو برابر آنچه در     ميليارد ُتن كربن در خود ذخيره دارد، يعني بيشميليارد ُتن كربن در خود ذخيره دارد، يعني بيشميليارد ُتن كربن در خود ذخيره دارد، يعني بيشميليارد ُتن كربن در خود ذخيره دارد، يعني بيش    1600160016001600حدود حدود حدود حدود تمام خاك هاي جهان با هم تمام خاك هاي جهان با هم تمام خاك هاي جهان با هم تمام خاك هاي جهان با هم . . . . مي شودمي شودمي شودمي شود
بخش عظيمي از اين ذخيره در چند دهة آينده در جو رها خواهد شد مگر اينكه به سرعت، بخش عظيمي از اين ذخيره در چند دهة آينده در جو رها خواهد شد مگر اينكه به سرعت، بخش عظيمي از اين ذخيره در چند دهة آينده در جو رها خواهد شد مگر اينكه به سرعت، بخش عظيمي از اين ذخيره در چند دهة آينده در جو رها خواهد شد مگر اينكه به سرعت، . . . . استاستاستاستموجود موجود موجود موجود جو كرة زمين جو كرة زمين جو كرة زمين جو كرة زمين 

                                                                                                                                                . . . . شودشودشودشودكشت و زرع جايگزين كشاورزيِ صادراتي كشت و زرع جايگزين كشاورزيِ صادراتي كشت و زرع جايگزين كشاورزيِ صادراتي كشت و زرع جايگزين كشاورزيِ صادراتي     مياييِمياييِمياييِمياييِييييروش هاي محلي، پايدار و غير شروش هاي محلي، پايدار و غير شروش هاي محلي، پايدار و غير شروش هاي محلي، پايدار و غير ش
 

    116116116116»»»»مركز هدليمركز هدليمركز هدليمركز هدلي««««به نام  به نام  به نام  به نام      سازمان هواشناسيِ بريتانياسازمان هواشناسيِ بريتانياسازمان هواشناسيِ بريتانياسازمان هواشناسيِ بريتانيادر زير مجموعة در زير مجموعة در زير مجموعة در زير مجموعة تحقيقاتي تحقيقاتي تحقيقاتي تحقيقاتي مركزي مركزي مركزي مركزي     عالوه بر آي پي سي سي،عالوه بر آي پي سي سي،عالوه بر آي پي سي سي،عالوه بر آي پي سي سي،
قرن حاضر انجام داده است كه حاويِ نتايج نگران كننده قرن حاضر انجام داده است كه حاويِ نتايج نگران كننده قرن حاضر انجام داده است كه حاويِ نتايج نگران كننده قرن حاضر انجام داده است كه حاويِ نتايج نگران كننده     افزايش دماي كرة زمين طيِافزايش دماي كرة زمين طيِافزايش دماي كرة زمين طيِافزايش دماي كرة زمين طيِ    ميزانِميزانِميزانِميزانِ    تحقيقاتي پيرامونتحقيقاتي پيرامونتحقيقاتي پيرامونتحقيقاتي پيرامون

محققينِ اين محققينِ اين محققينِ اين محققينِ اين . . . . فته استفته استفته استفته استدر اين تحقيقات، عامل نابودي جنگل ها و تخريب اراضيِ زراعي لحاظ قرار گردر اين تحقيقات، عامل نابودي جنگل ها و تخريب اراضيِ زراعي لحاظ قرار گردر اين تحقيقات، عامل نابودي جنگل ها و تخريب اراضيِ زراعي لحاظ قرار گردر اين تحقيقات، عامل نابودي جنگل ها و تخريب اراضيِ زراعي لحاظ قرار گر. . . . تري استتري استتري استتري است
بسياري از بسياري از بسياري از بسياري از . . . . درجه سانتي گراد محاسبه كرده انددرجه سانتي گراد محاسبه كرده انددرجه سانتي گراد محاسبه كرده انددرجه سانتي گراد محاسبه كرده اند    5555////8888درجه سانتي گراد و نه درجه سانتي گراد و نه درجه سانتي گراد و نه درجه سانتي گراد و نه     8888////8888دودا دودا دودا دودا افزايش دما را حافزايش دما را حافزايش دما را حافزايش دما را ح    ،،،،مركزمركزمركزمركز

خواهد خواهد خواهد خواهد     و اگر آنها درست بگويند، پيامدهاي چنين افزايشي حقيقتا هولناكو اگر آنها درست بگويند، پيامدهاي چنين افزايشي حقيقتا هولناكو اگر آنها درست بگويند، پيامدهاي چنين افزايشي حقيقتا هولناكو اگر آنها درست بگويند، پيامدهاي چنين افزايشي حقيقتا هولناك. . . . هواشناسان جهان با اين رقم موافق اندهواشناسان جهان با اين رقم موافق اندهواشناسان جهان با اين رقم موافق اندهواشناسان جهان با اين رقم موافق اند
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شيوع بيماري شيوع بيماري شيوع بيماري شيوع بيماري نيز نيز نيز نيز چون افزايش موج گرما، توفان و سيل و چون افزايش موج گرما، توفان و سيل و چون افزايش موج گرما، توفان و سيل و چون افزايش موج گرما، توفان و سيل و     رخدادهاي جويرخدادهاي جويرخدادهاي جويرخدادهاي جويآي پي سي سي به ما مي گويد كه آي پي سي سي به ما مي گويد كه آي پي سي سي به ما مي گويد كه آي پي سي سي به ما مي گويد كه 
هم انسان ها و هم محصوالت زراعي را متاثر خواهد ساخت را هم انسان ها و هم محصوالت زراعي را متاثر خواهد ساخت را هم انسان ها و هم محصوالت زراعي را متاثر خواهد ساخت را هم انسان ها و هم محصوالت زراعي را متاثر خواهد ساخت را     مناطق معتدل ترِ زمين كهمناطق معتدل ترِ زمين كهمناطق معتدل ترِ زمين كهمناطق معتدل ترِ زمين كه    بهبهبهبهاستوايي استوايي استوايي استوايي     نواحينواحينواحينواحيهاي هاي هاي هاي 

ي ي ي ي درياهادرياهادرياهادرياهاسطح آب سطح آب سطح آب سطح آب     باال آمدنِباال آمدنِباال آمدنِباال آمدنِاين سازمان همچنين به ما مي گويد كه اين سازمان همچنين به ما مي گويد كه اين سازمان همچنين به ما مي گويد كه اين سازمان همچنين به ما مي گويد كه     ....انتظار داشته باشيمانتظار داشته باشيمانتظار داشته باشيمانتظار داشته باشيمدر سال هاي آتي در سال هاي آتي در سال هاي آتي در سال هاي آتي 
    به صورت موقتي يابه صورت موقتي يابه صورت موقتي يابه صورت موقتي ياآبگرفتگيِ اراضي حاشية درياها، آبگرفتگيِ اراضي حاشية درياها، آبگرفتگيِ اراضي حاشية درياها، آبگرفتگيِ اراضي حاشية درياها، در اين صورت، در اين صورت، در اين صورت، در اين صورت، . . . . ي متر را دور از انتظار ندانيمي متر را دور از انتظار ندانيمي متر را دور از انتظار ندانيمي متر را دور از انتظار ندانيمسانتسانتسانتسانت    88888888جهان تا جهان تا جهان تا جهان تا 

    ،،،،ترترترتر    اين رويداد به ويژه كشاورزانِ مناطق كم ارتفاعاين رويداد به ويژه كشاورزانِ مناطق كم ارتفاعاين رويداد به ويژه كشاورزانِ مناطق كم ارتفاعاين رويداد به ويژه كشاورزانِ مناطق كم ارتفاع. . . . بردبردبردبردخواهد خواهد خواهد خواهد به زير آب فرو به زير آب فرو به زير آب فرو به زير آب فرو درصد اراضي زراعي جهان را درصد اراضي زراعي جهان را درصد اراضي زراعي جهان را درصد اراضي زراعي جهان را     30303030، ، ، ، دائمدائمدائمدائم
نوار نوار نوار نوار . . . . قرار خواهد دادقرار خواهد دادقرار خواهد دادقرار خواهد داد    بيشتربيشتربيشتربيشتر    را تحت تاثيرِرا تحت تاثيرِرا تحت تاثيرِرا تحت تاثيرِ    117117117117مجمع الجزاير اندمجمع الجزاير اندمجمع الجزاير اندمجمع الجزاير اند    در كشور بنگالدش و كشورهايي كهدر كشور بنگالدش و كشورهايي كهدر كشور بنگالدش و كشورهايي كهدر كشور بنگالدش و كشورهايي كه    مثل اراضيِ زراعيمثل اراضيِ زراعيمثل اراضيِ زراعيمثل اراضيِ زراعي

                                                 
115 Nitrous oxide 

ايي مي افزايد، اين يكي از گازهاي عمده اي است كه در جو، نه تنها بر شدت پديدة گلخانه اي و تغييرات آب و هو
درصد از نيتروژن اكسيد كه ساليانه در جو آزاد مي شود را  10101010 .محسوب مي شودنيز بلكه از تحليل برندگانِ الية اوزون 

  . به كود شمياييِ اوره كه از پر مصرف ترين انواع كود شيميايي در كشاورزي صنعتي در جهان است نسبت مي دهند
Goldsmith 2004 
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و اگر پيش بيني مركز هدلي درست باشد، و اگر پيش بيني مركز هدلي درست باشد، و اگر پيش بيني مركز هدلي درست باشد، و اگر پيش بيني مركز هدلي درست باشد، . . . . ب نخواهد ماندب نخواهد ماندب نخواهد ماندب نخواهد ماندساحلي اياالت متحده هم از اين مصيبت بي نصيساحلي اياالت متحده هم از اين مصيبت بي نصيساحلي اياالت متحده هم از اين مصيبت بي نصيساحلي اياالت متحده هم از اين مصيبت بي نصي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    118118118118....پيامدهاي مورد انتظار بسيار شديد تر خواهد بودپيامدهاي مورد انتظار بسيار شديد تر خواهد بودپيامدهاي مورد انتظار بسيار شديد تر خواهد بودپيامدهاي مورد انتظار بسيار شديد تر خواهد بود

 

به ويژه به ويژه به ويژه به ويژه . . . . استاستاستاست    ال و جنوبال و جنوبال و جنوبال و جنوبذخاير يخيِ قطب شمذخاير يخيِ قطب شمذخاير يخيِ قطب شمذخاير يخيِ قطب شمذوب شدن ذوب شدن ذوب شدن ذوب شدن     ،،،،از ديگر رخدادهاي مرتبط با گرم شدن كرة زميناز ديگر رخدادهاي مرتبط با گرم شدن كرة زميناز ديگر رخدادهاي مرتبط با گرم شدن كرة زميناز ديگر رخدادهاي مرتبط با گرم شدن كرة زمين
در حال آب در حال آب در حال آب در حال آب     ،،،،تر از آنچه آي پي سي سي پيش بيني كرده استتر از آنچه آي پي سي سي پيش بيني كرده استتر از آنچه آي پي سي سي پيش بيني كرده استتر از آنچه آي پي سي سي پيش بيني كرده است    بسيار سريعبسيار سريعبسيار سريعبسيار سريع    ،،،،شاهديم كه اليه هاي يخي ايسلندشاهديم كه اليه هاي يخي ايسلندشاهديم كه اليه هاي يخي ايسلندشاهديم كه اليه هاي يخي ايسلند

اين پديده مي اين پديده مي اين پديده مي اين پديده مي . . . . را در پي خواهد داشترا در پي خواهد داشترا در پي خواهد داشترا در پي خواهد داشت    ذوب ذخاير يخي جهان، كاهش شوري آب هاي اقيانوس هاذوب ذخاير يخي جهان، كاهش شوري آب هاي اقيانوس هاذوب ذخاير يخي جهان، كاهش شوري آب هاي اقيانوس هاذوب ذخاير يخي جهان، كاهش شوري آب هاي اقيانوس ها. . . . شدن استشدن استشدن استشدن است
اين اين اين اين . . . . جابجا كندجابجا كندجابجا كندجابجا كند    خودخودخودخودرا تضعيف و يا از بستر كنوني را تضعيف و يا از بستر كنوني را تضعيف و يا از بستر كنوني را تضعيف و يا از بستر كنوني     119119119119»»»»استريماستريماستريماستريمگلف گلف گلف گلف ««««، از جمله جريان ، از جمله جريان ، از جمله جريان ، از جمله جريان اقيانوسياقيانوسياقيانوسياقيانوسيتواند عمال جريانات تواند عمال جريانات تواند عمال جريانات تواند عمال جريانات 

. . . . ر شود كه هم اكنون اقليمي معتدل دارند، مثل شمال اروپار شود كه هم اكنون اقليمي معتدل دارند، مثل شمال اروپار شود كه هم اكنون اقليمي معتدل دارند، مثل شمال اروپار شود كه هم اكنون اقليمي معتدل دارند، مثل شمال اروپاججججفرآيند در نهايت ممكن است به يخ زدن مناطقي منفرآيند در نهايت ممكن است به يخ زدن مناطقي منفرآيند در نهايت ممكن است به يخ زدن مناطقي منفرآيند در نهايت ممكن است به يخ زدن مناطقي من
كه مسلما بر كه مسلما بر كه مسلما بر كه مسلما بر [[[[    مي انجامدمي انجامدمي انجامدمي انجامدجالب توجه است كه پديدة گرم شدن كره در برخي نقاط عمال به سرماهاي شديد جالب توجه است كه پديدة گرم شدن كره در برخي نقاط عمال به سرماهاي شديد جالب توجه است كه پديدة گرم شدن كره در برخي نقاط عمال به سرماهاي شديد جالب توجه است كه پديدة گرم شدن كره در برخي نقاط عمال به سرماهاي شديد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . ]]]]افزودافزودافزودافزود    ددددسايل خواهسايل خواهسايل خواهسايل خواهپيچيدگي مپيچيدگي مپيچيدگي مپيچيدگي م
   

    ،،،،در اين مطالعهدر اين مطالعهدر اين مطالعهدر اين مطالعه. . . . خبر دادخبر دادخبر دادخبر داد    121121121121آمريكاآمريكاآمريكاآمريكا    پنتاگونِپنتاگونِپنتاگونِپنتاگونِ    توسطتوسطتوسطتوسطمطالعه اي محرمانه مطالعه اي محرمانه مطالعه اي محرمانه مطالعه اي محرمانه     ازازازاز    120120120120»»»»بريتيش آبزِروِربريتيش آبزِروِربريتيش آبزِروِربريتيش آبزِروِر««««    هههه، روزنام، روزنام، روزنام، روزنام2004200420042004در سال در سال در سال در سال 
آب و هوا در انگلستان تا آب و هوا در انگلستان تا آب و هوا در انگلستان تا آب و هوا در انگلستان تا . . . . د رفتد رفتد رفتد رفتننننفرو خواهفرو خواهفرو خواهفرو خواهكه شهرهاي اروپايي در آب باال آمدة درياها كه شهرهاي اروپايي در آب باال آمدة درياها كه شهرهاي اروپايي در آب باال آمدة درياها كه شهرهاي اروپايي در آب باال آمدة درياها     استاستاستاستاده اده اده اده پنتاگون هشدار دپنتاگون هشدار دپنتاگون هشدار دپنتاگون هشدار د

ظاهرا در همين گزارش همچنين ظاهرا در همين گزارش همچنين ظاهرا در همين گزارش همچنين ظاهرا در همين گزارش همچنين . . . . پيدا خواهد كردپيدا خواهد كردپيدا خواهد كردپيدا خواهد كرددر روسيه در روسيه در روسيه در روسيه سيبري سيبري سيبري سيبري     اقليمي هماننداقليمي هماننداقليمي هماننداقليمي همانند    قبل از پايان نيمة اول قرن حاضرقبل از پايان نيمة اول قرن حاضرقبل از پايان نيمة اول قرن حاضرقبل از پايان نيمة اول قرن حاضر
يد، قحطي و شورش در واكنش به اين يد، قحطي و شورش در واكنش به اين يد، قحطي و شورش در واكنش به اين يد، قحطي و شورش در واكنش به اين جنگ هاي هسته اي، خشكسالي هاي فوق العاده شدجنگ هاي هسته اي، خشكسالي هاي فوق العاده شدجنگ هاي هسته اي، خشكسالي هاي فوق العاده شدجنگ هاي هسته اي، خشكسالي هاي فوق العاده شد    خبر از وقوع احتماليِخبر از وقوع احتماليِخبر از وقوع احتماليِخبر از وقوع احتماليِ

پيتر پيتر پيتر پيتر ««««كي از مشاوران سازمان سيا به نام كي از مشاوران سازمان سيا به نام كي از مشاوران سازمان سيا به نام كي از مشاوران سازمان سيا به نام ، از جمله ي، از جمله ي، از جمله ي، از جمله يمؤلفين اين مطالعهمؤلفين اين مطالعهمؤلفين اين مطالعهمؤلفين اين مطالعه. . . . رخدادها در سراسر جهان داده شده استرخدادها در سراسر جهان داده شده استرخدادها در سراسر جهان داده شده استرخدادها در سراسر جهان داده شده است
مي كرد، مي كرد، مي كرد، مي كرد، ، ايفاي نقش ، ايفاي نقش ، ايفاي نقش ، ايفاي نقش 123123123123»»»»شلشلشلشل////رويال داچرويال داچرويال داچرويال داچ««««] ] ] ] نفتينفتينفتينفتي[[[[    برنامه ريزي شركتبرنامه ريزي شركتبرنامه ريزي شركتبرنامه ريزي شركت    يسيسيسيس، كه زماني به عنوان ري، كه زماني به عنوان ري، كه زماني به عنوان ري، كه زماني به عنوان ري122122122122»»»»شوارتزشوارتزشوارتزشوارتز

                                                 
ممكن است به تدريج در مخاطبينآمارهاي هشدار دهنده در مورد آسيب هاي زيست محيطي  آگاهي يافتن از  118  

ت كرده اند، درك اما برداشت ديگري كه اذهان بيدار از اينگونه اطالعا. را تقويت كندنااميدي و بي تفاوتي  احساس
هر باور كه  بيش نيست و اين ندروغيوعده اي  ،جامعه بشري مدرن به معني پيشرفت ةعميق اين واقعيت است كه توسع
در عمق بيشتري از آسيب هاي مرتبط با اين  كشورها رافقط  ،عقب نماند »قافلة پيشرفت«كشوري بايد تالش كند تا از 

ابعاد عظيم آسيبي را نشان مي دهد كه آيندة تمام ساكنين كرة ارض،  ،ر، اين آماراز سوي ديگ. سازدفريب غوطه ور مي 
اما قدرتمند و  بسيار كوچك ياقليت هديد مي كند، آسيبي كه با آزمايشِ سودجويانةانسان، حيوان و نبات، را ت جمله از

نه  اين آگاهير بسياري از جوامع، د. ه استر جوامع و طبيعت كرة زمين تحميل شداز زياده خواهانِ جهان ب خودكامه
 در و نقش آفريني جايگزينكارهايِ راه ابداعِ در جهترو به رشدي از مردم را  جمعيتموجب نا اميدي نشده، بلكه  تنها

و ظلم ستيز، كه  غيرتمند نسلِ آزاده،اين مؤثر و زيباي ابتكارات . انگيخته استبرجامعة محليِ خود ادارة امور اقتصادي 
تحوالت الهام بخش و اميدواركنندة عصر از حمايت سياستگذاران و مسئولين اين كشورها نيز قرار گرفته است، مورد 

حاضر در حوزة فرهنگي، اقتصادي و اجتماعيِ تمدنِ بشري در كرة زمين است كه از درونِ زشتي هايِ امروز جهان 
.   جموعه مقاالت آمده استم اين 2222مورد در بخش بيشتر در اين اطالعات . متولد شده است  

119 Gulf Stream 

. يكي از جريانات گرم اقيانوس اطلس است كه از خليج مكزيك آغاز و اقيانوس اطلس را طي مي كند  
120 British Observer 
121 Pentagon متحده وزارت دفاع دولت اياالت  
122 Peter Schwartz 
123 Royal Dutch/Shell 



 

40 

 

امنيت امنيت امنيت امنيت     پنداشت چرا كه موضوعي مربوط بهپنداشت چرا كه موضوعي مربوط بهپنداشت چرا كه موضوعي مربوط بهپنداشت چرا كه موضوعي مربوط به    ايي را بايد فراي صرفا يك بحث علميايي را بايد فراي صرفا يك بحث علميايي را بايد فراي صرفا يك بحث علميايي را بايد فراي صرفا يك بحث علميو هوو هوو هوو هو    معتقد اند كه تغييرات آبمعتقد اند كه تغييرات آبمعتقد اند كه تغييرات آبمعتقد اند كه تغييرات آب
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . . . . استاستاستاست    ]]]]كشورهاكشورهاكشورهاكشورها[[[[    مليِمليِمليِمليِ

 

    سالسالسالسال    چهارچهارچهارچهار. . . . در حال ظهور انددر حال ظهور انددر حال ظهور انددر حال ظهور انده پيش بيني شده است ه پيش بيني شده است ه پيش بيني شده است ه پيش بيني شده است چچچچاز آناز آناز آناز آندر واقع پيامدهاي تغييرات آب و هوايي سريع تر در واقع پيامدهاي تغييرات آب و هوايي سريع تر در واقع پيامدهاي تغييرات آب و هوايي سريع تر در واقع پيامدهاي تغييرات آب و هوايي سريع تر 
ميليون نفر در معرض گرسنگي و ميليون نفر در معرض گرسنگي و ميليون نفر در معرض گرسنگي و ميليون نفر در معرض گرسنگي و     40404040تا تا تا تا     30303030پي در بسياري از نقاط آفريقا منجر به وضعيتي شده كه پي در بسياري از نقاط آفريقا منجر به وضعيتي شده كه پي در بسياري از نقاط آفريقا منجر به وضعيتي شده كه پي در بسياري از نقاط آفريقا منجر به وضعيتي شده كه ااااپيپيپيپي    خشكساليِخشكساليِخشكساليِخشكساليِ

خشكسالي در كمربند ذرت در آمريكا، دشت هاي كانادا و كمربند گندم در استراليا احتماال خشكسالي در كمربند ذرت در آمريكا، دشت هاي كانادا و كمربند گندم در استراليا احتماال خشكسالي در كمربند ذرت در آمريكا، دشت هاي كانادا و كمربند گندم در استراليا احتماال خشكسالي در كمربند ذرت در آمريكا، دشت هاي كانادا و كمربند گندم در استراليا احتماال . . . . مرگ قرار گرفته اندمرگ قرار گرفته اندمرگ قرار گرفته اندمرگ قرار گرفته اند
براي توده براي توده براي توده براي توده بيشتر بيشتر بيشتر بيشتر ات غله از اين كشورها را به شدت كاهش خواهد داد كه خود به معني محدوديت غذايي ات غله از اين كشورها را به شدت كاهش خواهد داد كه خود به معني محدوديت غذايي ات غله از اين كشورها را به شدت كاهش خواهد داد كه خود به معني محدوديت غذايي ات غله از اين كشورها را به شدت كاهش خواهد داد كه خود به معني محدوديت غذايي صادرصادرصادرصادر

اخيرا وضعيت آب و اخيرا وضعيت آب و اخيرا وضعيت آب و اخيرا وضعيت آب و . . . . قرار گرفته اندقرار گرفته اندقرار گرفته اندقرار گرفته اند    فزايندهفزايندهفزايندهفزاينده    كه در معرض گرسنگيِكه در معرض گرسنگيِكه در معرض گرسنگيِكه در معرض گرسنگيِ    دنياستدنياستدنياستدنياستهاي وسيعي در آفريقا و ديگر جاهاي هاي وسيعي در آفريقا و ديگر جاهاي هاي وسيعي در آفريقا و ديگر جاهاي هاي وسيعي در آفريقا و ديگر جاهاي 
ميليارد يورو خسارت وارد ميليارد يورو خسارت وارد ميليارد يورو خسارت وارد ميليارد يورو خسارت وارد     10101010نزديك به نزديك به نزديك به نزديك به     2222002002002002وقوع سيل در آلمان در سال وقوع سيل در آلمان در سال وقوع سيل در آلمان در سال وقوع سيل در آلمان در سال . . . . مصيبت بار بوده استمصيبت بار بوده استمصيبت بار بوده استمصيبت بار بوده است    نيزنيزنيزنيز    هوايي در اروپاهوايي در اروپاهوايي در اروپاهوايي در اروپا

به اندازه توپ گلف، به اندازه توپ گلف، به اندازه توپ گلف، به اندازه توپ گلف،     تگرگتگرگتگرگتگرگ    مهيبمهيبمهيبمهيبفان هاي شديد در شمال ايتاليا همراه با ريزشِ دانه هاي فان هاي شديد در شمال ايتاليا همراه با ريزشِ دانه هاي فان هاي شديد در شمال ايتاليا همراه با ريزشِ دانه هاي فان هاي شديد در شمال ايتاليا همراه با ريزشِ دانه هاي در همان سال، تودر همان سال، تودر همان سال، تودر همان سال، تو. . . . كردكردكردكرد
خشكسالي در جنوب اروپا همچنين به طرز فاحشي از برداشت خشكسالي در جنوب اروپا همچنين به طرز فاحشي از برداشت خشكسالي در جنوب اروپا همچنين به طرز فاحشي از برداشت خشكسالي در جنوب اروپا همچنين به طرز فاحشي از برداشت . . . . محصوالت زراعي را در سطحي وسيع نابود كردمحصوالت زراعي را در سطحي وسيع نابود كردمحصوالت زراعي را در سطحي وسيع نابود كردمحصوالت زراعي را در سطحي وسيع نابود كرد

                                                                                                                                                                                                                                        . . . . جمله برداشت زيتون در جنوب و مركز ايتالياجمله برداشت زيتون در جنوب و مركز ايتالياجمله برداشت زيتون در جنوب و مركز ايتالياجمله برداشت زيتون در جنوب و مركز ايتاليا    محصوالت كاسته است، ازمحصوالت كاسته است، ازمحصوالت كاسته است، ازمحصوالت كاسته است، از
 

دماي كرة زمين دماي كرة زمين دماي كرة زمين دماي كرة زمين     درجة سانتي گراد افزايشِدرجة سانتي گراد افزايشِدرجة سانتي گراد افزايشِدرجة سانتي گراد افزايشِ    0000////7777نتيجة فقط نتيجة فقط نتيجة فقط نتيجة فقط     ،،،،تمام اين اتفاقات مصيبت بار و خسارات مهيب آنتمام اين اتفاقات مصيبت بار و خسارات مهيب آنتمام اين اتفاقات مصيبت بار و خسارات مهيب آنتمام اين اتفاقات مصيبت بار و خسارات مهيب آن
درجه افزايش يافته چگونه درجه افزايش يافته چگونه درجه افزايش يافته چگونه درجه افزايش يافته چگونه     3333يا يا يا يا     2222آن آن آن آن ميانگين ميانگين ميانگين ميانگين     دمايِدمايِدمايِدمايِوضعيت كشاورزي و توليد غذا در كره اي كه وضعيت كشاورزي و توليد غذا در كره اي كه وضعيت كشاورزي و توليد غذا در كره اي كه وضعيت كشاورزي و توليد غذا در كره اي كه     پسپسپسپس. . . . بوده استبوده استبوده استبوده است

به چه به چه به چه به چه     يتيتيتيتسانتي گراد، وضعسانتي گراد، وضعسانتي گراد، وضعسانتي گراد، وضع    درجهدرجهدرجهدرجه    8888تا تا تا تا     5555    بابابابا    تا پايان اين قرن برابرتا پايان اين قرن برابرتا پايان اين قرن برابرتا پايان اين قرن برابر    دمادمادمادماخواهد بود؟ در صورت افزايش ميانگين خواهد بود؟ در صورت افزايش ميانگين خواهد بود؟ در صورت افزايش ميانگين خواهد بود؟ در صورت افزايش ميانگين 
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ال ال ال ال سسسس    150150150150اي اي اي اي دست برداريم، سيارة ما به گرم شدن خود بردست برداريم، سيارة ما به گرم شدن خود بردست برداريم، سيارة ما به گرم شدن خود بردست برداريم، سيارة ما به گرم شدن خود براگر حتي ما همين امروز از مصرف سوخت هاي فسيلي اگر حتي ما همين امروز از مصرف سوخت هاي فسيلي اگر حتي ما همين امروز از مصرف سوخت هاي فسيلي اگر حتي ما همين امروز از مصرف سوخت هاي فسيلي 
دن دن دن دن گرم شگرم شگرم شگرم ش. . . . ، در اين حد است، در اين حد است، در اين حد است، در اين حد استدر جودر جودر جودر جو    دي اكسيد كربندي اكسيد كربندي اكسيد كربندي اكسيد كربن    124124124124»»»»ماندگاريماندگاريماندگاريماندگاري««««    ديگر ادامه خواهد داد چرا كه مدت زمانِديگر ادامه خواهد داد چرا كه مدت زمانِديگر ادامه خواهد داد چرا كه مدت زمانِديگر ادامه خواهد داد چرا كه مدت زمانِ
اين به اين معني است كه واقعا تنها اين به اين معني است كه واقعا تنها اين به اين معني است كه واقعا تنها اين به اين معني است كه واقعا تنها . . . . ادامه خواهد يافتادامه خواهد يافتادامه خواهد يافتادامه خواهد يافت    ،،،،سالسالسالسال    1111000000000000به به به به اقيانوس ها مدت طوالني تري، نزديك اقيانوس ها مدت طوالني تري، نزديك اقيانوس ها مدت طوالني تري، نزديك اقيانوس ها مدت طوالني تري، نزديك 

براي كُند كردن فرآيند گرم براي كُند كردن فرآيند گرم براي كُند كردن فرآيند گرم براي كُند كردن فرآيند گرم     ييييحاضر داريم اين است كه سريعا اقداماتي فراگير و اساسحاضر داريم اين است كه سريعا اقداماتي فراگير و اساسحاضر داريم اين است كه سريعا اقداماتي فراگير و اساسحاضر داريم اين است كه سريعا اقداماتي فراگير و اساس    حالحالحالحالگزينه اي كه ما در گزينه اي كه ما در گزينه اي كه ما در گزينه اي كه ما در 
    زندگيزندگيزندگيزندگي    آغاز كنيم به اين اميد كه تنها سياره اي كه در آن زندگي مي كنيم را تا حدي، قابلآغاز كنيم به اين اميد كه تنها سياره اي كه در آن زندگي مي كنيم را تا حدي، قابلآغاز كنيم به اين اميد كه تنها سياره اي كه در آن زندگي مي كنيم را تا حدي، قابلآغاز كنيم به اين اميد كه تنها سياره اي كه در آن زندگي مي كنيم را تا حدي، قابل    رارارارا    شدنِ دماي زمينشدنِ دماي زمينشدنِ دماي زمينشدنِ دماي زمين

اين اقدام به خودي اين اقدام به خودي اين اقدام به خودي اين اقدام به خودي . . . . الت صادراتي استالت صادراتي استالت صادراتي استالت صادراتي استوووومحصمحصمحصمحصتوليد توليد توليد توليد شامل به حداقل رساندنِ شامل به حداقل رساندنِ شامل به حداقل رساندنِ شامل به حداقل رساندنِ ناگزير ناگزير ناگزير ناگزير اين اقدامات اين اقدامات اين اقدامات اين اقدامات . . . . نگه داريمنگه داريمنگه داريمنگه داريم    ترترترتر
اقدام ديگر، اجراي تغييرات وسيع در نظام كشاورزي اقدام ديگر، اجراي تغييرات وسيع در نظام كشاورزي اقدام ديگر، اجراي تغييرات وسيع در نظام كشاورزي اقدام ديگر، اجراي تغييرات وسيع در نظام كشاورزي . . . . خود مقادير عظيمي از مصرف سوخت هاي فسيلي مي كاهدخود مقادير عظيمي از مصرف سوخت هاي فسيلي مي كاهدخود مقادير عظيمي از مصرف سوخت هاي فسيلي مي كاهدخود مقادير عظيمي از مصرف سوخت هاي فسيلي مي كاهد

ان توجه كافي به اين مسئله نداشته اند و برخي از ان توجه كافي به اين مسئله نداشته اند و برخي از ان توجه كافي به اين مسئله نداشته اند و برخي از ان توجه كافي به اين مسئله نداشته اند و برخي از تا كنون دولت ها در كشورهاي صنعتي جهتا كنون دولت ها در كشورهاي صنعتي جهتا كنون دولت ها در كشورهاي صنعتي جهتا كنون دولت ها در كشورهاي صنعتي جه. . . . كنونيِ جهان استكنونيِ جهان استكنونيِ جهان استكنونيِ جهان است
در اين كشورها، نقش آفريني و مشاركت گسترده تر مردم در اين كشورها، نقش آفريني و مشاركت گسترده تر مردم در اين كشورها، نقش آفريني و مشاركت گسترده تر مردم در اين كشورها، نقش آفريني و مشاركت گسترده تر مردم . . . . ندندندندآنها، مثل اياالت متحده، به آن كامال بي اعتنا بوده اآنها، مثل اياالت متحده، به آن كامال بي اعتنا بوده اآنها، مثل اياالت متحده، به آن كامال بي اعتنا بوده اآنها، مثل اياالت متحده، به آن كامال بي اعتنا بوده ا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            . . . . در گفتمانِ سياسي در اين ارتباط الزامي استدر گفتمانِ سياسي در اين ارتباط الزامي استدر گفتمانِ سياسي در اين ارتباط الزامي استدر گفتمانِ سياسي در اين ارتباط الزامي است

____________________________________ 
 

 

                                                 
124 carbon residence time 
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 نقش رسانه
نام گرفته است در  »جهاني سازي«بي عدالتيِ آزمايشِ ناموفقي كه عدم ثبات و  نشانه هايِ
. متاسفانه انعكاس آنها در رسانه ها بسيار ضعيف استاما . قابل رؤيت است ،جهان جاي جايِ

از بحران هاي مرتبط با جهاني سازي را منعكس مي  هايينمونه  ،حاكم يِوقتي كه رسانه ها
پديدة را با بحران ها اين  ريشه اي كنند، گزارش ها فاقد اطالعاتي كليدي است كه ارتباط

                        :چند مثال مي آوريمدر زير،  براي تبيين اين نكته،. نشان دهدجهاني سازي 
 

مسايلي اخبار در مورد . ايل زيست محيطي بسيار مي شنويم و مي خوانيمما در مورد مس - 
نابودي  و چون تغييرات آب و هوايي، ذوب شدنِ يخ هاي قطبي، تحليل رفتن الية اوزون

همچنين در اين . مي شود و نشر پخش مكررادر رسانه ها و مطبوعات  ،زيستگاه هاي وحش
مي ) هاي آبيجنگ  ،و احتماال در آينده(نفتي  يهامنابع در مورد آلودگي اقيانوس ها و جنگ 

رشد اقتصاد جهاني كه هم  وبحران ها بين ارتباط از  ،اين گزارش هابه ندرت اما . خوانيم
تشديد  اكنون از طريق تجارت آزاد، استخراج افراطي منابع و ترويج سبك زندگي پرمصرف

                                                                      .يافته است، حرفي به ميان مي آورند
 

ر سال هاي و در آرژانتين د 1997199719971997-1998199819981998دليل رخداد بحران هاي مالي در آسيا در سال هاي  - 
در اين  بر ضابطهرابطه  بي لياقتي مديران، فقدان بهره وري الزم، فساد و چيرگيِ، 2002200220022002-2001200120012001

عظيمي كه صندوق بين المللي پول  كمك هاي ماليِ ،]ي غربي[رسانه ها. اعالم شد كشورها
كه اين امري  وانمود كردندرا چنان  كرداز اين بحران پرداخت  كشورهاي آسيايي خروجبراي 

در  غرببراي كمك به دوستان خوب اما ناكارآمد و بيچارة  يدلسوزاز سرِ خيرخواهانه و 
به . نرسيده اند ،اي غربي وجود داردشورههمسان آنچه در ك بلوغ اخالقي،به كه هنوز ست آسيا

ندرت اذعان شد كه اين مبالغ هنگفت نه به شهروندانِ آسيب ديده در اين كشورها، بلكه براي 
موجب به  خودبانك هاي بين الملليِ بي مسئوليتي هزينه شد كه  ورشكستگيِ جلوگيري از

                             . نددر آن كشورها شده بود ]بحران آفرين[ وجود آمدن حباب اقتصاديِ
 

رسانه هاي پربيينده و پرخواننده همچنين گزارش نكردند كه بخش قابل توجهي از مسئوليت 
به سرمايه گذارانِ خارجي مربوط مي شد كه نظر به كسبِ سود باال در  ،رخداد اين بحران ها

ارت آزاد حكم مي كند كه تج جديد مقررات. سرمايه گذاري در بازار ارز اين كشورها داشتند
كشورهاي عضو هر گونه مقررات مرتبط با كنترل ورود و خروج پول به داخل و خارج كشور 
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، سرمايه گذارانِ بازار سهام، ارز و پيدايش شبكه هاي رايانه اي جهان و از زمانِ. را ملغي كنند
باشد از  كار آنهارتي بر به صورت آني و بدون اينكه نظاكاال، مقادير بسيار بااليي از وجوه را 

و سود قمارگونه  مخاطره آميز و جهان به گوشة ديگر آن به اميد سرمايه گذاريِگوشه اي از 
 پولي اين حجم فزايندة مبادالت. مي كنندمنتقل در اين بازارها بردن از نوسانات نرخ ها 

كه نهايتا آنان موجب تالطمات ويرانگري در اقتصاد كشورها و ارزش پول ملي آنها مي شود 
را از اين پديده كه كشورها . را مجبور به پناه بردن به وام هاي صندوق بين المللي پول مي كند

را  عاجز كرده استرفت و آمد سريع ميلياردها دالر به اقتصادشان اعمالِ نظارت و كنترل بر 
اعمال كنترل بر  به وضع مقررات براي اقداماگر كشوري . نام نهاده ايم 125»اقتصاد كازينويي«

سرمايه گذاريِ كازينويي كند، مثل مواردي كه در چين، شيلي و مالزي رخ داده است، اين 
         .و رسانه ها به باد مسخره و تحقير گرفته مي شود برتون وودزاقدامات از سوي نهادهاي 

 

نند، اما رسانه ها در مورد معضل مهاجرت و واكنش تبعيض آميز نژادپرستان گزارش مي ك - 
هرگز اشاره نمي كنند كه مهاجران و پناه جويان در واقع قربانيانِ پيمان هاي تجارت بين المللي 

در هند، آفريقا و آمريكاي . اند كه ادامة زندگي در زادگاه خود را دشوار يا غير ممكن مي يابند
محلي را از محل  انالتين، برنامه هاي بزرگ توسعه، ميليون ها تن از مردمان بومي و كشاورز

دهاي عظيم و ديگر پروژه هاي توسعه گشوده سجا براي احداث زندگي خود بيرون رانده تا 
به آن اشاره شد، عمال نظام كشاورزيِ ذرت كارانِ  قبالپيمان نفتا كه  ،مثال ديگر اينكه. شود

د، چاره اي ين آوارگانِ رانده از خانه و كاشانة خوا. ه استقوم مايا در مكزيك را نابود كرد
   . حاشيه نشين شهرهاي بزرگ نداشته اند جز مهاجرت به شهرها و پيوستن به توده هاي بيكارِ

      

نيل و ويروس  اي كوالي ، جنون گاوي، عفونت126بوالاشيوع بيماري هاي مهلكي چون  - 
 هبي سابقشيوع بروز و اما ارتباط بين . به صورت كامل در رسانه ها گزارش مي شود غربي

بيماري ها و تجارت جهاني كه ناقل عوامل بيماري زا از يك گوشة جهان به گوشة ديگري 
خبري همچنين در مورد ارتباط بين جهاني شدنِ  گزارشات. است به ندرت مطرح مي گردد

                                                 
125 casino economy 
126 ebola  

بيشترين تعداد مبتاليانِ اين بيماري در سه كشور ، در ابتدا، به گزارش سازمان بهداشت جهاني .ابوال بسيار مسري است
ابوال  .يافت شد اما اين بيماري به سرعت به ديگر نقاط جهان اشاعه يافت 2015201520152015آفريقايي گينه، سيرا ليون و ليبريا در سال 

. هزار نفر در جهان را گرفت 11111111، جان بيش از 2222016016016016تا ماه مه سال   
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صنعتي به طور اعم و پرورش و توليد انبوه دام و طيور به طور اخص از يك سو و  كشاورزيِ
                                   .ساكت استاز سوي ديگر اري هاي عصر ما شيوع بسياري از بيم

 

در جنگل هاي  دنيا آخرين قبايل بوميتجاوز به سرزمين هاي از طريق رسانه ها ما در مورد  - 
اما اين گزارشات به اندازة كافي به دليل ريشه اي اين . آمازون، بورنئو و فيليپين مطلع ايم

فزايندة جهاني سازي به منابعي چون آب، جنگل، نفت و ذخاير طمع زي جز چيخشونت ها كه 
از سوي ديگر، . اشاره نمي كنند نيستاين قبايل زيستگاه تاريخي در اكتشاف شده ژنتيكيِ 

خود را كنار بگذارند و  بومي استقرار جهاني سازي در اين كشورها مي طلبد كه مردم فرهنگ
قبايل رانده شده از زيستگاه هاي كما اينكه شاهديم . تي شوندصرفا مصرف كنندة كاالهاي صنع

مي پيوندند و اين هدف به جمعيت هاي مصرف كنندة كاالهاي صنعتي در شهرها  ،بومي
                                                                           . جهاني سازي را تامين مي كنند

  

اين موضوعات به نحوي در رسانه ها منعكس مي گردد كه انگار با هم بي تمامي  به طور كلي،
اين گونه پخش خبر به مردم عصر حاضر كه در مورد آينده نامطمئن اند و سعي . ارتباط اند

رسانه ها موضوعات متعدد و نگران . نمي كند يدارند خود را از اين ابهام خارج كنند كمك
الگوهاي غير عادي آب و هوايي، رشد بي عدالتيِ  كننده اي چون شهرهاي پر ازدحام،

در عين و اجتماعي در جهان، شيوع بيماري هاي جديد، كاهش دستمزدهاي اقشار زحمتكش 
حال افزايش نجوميِ حقوق مديران، حذف خدمات اجتماعي و تخريب محيط زيستي را 

ف يك فرآيند واحد مختل ابعاداما مردم نمي دانند كه همة اين رخدادها  ،گزارش مي كنند
ه از ارتباطات ناشي از چاين مسايل جملگي ابعاد مختلف مجموعه اي يكپار. جهاني است

از ايدئولوژيِ اقتصادي اي  ،و اين مجموعة يكپارچه. ساختاري جديد براي اقتصاد جهاني است
از خدمت به جوامع انساني و حفاظت از پايداري طبيعت عاجز آشكارا پيروي مي كند كه 

                                                                                                          . ستا
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