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   :چكيده
هاي چشمگير اقتصادي و رفاهي و تأثيرات سازنده جهـاني          ر جهاني شدن، عليرغم پيشرفت    در عص 

 از جمعيت جهـان در منتهـاي        يشدن بر شيوه زندگي بخشي از جامعه بشري، همچنان بخش عظيم          
جهاني شدن از يك سو باعث ارتقاء روزافـزون سـطح زنـدگي در              . برندفقر و تنگدستي به سر مي     

عتي شده است و از سوي ديگر موجبات ركود و عقب ماندگي هر چه بيشتر               كشورهاي پيشرفته صن  
كـه   ايـن . در آسيا، آفريقا و آمريكاي التين را فراهم كرده است         ، به ويژه    بسياري از كشورهاي فقير   

برند، نتيجه مستقيم عملكرد نظام     امروزه بخش زيادي از مردم اين مناطق در فقر و فالكت به سر مي             
كـه آيـا جهـاني شـدن اقتـصاد      ارائه پاسخ به اين سئوال     .باشديدي جهان امروز مي   اقتصادي و تول  

موجب پيشرفت اقتصاد و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان خواهد شد يا فقر و عقب ماندگي را در 
 نظـر    ، تا حدودي پيچيده است و نياز بـه دقـت و امعـان             ه است بسياري از كشورهاي فقير دامن زد     

ي مغتـنم بـراي توسـعه       يهـا كه فرصت  يت اين است كه جهاني شدن عليرغم اين       واقع. فراوان دارد 
آنچه بديهي . رود، به شكل نامنظم و در مسيري پر پيچ و خم پيش مي       اما اقتصادي فراهم كرده است   

اند از مزايـاي جهـاني شـدن        رسد اين كه در عصر جهاني شدن، كشورهاي فقير نتوانسته         به نظر مي  
  .اند ش از پيش به حاشيه رانده شدهمند شوند و بيبهره

  

  :      واژگان كليدي
 جهاني شدن و -  توسعه نيافتگي-  جهاني شدن و كشورهاي فقير-  جهاني شدن اقتصاد- جهاني شدن و فقر

  آينده توسعه يافتگي 
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  طرح مسأله
برخـي جهـاني شـدن را فراينـدي مثبـت و            . جهاني شدن داراي بار انگيزشي قـوي اسـت        

دانند كه در نهايت منجر به توسعه اقتصادي جهان خواهد شد كه روندي غيرقابل               يسودبخش م 
ها بر عكس بـر ايـن باورنـد كـه پديـده جهـاني شـدن،                 برخي. برگشت و اجتناب ناپذير است    

نابرابري و فقر را در جهان گسترش داده و باعث بيكاري برخي از اقشار مـردم در كـشورهاي                    
  .ده استگرديزندگي و مانع پيشرفت اجتماعي جهان سوم و پايين آمدن سطح 

آيا جهاني شدن موجب پيشرفت و رشد اقتصادي جهان يا بر عكـس موجـب گـسترش و                  
؟ در پـرداختن بـه ايـن        خواهـد شـد   تعميق فقر و عقب ماندگي در بخشي از كشورهاي جهان           

  .مسأله مهم ابتدا بايد بدانيم جهاني شدن چيست و مزايا و معايب آن كدام است
هاي فني است كه به موجـب       هاني شدن، نتيجه اجتناب ناپذير نوآوري انساني و پيشرفت        ج

واقعيت اين  . شوندهاي مبادالتي و مالي در هم ادغام مي       آن، اقتصادهاي جهاني از طريق جريان     
است كه جهاني شدن روندي نامنظم و پيچيده است زيرا برخي كشورها بـه علـت امكانـات و                   

امـا برخـي    . پيوندندلي سريعتر از ساير كشورها به فرآيند جهاني شدن مي         هاي برتر، خي  فرصت
تـر  كشورها از يك طرف شاهد رشد اقتصادي زودرس و از طرف ديگر شـاهد عميـق               ديگر از   

ها نيز بـه رونـد جهـاني شـدن يكـسان             واكنش دولت . شدن فقر در بين مردم خود خواهند بود       
هـاي الزم سياسـي و      ه سياسي قوي و ايجاد ظرفيت     كنند با اراد  برخي كشورها سعي مي   . نيست

اي به پيوسـتن    كشورها، عالقه از  اما برخي   . اقتصادي، خود را با روند جهاني شدن سازگار كنند        
سؤال اينجاست كه جهاني شدن چه چيـز را  . كنندبه اين روند ندارند و در برابر آن مقاومت مي      
ت؟ آيا اين فرآيند كشورهاي فقيـر را از عقـب           براي جوامع كشورهاي فقير به ارمغان آورده اس       

ماندگي و فقر نجات داده است و يا بر عكس بر دامنه و وسعت فقر افزوده اسـت؟ كـشورهاي                  
روي همـين محورهـا     بـر   توانند بر فقر خود غلبه كنند؟ چهارچوب ايـن مقالـه            فقير چگونه مي  
  .خواهد چرخيد

  جهاني شدن؛ فرآيندي چند بعدي

اي به سرعت گسترش يابنده و هميـشه متـراكم شـونده از پيونـدها و                ه شبك ،جهاني شدن "
به عبارت  . رودهاي متقابل است كه وجه مشخصه زندگي اجتماعي مدرن به شمار مي           وابستگي
در حـال   ها و جوامع مختلف جهان       فرايندي است كه طي آن وابستگي متقابل بين دولت         ،ديگر

  ).14، ص 1381فرهنگ، تاملينسون، جهاني شدن و ( ".استگسترش 

جايي انسان روي كره زمين، روند جهـاني    از زمان جابه  . اي جديد نيست  جهاني شدن پديده  
شدن در جريان بوده و با اختراع وسايل ارتباط جمعي و حمل و نقل در قرن بيستم ايـن رونـد          
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ـ                . تسريع شده است   ه گسترش مبادالت مادي و تقابالت فرهنگـي در ميـان جوامـع، جهـان را ب
. دهـد   واحد يا بنا بر استعاره مشهور به سمت ايجاد دهكده جهاني سوق مي             يسوي ايجاد مكان  

جهاني شدن روندي است كه به موجب آن، كاال، سـرمايه، نيـروي كـار، تجربيـات و فنـاوري،                
اين رونـد همچنـين ابعـاد       . يابندبه راحتي از مرز كشورها انتقال مي      ....بزهكاري، مواد مخدر و     

  .  سياسي و زيست محيطي را نيز دربرداردفرهنگي،
        هـاي هـاي تـصويري ارتبـاط مثـل اينترنـت و شـبكه             به بعـد بـا اختـراع گونـه         80از دهه   
هاي فيزيكي ارتباط مثل هواپيما و ديگر وسايل حمل و نقل كه امكان   رساني ديگر و گونه   اطالع

كرده است، سخن از جهاني شدن      فراهم  را  انجام سريع و آسان عمليات تجاري در سطح جهان          
. هاي گوناگون پيرامون جهاني شدن وجود دارد      ديدگاه". اطالعات و فرهنگ به ميان آمده است      

هـاي فرهنگـي و قـومي،       تفاوت برخي تحليلگران بر اين باورند كه جهاني شدن صرف نظر از            
 ديگـر غيـر     هاياين نگرش نقش فرهنگ   . دكرسازي هدايت خواهد    جهان را به سمت يكپارچه    

 Jackson, The evolution of international)"اروپايي در فرآيند جهاني شدن را ناديده گرفته است

society, 1997, p.50).   

يك نگرش به جهاني شدن، نگرش ديالكتيك است كه معتقد است جهاني شـدن را نـه در                  
اين نگرش، جهاني شـدن    بر اساس   .  ماندن در خانه ميتوان احساس كرد      بامرزهاي بيروني بلكه    
كـه جهـاني شـدن چـه         درباره ايـن  . گرايي و هم بنيادگرايي ظهور كرده است       هم به شكل تكثر   

نگـرش كـشورهاي    . هـاي مختلفـي وجـود دارد      ارتباطي با فقر و توسعه نيـافتگي دارد ديـدگاه         
ور طـ كـشورهاي فقيـر ايـن     . ثروتمند و فقير نسبت به جهاني شدن كامالً مغاير با يكديگر است           

كنند كه نظام اقتصادي جهان امروز، حق كشورهاي غير از بنيانگذاران آن را ناديـده               استدالل مي 
 كـشورهاي   ،در مقابـل  . ه اسـت  كـرد يافته را از مزاياي آن محروم       و كشورهاي غيرتوسعه   گرفته

كننـد و معتقدنـد كـه نظـام         ثروتمند، ادعاهاي اين قبيل كشورها را عاري از منطق قلمـداد مـي            
 مناسب براي كشورهاي توسعه نيافتـه فـراهم كـرده اسـت امـا خـود ايـن            يرت آزاد فرصت  تجا

  . برداري از اين امكانات را ندارندكشورها هستند كه توانايي بهره
گـران و  هـا و امكانـات و نگرانـي فزاينـده تحليـل         برخورد بدبينانه با توزيع نابرابر فرصـت      

تحت عناوين گوناگون مثل سلطه شمال بر جنوب،         دهاي متعد دانشگاهيان از اين روند، گفتمان    
كـه امـروزه    ايـن . داري بر پرولتاريا ايجاد كرده اسـت  مركز بر پيرامون، غرب بر شرق و سرمايه       

كنند نتيجه مستقيم نظام اقتـصادي و  بخش زيادي از جمعيت جهان در فقر و فالكت زندگي مي      
شـود در همـين   ه جهـاني شـدن يـاد مـي    آنچـه امـروز از آن بـا واژ   . توليدي جهان امروز است   

  .گنجدچهارچوب مي
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  اقتصاد جهاني

 قـرن گذشـته، كـشورهاي       5در طـول بـيش از       .  جديد نيست  يجهاني شدن اقتصاد روند   "
 هـاي  توسعه يافته نفوذ و برتري خود را در اقصي نقاط جهان گسترش داده و به توسعه فعاليت                

هاني شدن اقتصادي در سـايه عوامـل مختلـف از     ، ج  اين با وجود . اند تجاري و توليدي پرداخته   
هاي آزادسازي در سراسر جهان، سـرعت       هاي مربوط به فناوري، به ويژه سياست      قبيل پيشرفت 

ماهيت ذاتـي سـرمايه ايـن       " ).17، ص   1383خور، جهاني شدن و جنوب،       ("زياد به خود گرفته است    
تبديل  به هدفنفسه تر شدن فيد و بدين ترتيب ثروتمن  گذرد است كه مدام از مرزهاي خود مي      

تواند هدفي جز همين ثروتمندتر شدن يعني بزرگ شدن و افـزايش             سرمايه، ديگر نمي  . شود مي
آنچه در روند كنوني جهـاني شـدن        . )231، ص   1380ماركس، مباني نقد سياسي،     ( "يافتن داشته باشد  
 برداشـتن موانـع قـانوني از    شود نه تنها افزايش جريان سرمايه و تجارت است بلكه    مشاهده مي 
سـابقه  عالوه بر ايـن، رشـد و گـسترش بـي    . باشد هاي سرمايه و تجارت آزاد مي    سر راه جريان  

تكنولوژي اطالعاتي زمينه را براي جهاني شدن بازارهاي مالي و سـرمايه فـراهم كـرد و حتـي                   
 Globalization and) منجر به فراگير شدن تصميمات سياسـي و اقتـصادي در كـل جهـان شـد      

.liberalization unctad, 1996.p.157)  

 آغـاز   1974-1975اي كه با ركود      داري يعني دوره  سه گرايش بنيادين در تايخ اخير سرمايه      
 تكثيـر سـريع     -2 ؛تر شـدن آهنـگ عمـومي رشـد         آهسته -1 :هاستگيريترين جهت مهم ،شد

و ايـن    د انباشت سـرمايه    مالي شدن رون   -3 ؛هاي چندمليتي انحصاري در سراسر جهان     شركت
البته دوره تسريع جهاني شدن بوده است كه با پيشرفت وسايل ارتباطي و حمل و نقل تحريك                 

ها را  اما علت اين سه گرايش يقيناٌ جهاني شدن نبوده است بلكه ريشه اين گرايش             " .شده است 
-محسوب ميه ذاتي روند انباشت سرماي  -  كه از خصوصيات دروني    يافتتوان در تغييراتي    مي

 در جهاني شدن اقتصاد سه فرآينـد        ".)7 -12، صص   1380مگداف، جهان شدن با كدام هدف،        (".شوند
هـاي بـين المللـي،      عـسگرخاني، رژيـم   ( "انتقال كاال، انتقال خدمات و انتقال سرمايه      : شودمشاهده مي 

ت از فرآيند جهاني شدن باعث خواهـد شـد كـاال، خـدمات و سـرمايه بـه شـد            . )99، ص   1383
جهـاني شـدن    . هـاي مـستقل بـه وجـود آورد        مرزهاي ملي گذشته و تحوالتي در داخل دولت       

باز بودن اقتصاد جهاني در اواخر قرن بيـستم و          . استتجارت، اولين نمود جهاني شدن اقتصاد       
 باعث شده است كه اهميت نسبي تجارت بين المللي در           ،افزايش وابستگي متقابل بين كشورها    

 درصـد در    2/17 به   1950 درصد در سال     5/5طور چشمگير افزايش يابد و از       به اقتصاد جهاني 
 .هـاي فرامليتـي كليـدي اسـت       در فرآيند جهاني شدن توليد، نقـش شـركت        .  برسد 2000سال  
   سـودهاي قابـل مالحظـه      نيافتـه   هاي فرامليتي از عملكردهايشان در كـشورهاي توسـعه        شركت
كنند اما  كه سرمايه و دانش را وارد كشور ميزبان مي         م اين هاي چندمليتي عليرغ  شركت .برندمي
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هـا را در  ها و دارايـي كه سرمايه گذارند و با وجود اينتأثيرات منفي نيز بر اقتصاد آن كشور مي     
 ".انـد ها تابع كنترل خـارجي گذارند اما در غياب قانون مؤثر، اين دارايي      اختيار كشور ميزبان مي   

فرامليتي به دنبال اين هستند كه منافع خـود را بـه حـداكثر برسـانند و             هاي   شركت ،طور كلي به
ـ ام اين امر شركت بايد به منـابع بازارهـا يـا كـارگر ارزان دسترسـي يا                 جبراي ان  الرسـون و   ( ".دب

بر اساس تحليل مارتين البرو، بازارهاي      . )283 -308، صص   1379اسكيدمور، اقتصاد سياسي بين المللي،      
جهاني سازي مستلزم رشـد فعـاليتي اقتـصادي         . پيش شرط جهاني سازي نيستند    بدون مرز ذاتاً    

هـاي  كنـد و در ايـن چهـارچوب بايـد بـه شـركت         است كه در وراي اقتصادهاي ملي عمل مي       
توانند هيچ منبعي بـالقوه از مزيـت يـا          هاي فرامليتي معاصر نمي    شركت ".فرامليتي توجه داشت  

تـا اوايـل دهـه    ". )152، ص 1380البرو، عـصر جهـاني،   ( "گيرندتهديد را در هر نقطه جهان ناديده ب    
 هـزار شـركت وابـسته       200 شركت فرامليتي وجود داشت كه بر بيش از          37000، حدود   1990

 تريليون دالر كـاال بـه       8/4خارجي در كشورهاي مختلف جهان كنترل داشتند و معادل بيش از            

با قريب    شركت غول پيكر جهان      350جمع فروش   . فروش رساندند 
3

1
 جمع توليـد ناخـالص      

ري كپلي، جهاني شدن و جهان سـوم،        ( "كردداري دنيا برابري مي   ترين كشورهاي سرمايه  ملي پيشرفته 

 درصـد   30هاي فرامليتي حدود    شود شركت بر اساس برآوردهاي جديد گفته مي     . )29، ص   1380
-افزايش نقش شـركت   . ا در تسلط خود دارند     درصد سهم تجارت جهاني ر     70توليد جهاني و    

هاي اقتصادي در هر گوشه دنيـا، باعـث افـول نقـش مـديريتي               هاي فرامليتي در كنترل فعاليت    
انتقال سرمايه در پرتو فرايند جهـاني شـدن يكـي           .  ملي در اقتصاد جهاني شده است      هاي دولت

ادالنه باعث كاهش    كه در صورت مديريت درست و ع       ستهاي جهاني شدن ا   ديگر از مشخصه  
 در حالي كه آنچه كه بـديهي اسـت ايـن اسـت كـه                .مشكالت جوامع توسعه نيافته خواهد شد     

گذاري فزاينده در چند كشور، موجبـات نـابرابري گـسترده بـين             جهاني شدن اقتصاد با سرمايه    
آمار و ارقام گوياي آن است كه سهم كشورهاي فقير در تجارت            . كشورها را فراهم آورده است    

المللـي نـسبت بـه      بـين اقتصادي  هاي نهادهاي   گذاري كاهش يافته است زيرا سياست     و سرمايه 
ثبـاتي در جريـان     بـي  دهد كـه  هاي اخير نشان مي   تجربه سال . كشورهاي مختلف متفاوت است   

ها، ثبات اقتصادي كشورهاي فقير را به طور جدي در معرض خطر قرار داده است زيرا                سرمايه
كننـد  كارهايي را دنبال مي   كشورها در شرايط اقتصاد به هم پيوسته جهاني، راه        سياستمداران اين   
اي سخت و در    اقتصاد جهاني چهره  . شودثباتي سياسي در درون كشورهايشان مي     كه موجب بي  

از يـك طـرف سـطح و كيفيـت زنـدگي در             . گـذارد عين حال گيرايي از خود بـه نمـايش مـي          
ل بهتر شدن است و از سوي ديگـر موجـب گـسترش و              كشورهاي ثروتمند روز به روز در حا      

در زمان حال،   . نيافته و به ويژه در آفريقا شده است       افزايش فقر در بسياري از كشورهاي توسعه      
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كشورهاي فقير به اجبار از قافله جهاني .  آشكار قابل رؤيت استينمود چنين وضعيتي به طرز   
به كشورهاي توسعه يافته در مقايـسه بـا گذشـته           اند و فاصله نابرابري آنها نسبت       شدن بازمانده 

امـا  . افزايش يافته است و اقتصاد آنها ديگر قادر نيست در اقتـصاد رقـابتي جهـان دوام بيـاورد                  
سوال اينجاست كه آيا جهاني شدن موجب توسعه اقتصادي كشورهاي فقير خواهد شد يا تنهـا                

ماندگي را در بسياري از      فقر و عقب   با تسريع توسعه اقتصادي در برخي از كشورهاي پيشرفته،        
 كشورهاي فقير بيش از پيش دامن خواهد زد؟

  

  جهاني شدن؛ تهديدات و فرصتها

 مبهم وجود ندارد اما بايد ديد كه آيـا ايـن        ايدر خصوص مزايا و معايب جهاني شدن نكته       
جهـاني   در خـصوص مزايـاي   ؟پديده افزايش فقر و نابرابري را به دنبال خواهد داشت يا خيـر      

 10شدن كافي است بگوئيم كه توليد ناخالص داخلي جهان در نيمـه دوم قـرن بيـستم حـدود                    
برابر شد اما در خصوص نقش جهاني شدن در افزايش فقر و نابرابري، وضـع انـدكي پيچيـده                   

انگيـز افـزايش     شـگف  يكه طي نيمه دوم قرن بيستم درآمد سرانه جهان به طرز           با اين . شودمي
ه است كه جمعيـت آنهـا       شد كشور بزرگ جهان انجام      42اس تحقيقي كه در بين      يافت اما براس  

. دهد، درآمـدها بـه طـور يكـسان توزيـع نـشده اسـت               درصد جمعيت جهان را تشكيل مي      90
ها و پيامدهاي منفي جهاني شدن به حدي است كه هم اكنون سـطح درآمـد مـردم در                   نابرابري

 نيز كمتر   1970م در كشورهاي ثروتمند در سال       كشورهاي فقير جهان حتي از سطح درآمد مرد       
هاي توسـعه   هاي توسعه انساني در كشورهاي فقير از سطح شاخص        شاخصامروزه   اما   ".است

   ايـن امـر بـه خـودي خـود         .  به مراتـب بـاالتر اسـت       70انساني در كشورهاي ثروتمند در دهه       
هـاي پزشـكي و     لـت پيـشرفت   دهنده اين است كه اميد به زندگي در كشورهاي فقير به ع           نشان

توان گفت معايب جهـاني شـدن را فقـط          به عبارت بهتر مي   . ارتقاء سطح زندگي باال رفته است     
  هـا نـشان    هاي اقتصادي و مالي جستجو كرد وگرنه در توسـعه انـساني، شـاخص             بايد در جنبه  

   ".دهد كه جهاني شدن پيامدهاي مثبتي داشته استمي
(Anne o. kruger, Premiere directric general adjointe du fonds. mone taire international 

(FMI) publicle. fevrier 2004) (www. imf. Org). 

مند شوند؟ اغلب تحليلگران و       توانند از مزاياي جهاني شدن بهره       كشورهاي فقير چگونه مي   
. هـا  سياسـي قـوي دولـت     كارشناسان بر اين باورند كه فقر تغيير چهره نخواهد داد مگر با اراده            

نيافته مجبورند جهاني شدن را يك فرصـت كـه در برگيرنـده مخـاطرات نيـز      كشورهاي توسعه 
براي مثال بارز و روشـن در       . هست در نظر بگيرند و براي رفع مشكالتشان بايد به آن بپيوندند           

رهبـران ايـن كـشورها بـا اتخـاذ      . ، از كـشورهاي شـرق آسـيا نـام بـرد          تـوان خصوص مي اين  
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هاي اقتصاد باز، موفق شدند كشورهاي خود را كه حدود چهل سال در زمره فقيرتـرين             سياست
ترين كـشورهاي     ترين و پررونق     دهه به پيشرفته   4شدند در ظرف      كشورهاي جهان محسوب مي   

نيـز  ) دمكراسـي ( در همين كشورها همزمان با رشد اقتصادي، رشد سياسـي            .جهان تبديل كنند  
هاي حكومتي به عنـوان عـاملي     كشورها بر فرهنگ ملي بيش از سياست      در اين   . گسترش يافت 

امـا كـشورهاي آمريكـاي التـين و آفريقـا، بـرعكس             . شـد   در جهت رشد اقتصادي تاكيـد مـي       
هاي رو به داخـل را در پـيش گرفتنـد و در نتيجـه      كشورهاي شرق آسيا عمل كردند و سياست  

البتـه  .  و تـورم در ايـن كـشورها گرديـد          اقتصادشان با ركود مواجه شد كه موجب افزايش فقر        
هايشان توانستند    برخي از اين كشورها كه به تدريج پي به اشتباه خود بردند با تغيير در سياست               

 در كـشورهاي    90هاي اقتصادي دهه    اما بحران . تحوالتي مثبت در اقتصاد كشورشان ايجاد كنند      
هـا،    ثبـاتي سـرمايه     بي.  ريسك نيست  نوظهور نشان داد كه پيوستن به فرايند جهاني شدن بدون         

موجب انحطاط ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي و در نتيجـه گـسترش فقـر                 
هـاي    نيافتـه مجبورنـد سياسـت     براي رسيدن به رشد اقتصادي، مقامات كشورهاي توسـعه        . دش

ادي و كـاهش فقـر   درستي را به اجرا بگذارند تا بتوانند از ميزان فقر بكاهند زيرا بين رشد اقتص  
گذاري داخلي و خارجي و       افزايش سطح زندگي به افزايش سرمايه     . اي منطقي وجود دارد     رابطه

هاي فني بستگي دارد، آنچه كه اقتصاددانان از آن   و پيشرفت ) كارنيروي  (تقويت سرمايه انساني    
 مـدني و    ثبـات اقتـصادي، تقويـت نهادهـاي       . برنـد   وري كامل از عوامل نـام مـي         به عنوان بهره  

آنچه كـه ايـن رونـد را        . اند  اصالحات ساختاري در داخل، به اندازه انتقال سرمايه حائز اهميت         
هاي كشورهاي فقير   هاي مالي فني و در صورت لزوم كاهش بدهي          كند اعطاي كمك    تسهيل مي 

اما آيا كشورهاي ثروتمند تن به چنين شرايطي خواهند داد؟ آيا حاضرند تكنولوژي و              . باشد  مي
براي رسيدن بـه توسـعه،   .  خيرتجربيات فني خود را در اختيار كشورهاي فقير بگذارند؟ مسلماً       

هاي اقتصاد كالن خود را تقويت كننـد تـا بتواننـد زمينـه را بـراي                   كشورهاي فقير ناچارند پايه   
گـذاري    هايي را اتخـاذ كننـد تـا زمينـه بـراي سـرمايه             گذاري فراهم كنند و بايد سياست       سرمايه
كـشورهاي بـزرگ جهـان      . وري و توليد در داخل نيز تقويت گـردد          ي فراهم شود و بهره    خارج
نمود چنين وضعيتي را در مذاكرات دور دوحـه         . اي ندارند به كشورهاي فقير كمك كنند        عالقه
دليل اينكه اين مذاكرات به نتيجه نرسيد اين بود كـه كـشورهاي صـنعتي               . توان مشاهده كرد    مي

يكي ديگر از ابعاد منفـي جهـاني        . د به نفع كشورهاي فقير امتيازاتي بدهند      پيشرفته حاضر نيستن  
باشـد كـه پيامـد        داري مـي    اي سـرمايه    شدن در دامـن زدن بـه فقـر، وقـوع بحـران مـالي دوره               

 در مكزيك، تايلند، انـدونزي،      90هاي مالي دهه    بحران. ناپذير جهاني شدن اقتصاد است      اجتناب
اخيـراً بـه    . اسـت هاي مسكن نمونه بارز اين امـر          اخيراً بحران وام  كره جنوبي، روسيه، برزيل و      

هاي مسكن در امريكا، ارزش شاخص سهام در بازارهاي بورس يكـي پـس از                 دنبال بحران وام  
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تاثير اين بحران كه مثل اثر دومينـو     . ديگري سقوط كرد و تورم و ركود اقتصادي را در پي آورد           
المللـي ماننـد      چنان بود كه نهادهاي اقتصادي بـين       گرفت آن  همه بازارهاي مالي جهاني را دربر     

 پول و بانك جهاني مجبور شدند در برآورد خود از افزايش رشـد اقتـصادي   يالملل صندوق بين 
توان اين تعبير را از جهـاني شـدن    در اين خصوص مي". ده و سطح آن را پايين بياورند   داتغيير  

  ). www.IMF.org( "سيار دشوار كرده استداشت كه اين فرآيند مديريت اقتصاد را ب
نتيجه اينكه وقتي يك بحران مالي در يك بخش اقتصادي نظير مـسكن در كـشوري ماننـد                  
آمريكا اين چنين به اقتصاد جهان لطمه زده است، وضـع در مـورد كـشورهاي فقيـر واضـح و                     

ت سياسـي،  هاي اقتصادي به دليل ضعف قـدر  در چنين شرايطي، مديريت فعاليت . مبرهن است 
با مشكل مواجه خواهد شد و حاكميت و اقتصاد متزلزل اين كشورها به تدريج در هم شكـسته             

  . شود مي
  

توسعه، فقر  (انداز آينده توسعه يافتگي در كشورهاي فقير          جهاني شدن و چشم   

  !)دارد در پي

      اغلــب تحليلگــران و كارشناســان برجــسته بــر ايــن باورنــد كــه كــشورهاي فقيــر از ســير 
در بسياري از جوامع فقير مـسئله بقـا جـاي           . اند  يافتگي در عصر جهاني شدن سود نبرده      توسعه

المللـي، آنگونـه كـه در كـشورهاي           هاي مؤسسات مالي بين     طرح. مفهوم توسعه را گرفته است    
اروپاي بعد از جنگ دوم جهاني موفق عمل كرد در كـشورهاي جوامـع فقيـر تـوفيقي حاصـل                    

تري در فقر نگاه داشـته         افكاري بوده كه كشورهاي فقير را به صورت جدي          تنها مروج  وده  كرن
  .است

هاي داخلي، نهادهاي سياسي و اقتصادي توسعه نيافته، فساد اجتماعي، توليد ناخالص              جنگ
ملي اندك، مسايل زيست محيطي، مواد مخدر، مهاجرت و نظاير اينها، از مشكالت مربـوط بـه                 

سو ناشي از نظام اقتصادي جهـاني موجـود اسـت و از             ت از يك  اين مشكال . ستجوامع فقير ا  
صـندوق  ".شـود   سوي ديگر به مناسبات حاكم در درون كشورهاي توسـعه نيافتـه مربـوط مـي               

هـاي غلـط    هاي ناكامي كـشورهاي فقيـر را در رونـق اقتـصادي، سياسـت               المللي پول علت    بين
   "داند  مسلحانه داخلي ميثباتي سياسي و منازعات هاي نهادي، بي اقتصادي، نارسايي

)www.l,É conomiste.com( (la Mondialisation et les pays pauvrete),.   

انگيـز سـطح زنـدگي        هـاي حيـرت   نابرابري بين كشورهاي ثروتمند و فقير به شكل تفاوت        
 800 ميليارد نفر و كشورهاي ثروتمند با جمعيتي قريب بـه       4كشورهاي فقير با جمعيتي بالغ بر       

كنند كه كمتر از  مردم جوامع فقير با ميزاني از رژيم غذايي كار مي      . كند  ون نفر خودنمايي مي   ميلي
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1
    ميليـون نفـر در كـشورهاي        800.  غذاي مـصرفي روزانـه مـردم كـشورهاي شـمال اسـت             

رقـم در   نيافته جهان، منابع آشاميدني و غذاي كافي و سـالم ندارنـد در حـالي كـه ايـن                    توسعه
 برابـر   3نرخ رشد جمعيت در جوامع فقير       . رسد   ميليون نفر مي   24كشورهاي پيشرفته به حدود     
 درصد مردم جوامع ثروتمند شرايط آموزش 99در حالي كه بيش از ". جوامع توسعه يافته است 

 .FAO,1999) " درصد از شهروندان جوامع فقير چنـين شـرايطي را دارا هـستند   6را دارند فقط 

)2007 .  

هـاي داخلـي،      مردم كشورهاي فقير، به علت ناامني محيط زيست، حوادث طبيعي و جنگ           "
مشكل اين افراد، نبود حقـوق كـافي و قابـل اجـرا در     . برند از گرسنگي و غذاي ناسالم رنج مي 
 ,Drieze, Jean and Amartyasen, Hunger and public action)"عرضه و توزيع غذا بين مردم است

1995).  
 ميليـون نفـر در اثـر        5، بـيش از     1945 -1995هـاي   شود در قاره افريقا بين سال       ته مي گف"

  ).messer, food wars, 2002 ("اند هاي داخلي جان خود را از دست دادهعواقب ناشي از جنگ
ـ   هـاي غيرقـانوني مـي       هاي داخلي و مهـاجرت    تخريب محيط زيست، جنگ    د بـه طـور     توان

به عنوان مثال، فقر در اندونزي از سـال      . غيرمستقيم به تداوم فقر در كشورهاي فقير منتهي شود        
همين ميزان در كشورهاي آمريكاي التين و       .  درصد افزايش يافته است    5) 2007( تاكنون   1977

 تـا   1977 در كره جنوبي نيز در همـين دوره و از سـال              ".حوزه كارائيب نيز قابل مشاهده است     
كـه سـازمان ملـل       بـا ايـن   . )www.fao.com,2006( "ه است فت ميزان فقر دوبرابر افزايش يا     2007

اند اما در كاهش فقر و        هاي زيادي را به كشورهاي فقير كرده        متحد و كشورهاي ثروتمند، كمك    
 زيـاد از نارضـايتي كـشورهاي        يشـواهد . انـد    نداشته ن چندا يبهبود وضعيت زندگي آنها تاثير    

هاي خـارجي در برزيـل، هنـد و           همراه با كمك  . هاي خارجي وجود دارد     نيافته از كمك  توسعه
. هاي مردمي و اعتراضاتي عليـه نـابرابري و نـابودي طبيعـت بـه وجـود آمـد                    اندونزي، جنبش 

خواستند، در  اصالحات اقتصادي و سياسي كه كشورهاي اعطاكننده كمك از كشورهاي فقير مي    
     يتوانـد نقـش     هـايي مـي     واقعيت اين است كه چنين كمـك      .  داشت ثباتي اوضاع نقش زيادي     بي
ها طي     در باال بردن اميد به زندگي در بين مردم كشورهاي فقير داشته باشد، اما اين كمك                سزابه
چهار دليل  . هاي اخير نتوانست زمينه رشد و توسعه اقتصادي را در اين كشورها فراهم كند             سال
هاي    عدم اتخاذ تدابير مساعدتي كه الزمه اعتبار طرح        -1:  مطرح كرد  توان براي اين مساله     را مي 
گـذاري    كننده براي سـرمايه      تمايل كشورهاي كمك   -2 ؛گذاري خصوصي و دولتي است      سرمايه
هاي كشورهاي فقير در جهت فراهم كردن زمينه صادرات خود بوده است تـا برطـرف                  در طرح 

هـاي نظـامي تـا        ر بـراي هزينـه كـردن در زمينـه          گرايش كشورهاي فقي   -3 ؛كردن نيازهاي آنان  
هاي مديريت دولتي و گسترش فساد مالي در بين زمامـداران              نارسايي -4 ؛هاي زيرساختي   طرح
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نخبگان كشورهاي فقير با تقليد از الگوهاي مصرفي غربي زمينه را براي ورود ". كشورهاي فقير
هـاي    جي و تكنولوژي وارداتي، انگيزه    كاالهاي مصرفي فراهم كرده و با وارد كردن سرمايه خار         

 .(weisskopf, Capitalism, pp.215-222)"كنند داخلي براي رشد دانش را نابود مي

غالب كشورهاي فقير، ساختارهاي اجتماعي بي تحركي دارنـد كـه فاقـد تـوان الزم بـراي                  
بـه  هاي كشورهاي فقير براي ايجاد رشـد اقتـصادي، دسـت            حكومت. باشد  توسعه و تحول مي   

واكـنش  . زنند كه حاكميت آنها را در بلندمدت تضعيف خواهد كرد           اقداماتي در كوتاه مدت مي    
العمل دولت سركوب به هر وسيله ممكن  متداول به اين بحران، بروز ناامني و خشونت و عكس

  . ستا
د شـو  ميحادث  توسعه هنگامي   . در پي دارد  را   فقر   ،توسعه: شود  در چنين شرايطي گفته مي    

در . است فضاي باز اقتصادي و گشايش بازارها در كشور مربوطه به اجـرا گذاشـته شـود     كه سي 
شـود كـه      ايـن امـر سـبب مـي       . چنين شرايطي تحول اقتصادي، تحول اجتماعي را در پـي دارد          

در چنـين  . گرايي نهادينـه و تقويـت شـود       ند و فرهنگ مصرف   شوهاي اجتماعي دگرگون      قالب
هـاي مـالي بيـشتري برخـوردار           به توسعه برسند كه از توانـايي       توانند  وضعيتي تنها اقشاري مي   

هـا و در نتيجـه        ها براي باال بردن توان رقابتي توليدات داخلي، به كـاهش ماليـات            دولت. باشند
درآمـد در   هاي كم  آورند كه اين به معناي قرباني كردن توده         هاي اجتماعي روي مي     كاهش هزينه 

زند كه از لحاظ حقوقي و اقتصادي         ن آسيب را به كساني مي     فقر بيشتري . جلوي پاي بازار است   
 درصد امالك و    1 اگرچه آنان    ".تر از ديگران قرار دارند، مثل زنان و كارگران           پست يدر وضعيت 
 درصد آوارگان   80 درصد ساعات كار جهان و       60هاي عالم و ده درصد درآمد را دارند،           دارائي

  .(Peterson and Runyan, Global Gender issues, 1993, p.6) "اند را به خود تخصيص داده

گيري رشد و گـسترش فقـر، افـزايش تعـداد مهـاجران بـه        هاي مفيد اندازه   يكي از شاخص  
. سـاز مهـاجرت را بـه وجـود آورده اسـت             مناطق ديگر براي يافتن كار است كه پديده مـشكل         

ر خود كشورهاي صنعتي نيـز      المللي كار آمده است، حتي د       همانطور كه در گزارش سازمان بين     
به عنوان مثـال  . خانمانند  و حدود يكصد ميليون نفر بيند ميليون نفر بيكار37هم اكنون بيش از   

 درصـد   7/32 درصـد بـه      1/21، ميـزان فقـر از       1996-1998هاي   در روسيه تنها در فاصله سال     
مهـم دنيـا در      در انگليس كه يك كشور مبلغ صنعت است و يكي از كشورهاي              ".فتافزايش يا 

ه است، از دهه    فتعرصه اقتصادي است، تعداد كساني كه درآمدشان به طور قابل توجه كاهش يا            
ظهـور فقـر در     ). www.omc.com,2006 ("دهدنشان مي  تاكنون به يك ميليون نفر افزايش        90

اند در كشورهاي صنعتي غربي و بـه ويـژه            مناطقي كه در مدت طوالني در ركود اقتصادي بوده        
هايي از كشورهاي غيرتوسعه يافته، فقـر         وپاي شرقي، به همراه ادامه وخامت اوضاع در بخش        ار

در چنـين شـرايطي بـا توجـه بـه فاصـله             . المللي بـدل كـرده اسـت        را به اولين دستور كار بين     
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يافته، روشن است كه در جـوامعي كـه         توسعه ماندگي كشورهاي فقير نسبت به كشورهاي       عقب
كشند، انديشه توسعه و پيشرفت تمايلي بلندپروازانه بـه نظـر         گي رنج مي  مردمش هنوز از گرسن   

  . كامالً رقابتي دوام بياورد رسد، زيرا در چنين شرايطي اقتصاد آنها قادر نيست در اقتصاد مي
ماندگي رها شوند؟ بـراي رسـيدن بـه          توانند از فقر و عقب      حال، كشورهاي فقير چگونه مي    
كشورهاي فقير براي   .  براي مبارزه با فقر اتخاذ شود       ي ويژه يارهااين امر ضروري است كه راهك     

 بايد در داخل، با اجراي اصالحات ساختاري، زمينه را براي رقابت          -1: شان  ماندگي  جبران عقب 
 سياسـتمداران كـشورهاي فقيـر بايـد     -2 ؛آزاد اقتصادي با هدف رشـد اقتـصادي فـراهم كننـد          

 خارجي اتخاذ كنند تا شرايط براي مبـادالت تجـاري و            هايي را مبتني بر جذب سرمايه       سياست
هاي قانوني و موثر در زمينه ارتقـاء آمـوزش و پـرورش و انجـام                   سياست -3 ؛مالي فراهم شود  

هاي حـاكم      دولت -4 ؛وري و توليد در داخل تشويق گردد        هاي توسعه اتخاذ شود تا بهره       پروژه
هـاي حاكميـت خـود را         ت حقوق بـشر، پايـه     بر اين كشورها بايد با برقراري دمكراسي و رعاي        

گذاري كنند كه     فقط در كشورهايي سرمايه   حاضرند  گذاران خارجي     مستحكم كنند، زيرا سرمايه   
اما همانطور كه قبالً اشاره كرديم توسـعه كـشورهاي فقيـر جـز از               . اند  از لحاظ سياسي با ثبات    
المللـي ميـسر      هـاي بـين   ازمانالمللي و همكاري كشورهاي بزرگ دنيا و س         طريق همبستگي بين  

  . نيست

  حق توسعه وعملكرد سازمان ملل متحد 

تـصويب اعالميـه جهـاني      . حق توسعه، حاصل تحول مفهومي در درون سازمان ملل است         
تجربـه اسـتعمارزاديي نيـز باعـث        . باشد  ساز تولد حق توسعه مي       زمينه 1966اقتصادي در سال    
طـور  بـه   مفهوم حق توسعه بـراي اولـين بـار    . ده است شگيري حق توسعه      تقويت زمينه شكل  
 4 مطـرح شـد و بـاالخره در          1981 دسـامبر    14 مجمع عمـومي در      133/36  رسمي در قطعنامه  

 حق توسعه را در قالب يك اعالميه تـصويب  128/41، مجمع عمومي در قطعنامه  1986دسامبر  
المللي و صلح و امنيت  ي بين، بر رابطه بين توسعه اجتماع1995اعالميه جهاني كپنهاگ در . كرد
گيري اعالميه كپنهاگ تكيه هرچه بيشتر بر همبـستگي جهـاني از         جهت. كند  المللي تاكيد مي    بين

هاي جهاني شـدن      ها، نهادهاي غيردولتي و اشخاص براي مقابله با آسيب         طريق همكاري دولت  
مرد را در سهم عادالنه     ها از زن و     مندي تمام انسان     حق توسعه حقوقي است كه بهره      ".باشد  مي

الملـل،    مواليي، حاكميـت و حقـوق بـين       ( "كند  و متناسب از اموال و خدمات جامعه جهاني فراهم مي         

حق جديد نيست بلكه حقي برگرفته از حقوق        يك  طور كلي   حق توسعه به  . )44-45، صص   1384
 "قـوق حـق بـر ح    "اي آن را      و حتـي عـده    است  مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي       

تر توسعه، تنها به معناي   مفهوم وسيع.)71، ص 1383وكيل و عسگري، نسل سوم حقوق بشر، (اند  ناميده
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رشد اقتصادي نيست بلكه افزايش درآمد، كاهش فقر، حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار              
ق توسعه   ح بارهاي را در     براي اولين بار قطعنامه    1996كميسيون حقوق بشر در     . گيرد  را در برمي  

كن كـردن فقـر مطلـق، تاكيـد           ، بر ريشه  1995در اجالس جهاني كپنهاگ در      . به تصويب رساند  
 -2006هـاي   المللـي حـذف فقـر و سـال           اكتبر را روز بين    17 مجمع عمومي روز     ".شده است 
  ).(Un6A.Res. 50/107. 20 Dec.1995 " را دهه ملل متحد براي محو فقر عنوان كرد1996

زمان ملل متحد حق توسعه را بخش الينفـك حقـوق بـشر معرفـي كـرده                 عليرغم اينكه سا  
سازوكارهاي اجرايي موثر در مبارزه مـستقيم بـا فقـر، اسـناد             نشدن  بيني    است، اما به دليل پيش    

  .ديابتصويب شده توسط سازمان ملل، در حد يك پيشنهاد تنزل مي
دن موانع توسـعه در سـطح       مجمع عمومي، تمام كشورها را به تالش بيشتر براي از بين بر           "

 .)un6A. Res. 51/99. 20Dec.1996( "المللي فراخوانده است ملي و بين
كه از نظر جغرافيايي روزبه روز در حال كاهش         داند  ياي م   ا پديده رسازمان ملل متحد، فقر     

كنـد و آن را  است اما از سوي ديگر به عنوان يكي از مشكالت جدي جهاني بـر آن تاكيـد مـي       
ها را هـدف قـرار داده       داند كه انسان    امروزه سازمان ملل فقر را مشكلي مي      . داند  م مي خط محتو 

هـاي    كه مـشكلي بـا جنبـه       براساس الگوي سازمان ملل، فقر عالوه بر اين       . است نه كشورها را   
سازمان ملـل متحـد بـا هـدف         . اقتصادي است، ابعاد اجتماعي و رواني و اخالقي بسياري دارد         

و در  اقدام   به تشكيل يك مجمع تحت عنوان مجمع هزاره          2000سپتامبر سال   كاستن از فقر در     
گزارش پاياني اين مجمع مواردي نظير كاهش فقر، كاهش فاصله بين فقرا و ثروتمندان، مبـارزه      

سوادي، رسيدگي به وضعيت زنان، كاهش شكاف توزيع ثـروت در داخـل كـشورهاي در                  با بي 
كراسي، امنيت و صلح و توسعه پايدار را از اهداف پـيش            حال توسعه، مسئله حقوق بشر و دمو      

حق برخورداري از توسعه به عنوان يك حق اساسي و مهـم، هـم              . روي اين سازمان اعالم كرد    
الملل تجلي يافته است، اما قوانين حـاوي توسـعه آنقـدر              در حقوق داخلي و هم در حقوق بين       

هم در سطح جهـان بـا مـشكل مواجـه           متناقض است كه اجراي آن را هم در داخل كشورها و            
كه قانون، به مردم بسياري از كشورها، حقوق اجتماعي و سياسي اعطـا          عليرغم اين . ه است كرد

. شـوند   رو مـي    هـاي بـسياري روبـه       كرده است اما براي استيفاي اين حـق، بـا موانـع و چـالش              
ميدواركننده نيست و   هاي سازمان ملل متحد در حمايت از توسعه و مبارزه با فقر چندان ا               تالش

سازمان ملل متحد، در شعار نويد توسعه و رفاه را         . ه است شد نشان ن   به حق توسعه توجه جدي    
اي است كه     دهد اما در عمل ساختار سازمان ملل متحد به گونه           به مردم جوامع توسعه نيافته مي     

ن مـانع سـازمان ملـل       بزرگتـري . ها انسان گرسنه و فقير پاسخ دهد      انتظارات ميليون به  تواند    نمي
هـاي بـزرگ اسـت و       استقالل مالي و وابستگي به قدرت     نداشتن  هايش،    متحد در اجراي برنامه   

كشورهاي بزرگ جهان از جمله آمريكا و كشورهاي اروپايي نيز حاضر نيـستند بـه كـشورهاي                 
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ان امـروزه يكـي از مـصاديق بـارز ورود بـه ميـد             . فقير براي رسيدن به توسعه، امتيازاتي بدهند      
المللـي    اين نهاد حقوقي و بين    . استجهاني شدن، پذيرش عضويت در سازمان تجارت جهاني         

رسـاند، در پـي       ها را در عرصه اقتصادي به حداقل مـي        نوپا، با وضع مقرراتي كه مداخله دولت      
تـرين   مهم. اي است ايجاد بازار جهاني واحد بدون در نظر گرفتن مرزهاي متعارف ملي و منطقه           

هاي گمركي جهـت      پيوستن يك كشور به سازمان تجارت جهاني قبول كاهش تعرفه         شرط    پيش
بـديهي اسـت كـه چنـين        . واردات و صادرات كاال و خدمات به ميزاني نزديك به صـفر اسـت             

اي مستلزم تسهيل در امر واردات كاال و خدمات به كشورهاي در حال توسـعه و رفـع                    خواسته
بـراي در اختيـار گـرفتن بـازار مـصرف ايـن كـشورها               است كه    موانع حقوقي و قانوني متعدد    
يكي از داليل مقاومت كـشورهاي كمتـر توسـعه يافتـه بـراي              . فراروي جوامع مترقي قرار دارد    

طرح موضوعات جديد در سازمان تجارت جهاني، از        ". پيوستن به اين سازمان همين امر است      
، اسـتانداردهاي مربـوط بـه       قبيل حمايت از حقوق مالكيت معنوي، مسئله محيط زيست جهاني         

 "گذاري و رقابت، مشكالت جديد در فراروي كشورهاي توسعه نيافته قـرار داده اسـت                سرمايه

)www.OMC.com.2006( .                  رعايت حقوق مربوط بـه آثـار صـنعتي، فكـري و هنـري متعلـق بـه
كـه جـزء شـرايط عـضويت در      ) رايت يـا حـق اختـراع        به عنوان مثال كپي   (كشورهاي پيشرفته   

بـه   بـراي كـشورهاي رو    را  هـاي هنگفـت       مان تجارت جهاني است، موجبات صرف هزينه      ساز
شـركت  . د و اين مسئله خود به يكي از موانع توسعه تبـديل خواهـد شـد               آور توسعه فراهم مي  

كشورهاي فقير در جهاني شدن تنها در مواردي كه آمادگي داشته باشند به زيانشان نخواهد بود                
گـردد، كـه ايـن وظيفـه بـه عهـده               نهادي و توانمندسازي افراد برمـي      و مفهوم آمادگي به بسيج    

هاي در حال توسعه نيز در مسير جهاني شدن منوط به اين اسـت  موفقيت دولت. ستها ا  دولت
كه اوالً دولت به نهادي آموزشي براي پرورش شهروندان و مسئوالن سياسي تبديل شـود، ثانيـاً                

گراي جهاني براي ايفاي نقش شـهروندان همـسو كنـد،             هاي كثرت در داخل، كشور را با ارزش     
 "آميـز در دنيـاي جهـان وطـن را بداننـد             كارهاي بازي موفقيت  مسئوالن و شهروندان، راه   "ثالثاً  
به عنوان مثال اگـر     . )114-115نامه فرهنگ و انديشه، توسعه ملي و سياست خارجي، صص             زاده، فصل   سيف(

كردند، سطح زندگي مـردم آنهـا       پيروي مي  الگو از اين    كشورهاي آفريقايي، طي دو دهه گذشته     
ـ وقفـه افـزايش يا      كه بي  رسيد و فقر به جاي اين        برابر بهتر از وضعيت كنوني مي      4به   د رونـد   ب

  .گرفت نزولي قابل توجه مي

  گيري نتيجه

جهاني شدن همانند ژانوس الهه يوناني دو چهره دارد كه به دو سوي متمايـل اسـت، يـك                   
آور شادي و آسايش اسـت و روبـه پـيش دارد،              اي است كه پيام     جذاب و دوستانه  چهره، چهره   
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روزي و تلخكامي اسـت و رو بـه           آور تيره   اي است كه پيام     چهره ديگر، چهره خشن و خصمانه     
هاي مشخص به سود بهبود و  انداز تصوير دوستانه و خيرخواهانه، با جذابيت  از چشم . پس دارد 

توانيم در قالب امپرياليسم اقتصادي يا امپرياليسم فرهنگـي بـه              نمي شويم و   رو مي   پيشرفت روبه 
مانـدگي و     هـايي مثـل فقـر، عقـب         انداز تصوير تاريك، بـا روايـت        آن بدگمان شويم و از چشم     

هـاي  فقر، گرسنگي، افزايش جمعيـت، بيكـاري و شـيوع بيمـاري           . شويم  رو مي   امپرياليسم روبه 
اي، تقويـت     هاي هسته   تجارت مواد مخدر، گسترش سالح    المللي شدن تروريسم،      واگيردار، بين 

محيطي نظير گـرم شـدن روزافـزون          هاي داخلي، مسائل زيست   بنيادگرايي ديني و قومي، جنگ    
رشـد علـم و دانـش،      . سـت ا از پيامدهاي منفي جهاني شـدن     ... كره زمين و مسئله مهاجرت و       

د به زندگي از مزايـاي جهـاني        اشاعه دمكراسي و حقوق بشر، كاهش مرگ و مير و افزايش امي           
هـاي قـومي بـا      فرهنگ. در دوران جديد، زندگي سياسي جديدي آغاز شده است        . شدن هستند 

جهـاني شـدن،    . برند  گستر غربي به سر مي      درجات مختلف تنش، در همزيستي با فرهنگ جهان       
هــاي فكــري مثــل جريــان. هــم بــه شــكل تكثرگرايــي و هــم بنيــادگرايي ظهــور كــرده اســت

هـاي    گرايي، جنبش   ها، بنيادگرايي مذهبي، فمينيسم، محيط زيست       مدرنيسم  ها، پست   ناليسمناسيو
بندي و نـابرابري در   قطب. اند كارگري و نظاير اينها روند كنون جهاني شدن را به چالش طلبيده   

در چنين رونـدي، برخـي      . شود  ديده مي ) اقتصاد، سياست و فرهنگ   (تمام سطوح جهاني شدن     
بنـابراين  . شوند  كنند و برخي ديگر به اجبار به حاشيه رانده مي           عت زياد رشد مي   كشورها با سر  

 عميـق در حـال شـكل گـرفتن اسـت و تعارضـات و برخوردهـاي                  يدر چنين شرايطي اتفاقات   
  . دار جديد بروز خواهد كرد دامنه

 و  هاي تكنولوژيـك اقتـصادي      ناپذير با توانايي    طور اجتناب برنده شدن در عرصه جهاني، به     
از اينرو كشورهاي فقير به اجبار از       . نظامي گره خورده است كه كشورهاي فقير فاقد آن هستند         

  . مانند قافله جهاني شدن جا مي
به طور  . جهاني شدن فرايندي ناموزون است كه به سود برخي و به زيان برخي ديگر است              

ـ               يكلي راه  برخـي از كـشورهاي     . ده پر پيچ و خم و ناهموار است كه هم برنده دارد و هم بازن
توانند با بازنگري دقيق راهكارها، با توجه به شرايط داخلي و درس گـرفتن از                 توسعه نيافته مي  

هـاي جهـاني شـدن اسـتفاده بيـشتر ببرنـد، هرچنـد               تجارب كشورهاي توسعه يافته، از فرصت     
. قناعت كنندهاي خود دست بشويند و به بقاء گروهي ديگر از كشورهاي فقير ناچارند از آرمان   

ايـن  . پذيرد برخي كشورها معتقدند كه روند جهاني شدن هميشگي نيست و در نهايت پايان مي     
هـاي انزواطلبانـه سـعي دارنـد خـود را از اسـارت              گروه از كشورها با در پيش گرفتن سياست       

اعتنـا    توان به آن بي     جهاني شدن رها سازند، اما جهاني شدن روندي قابل اغماض نيست و نمي            
  . ود و همه كشورها چه ثروتمند و چه فقير بايد به آن بپيوندندب
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الزمه و پيش شرط اوليه كشورهاي توسعه نيافته براي سوار شدن بر ماشين جهـاني شـدن،                 
برقراري دمكراسي و رعايت حقوق بشر است و در چنين حالتي جهاني شدن ديگر يك تهديد                

  .شود تلقي نمي
  )بايرون.] (نداني در سوي ديگر كاخي در يكسو و ز،بر پل حسرت[
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