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  ∗∗∗∗ احمد ساعي

  دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهرانالملل گروه روابط بينيار دانش
  ) 23/4/86 :تاريخ تصويب  –  9/12/85 :تاريخ دريافت(

  

   :چكيده
 كشورهاي توسعه   .طول بيش از پنج قرن گذشته شكل گرفته است         روند جهاني شدن اقتصادي، در     
 به  وفته در تالش براي كسب سود، نفوذ و برتري بيشتر اقتصادي به دورترين نقاط جهان راه يافته     يا

اين روند در عصر اسـتعمار سـرعت        . توسعه فعاليت هاي تجاري، اقتصادي و توليدي پرداخته اند          
ه   هاي اخير، متاثر از پيشرفت هـاي مربـوط بـه فنـاوري و بـه ويـژ                 و در سال   فزاينده اي پيدا كرد   

جهاني شدن از بدو    . سياست هاي آزادسازي در سراسر جهان، به رشد چشمگيري دست يافته است           
نگرش ملي گرايانه در تعارض بوده اسـت و حكومـت هـاي ملـي آن را مايـه                   با   پيدايش به نوعي  

 ويژگي جهاني شدن اقتصادي را در برداشتن موانع         مهم ترين . فرسايش حاكميت خودشان ديده اند    
هاي چندمليتي و گـسترش بـين المللـي فعاليـت هـاي             ر اقتصادي، فعاليت گسترده شركت    ملي امو 

تقريباً همه كشورها به طور چشمگيري تحت       به طوري كه    تجاري، مالي و توليدي مي توان دانست،        
فرآيند جهاني شدن معاصر به نيرويي براي كاهش پديده فقر تبـديل            .  تاثير اين روند قرار گرفته اند     

توانسته است كه برخي كشورهاي فقير را ياري دهد تا فاصله خود را با كشورهاي ثروتمند        گشته و   
ها، برخي نگراني ها نيز از بابت جهاني شدن گسترش پيدا كـرده             در كنار اين موفقيت   . كمتر نمايند 

  .است
  

  :      واژگان كليدي
 شورهاي شمال و جنـوب  ك-  جريان سرمايه -  سياست تجارت آزاد   -  فقر – يجهاني شدن اقتصاد  

   نيروي كار-  مهاجرت–  ادغام اقتصادي-  تروريسم–  بيكاري–  نابرابري–  محيط زيست جهاني-

                                                           
                                                                                               66409595: فاكس*

  .گاه كنيدبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني همين مقاله ن
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  مقدمه     

آزمايد كه در  جهان در قرن بيست و يكم تحولي شگرف را از ناحيه فرآيند جهاني شدن مي

اين . شوند كي تلقي ميآن افراد ساكن بر روي كره زمين، به مثابه اعضاي واحد سياسي مشتر

سازد كه حل و فصل آنها به  اي گرفتار مي امر زندگي در هزاره جديد را به تهديدهاي تازه

  . سادگي ميسر نيست

در اين . هاي اقتصادي و مالي درك شد  ابتدا و پيش از هر چيز در حوزهجهان گرايي

صادهاي ملي  به گسترش و تعميق ارتباطات اقتجهان گراييچارچوب، ممكن است از 

به همين سبب و نيز به علت . دكرويژه سرمايه تعريف بازارهاي جهاني كاال، خدمات و به

تغييرات حاصله در سياست اقتصادي شمار زيادي از كشورها و انقالب ارتباطاتي و 

ي اطالعاتي، جهان در دو دهه گذشته اخير شاهد افزايش شديد ارتباطات تجاري هاتكنولوژي

ايه فرامرزي و همچنين تغييرات شديد در شكل، ساختار و فرايند توليد بوده و جريان سرم

  .است

 بـا خـود     جهـان گرايـي   اي و ارتباطـاتي،        به دليل تحوالت ايجاد شده در تكنولوژي رسانه       

 و حتـي    ارزش هـا  هـا،   هـا، فرهنـگ     سازي جهاني نظريـه   تمايل رو به رشدي را براي هماهنگ      

عالوه بر ايـن، همگـام بـا حاكميـت يـافتن رونـدهاي              . ده است هاي زندگي به همراه آور      شيوه

 و  )WTO(ي سياسي فرامرزي جديـدي همچـون سـازمان تجـارت جهـاني              رژيم ها  اقتصادي،  

هـاي متعـدد جهـاني زيـست محيطـي رشـد             و كنوانسيون  )GEF(سازمان جهاني محيط زيست     

اقتـصادي و توسـعه     تـري همچـون سـازمان همكـار           ي قديمي سازمان ها اند؛ ضمن اينكه      كرده

)OECD ( گراتر شده و لزوم پذيرش تحـوالت تـازه    و حتي سازمان ملل متحد نيز به مراتب واقع

  . اند را گردن نهاده

در چهل سال گذشته رشد تجارت جهاني كاال و خدمات همـواره بيـشتر از توليـد جهـاني              

زش اين صـادرات    ار.  درصد كل توليد جهاني صادر شده است       20در نتيجه، حدود    . بوده است 

كـشورهاي در حـال     .  درصد ارزش توليد جهاني بوده است      23 تريليون دالر يا چيزي حدود       7

  . اند  درصد صادرات جهاني را به خود اختصاص داده30توسعه فقط 

منـد    با اين حال، تمامي مناطق جهان به طور يكسان از رشد شـديد تجـارت جهـاني بهـره                  

 5 و 7 سال گذشته به ترتيـب  25آسيا و آمريكاي التين در    سطح رشد صادرات ساالنه     . نگرديد

 درصدي خود را از تجارت جهاني كـاال         5آمريكاي التين در اين مدت سهم       . درصد بوده است  
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 درصـد افـزايش   27 درصـد بـه   16طور چشمگيري از حـدود  حفظ كرده، اما سهم قاره آسيا به 

  . يافته است

و ) Technology Computer(اي  وري رايانـه در پي تحوالت شـگرف رخـداده در عرصـه فنـا    

ين نتيجـه  نخست )Global Market(» بازار جهاني«گيري  ارتباطات، جرياني پديدار گشت كه شكل

اي چون ژاپن و آلمان توانـستند مجـدداً بـراي             اي دول شكست خورده     در چنين عرصه  . آن بود 

  انسه در جدول اقتصادي پيشي    يي چون انگلستان و فر    دولت ها خود جايگاهي بيابند و حتي بر       

اين تحول در مناطق مختلفي از جمله اتحاديه اروپا، چهار ببر آسيا، هند و انـدونزي بـه                  . گيرند

يابند و مسائل جديدي      اي مي   در اين بازار جهاني مفاهيم و مقوالت، معاني تازه        . خورد  چشم مي 

افـزودن بـر آنكـه در نبـود         . روند كه پيش از اين چندان محل توجه نبودنـد         معضل به شمار مي   

آيـد    داري سلطه بالمنازع خود را بر قلمرو جهاني تحميل نموده و چنان برمي              كمونيسم، سرمايه 

. اند كه الگوهاي خرد معارض، با معضالتي جدي در قرن آينده براي استمرار حيات خود مواجه       

هاني شدن، شكل و صورتي در جريان ج) Insecurity Causes( ناامني هايعلتتر  به عبارت ساده

  (Alvarado, 1991). يابند ديگر مي

ي اقتصادي پديد فعاليت هاواژه جهاني شدن نخستين بار براي طرح تحوالتي كه در عرصه  

پس از آن و بر سياق مباحث اقتصادي در موضوعات ديگري همچـون             . آمده بود، مطرح گشت   

بـود بـه كـار رفـت؛ يعنـي تمـامي            قاچاق مواد مخدر و تروريسم كـه دامنگيـر ملـل متعـددي              

به . نمايند  رسد بدون مالحظه به مرزهاي ملي، تعريف شده و عمل مي          هايي كه به نظر مي      پديده

همين خاطر است كه جهاني شدن از بدو پيدايش به نوعي با نگرشي ملي گرايانـه در تعـارض                   

  . اند هاي ملي آن را مايه فرسايش حاكميت خودشان ديدهبوده است و حكومت

در قتـصادي،  اموانـع ملـي امـور     توان در حذف    مي ويژگي جهاني شدن اقتصاد را       رينتمهم

ي تجـاري، مـالي و   فعاليـت هـا  المللـي   ي چند مليتي و گسترش بين    شركت ها فعاليت گسترده   

  . طور چشمگيري تحت تأثير اين روند قرار گرفته اند تقريباً همه كشورها به وتوليد دانست

د، ري است كه در ارتباط مستقيم با جهاني شدن اقتـصاد قـرار دا   يها  ز مؤلفه پديده فقر يكي ا   

گيري نخستين اجتماعات بشري همواره بخـشي از مـردم را در جوامـع              اين پديده از بدو شكل    

هـا  ها و نابساماني   منشأ بسياري از تعارضات، كشمكش     ومختلف بشري در اسارت خود داشته       

گذرد، بـاز   ي موجود بشري ميتمدن هاي متمادي كه از عمر اقرن هامروزه عليرغم  . بوده است 
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ي سال هـا  فقر در   . دار دامنگير حدود يك پنجم از جمعيت كره زمين است           هم اين پديده ريشه   

  . تعريف قرار گرفته است اخير مورد باز

دو رهيافت اساسي در ايـن خـصوص وجـود دارد، رهيافـت اول كـه مـرتبط بـا صـندوق                      

نمايد كه شكاف موجود  انك جهاني و سازمان تجارت جهاني است تصريح ميالمللي پول، ب بين

طي روندي خاص در حال كاهش است، اما در رهيافت دوم كه مرتبط             » ندارها«و  » داراها«ميان  

 كـه شـكاف    گـردد مـي  تأكيـد    مي باشد هاي اقتصادي اين سازمان     با سازمان ملل متحد و ارگان     

  . ستا تر شدن  طور پيوسته در حال گستردهبه» ثروتمندان«و » فقرا«موجود ميان 

يكي از نتايجي كه از نظر تئوريك، در مباحث معاصر پيرامون فقر بـه دسـت آمـده اسـت،                    

  . هاي مشتركي دارندالملل و مطالعات توسعه، نگراني نشانگر آن است كه روابط بين

تـأثير جهـاني    «: در اين پژوهش تالش شده است به اين سؤال اساسي پاسخ داده شـود كـه               

  »شدن اقتصاد بر پديده فقر چگونه است؟

 تواننميقبل از ورود به مبحث، توجه به اين نكته ضروريست كه تأثير جهاني شدن فقر را                 

و محـيط زيـست     ) Cultur(، فرهنـگ    )Power (صرفاً از بعد اقتصاد مورد توجه قرار داد، قـدرت         

)Environment(دنباش ع مي عوامل مؤثر و دخيل در اين موضو .  

. ي اقتصادي برخوردارنـد   سياست ها از قدرت انتخاب در مورد چگونگي اجراي        دولت ها   

هاي توليـد كـه    ها، ايجاد انگيزه رقابت، كاهش هزينه سياست درهاي باز اقتصادي، كاهش تعرفه    

  . انجامد، پايه و زيربناي كاهش فقر است به افزايش و سرانجام انباشت سرمايه مي

  

  : هيم جهاني شدن و فقرتعريف مفا

  )Globalization (جهاني شدن

 و  اقدام هـا  اين  . جوامع و اقتصادها در سراسر جهان، به سرعت در حال ادغام شدن هستند            

هاي حمل و نقل، كاهش، حـذف و   همگرايي متأثر از انقالب در عرصه ارتباطات، كاهش هزينه      

مـي  ه و تقاضاي روز افزون مهـاجرت     هاي تجاري، افزايش جريان سرماي      سازي تعرفه   يا همسان 

در ذيل بـه بررسـي مفهـوم        . شود  ناميده مي ) Globalization( »جهاني شدن «چنين روندي   . باشد

  : پردازيم هاي مختلف ميجهاني شدن از ديدگاه

: اينگونه تعريف شده است) Nelson(» نلسون«مفهوم جهاني شدن در فرهنگ علوم اجتماعي 

ي اقتـصادي  سازمان ها طات و االمللي شدن ارتب    ز روند گسترده بين   ااست  جهاني شدن عبارت    «



  

 75جهاني شدن و رابطه آن با فقر                                                                                        

المللـي و افـزايش       هاي تجاري بـين     نامه  توان در موافقت    و تجاري كه در حوزه اقتصاد آن را مي        

  » .المللي و رشد وابستگي متقابل بررسي كردگسترده ميزان تجارت بين

ي رونـد جهـاني   هـا ويژگـي «: يدگودر تعريف جهاني شدن مي) Robert cox (رابرت كاكس

المللـي، حركـت مهـاجرت از       المللي شدن توليد، تقسيم كار جديـد بـين           از بين  نداشدن عبارت 

   ,Cox, 1986)  ».شود جنوب به شمال و محيط رقابتي جديد كه در جريان جهاني شدن پيدا مي

   204)  

  

   جهاني شدن از نگاه جان آرت شولت

. پـردازد   به پنج تعريف گسترده از جهاني شـدن مـي  )Jan Aret Scholte (»جان آرت شولت«

. باشـد مـي ) Internationalization(المللي شدن     اولين تصور مشترك از جهاني شدن در رابطه بين        

شامل صفتي است كه روابط فرامرزي را در بـين كـشورها            ) Global (در اين ديدگاه كلمه جهاني    

 به معني افزايش مبـادالت جهـاني و وابـستگي           )Globalization(دهد و جهاني شدن       توضيح مي 

  1.مي باشدمتقابل 

ايـن نـوع    . دانـد    مـي  )Liberalization(» آزادسـازي «دومين ديدگاه جهاني شدن را به نـوعي         

هـا كنـار    شود كه در آن موانع برقـرار شـده توسـط حكومـت              جهاني شدن به فرايندي گفته مي     

  . شود گذاشته مي

 ازدر واقع   . است) Universalization(» عالمگير شدن « مساوي با    سومين مفهوم جهاني شدن   

اين ديدگاه جهاني شدن فرايندي براي انتشار اهداف و تجربيات به افراد ديگر در سراسر جهان                

  . مي باشد

ــا   ــي شــدن«تعريــف چهــارم جهــاني شــدن را ب ــا مــدرن شــدن ) Westernization(» غرب ي

)Modernization (مريكايي شدنآ«خصوص در قالب ه ب«) Americanism (2.داند در يك راستا مي  

                                                           
جهاني شدن را بر  (Graham Thompson)» گراهام تامپسون « و  (Paul Hirst)» پاول هيرست« در اين راستا -1

در . حسب جريانات عمده و رو به افزايش تجارت و سرمايه گذاري مالي بين كشورها مورد شناسايي قرار ده انـد           
  .نيز ديده مي شوداين نوع جهاني شدن حركت گسترده جمعيت، پيام و انديشه 

كاپيتاليـسم، خردگرايـي، صـنعت گرايـي و         ( با چنين ديدي جهاني شدن ابزار پوياي ساختار اجتماعي مدرنيته            -2
براي انتشار در سراسر جهان محسوب مي گردد كه معموالً فرهنـگ هـاي پيـشين و ارزش هـاي                    ) ديوان ساالري 

 .بومي را طي فرآيند مذكور از بين مي برد
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را ) Deterritorialization (»سرزمين شـدن    بي«عنوان  » جهاني شدن «نظر پنجم در مورد مفهوم      

با چنين تعبيري جهاني شدن به تغيير و تحول در موقعيت جغرافيـايي             . دهد  مورد تأكيد قرار مي   

  : گرد هوسلرجهاني شدن از نگاه .مي گرددكشورها اطالق 

المللـي سـرمايه در    مـدير بخـش بازارهـاي بـين    ) Gerd Hausler(» گرد هوسلر«بر طبق نظر 

همشهري،  (.المللي پول در فرايند جهاني شدن چهار عامل عمده قابل تشخيص است صندوق بين

  )7، ص 1382 مرداد 19

  

  ي اطالعاتي و كامپيوتري تكنولوژي ها پيشرفت -1

آوري و تجزيـه و تحليـل اطالعـات بـراي             ده است كه امر جمع     موجب ش  پيشرفت ها اين  

گيري، كنترل و مديريت       اندازه  همچنين تر شود كنندگان در بازار و مقامات كشورها آسان      شركت

  . كند تر مي مراتب سهله ريسك مالي را نيز ب

  

   جهاني شدن اقتصاد ملي-2

ده در تكنولـوژي اطالعـات،      آمبه دست   ي  پيشرفت ها جهاني شدن بازارهاي ملي، در كنار       

تجارت جهاني كاال و خدمات كه در اوايل        . كند  تحرك سرمايه را در فراسوي مرزها تسهيل مي       

 . تريليون دالر گذشته اسـت     8، اكنون از مرز     مي شد  تريليون دالر بالغ     3/2 به ساالنه    1990دهه  
(World Bank Report: sep. 2003)   

  

  سطح ملي  آزاد سازي بازارهاي مالي در -3

ارتقاي دائمي تكنولوژي اطالعات و جهاني شدن بازارهاي ملـي، فراينـد نـوآوري مـالي و                 

  . سازد تحرك سرمايه در فراسوي مرزها را فراهم مي

  

    رقابت ميان عرضه كنندگان خدمات واسطه مالي-4

گري در اغلب كشورهاي جهان تسهيل شده اسـت و   ي واسطهفعاليت هامقررات مربوط به    

 امر موجب ورود بازيگران جديد به بازار و پيدايش نهادهاي مالي جديد غيـر بـانكي شـده              اين

افزاري و مواد غذايي نيـز بـه عرضـه كننـده            ي مخابراتي، نرم  هاشركتاست به نحوي كه حتي      

  . مي شدها عرضه  توسط بانكاند كه قبالً برخي خدمات مالي تبديل شده
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  ) Poverty(مفهوم فقر 

 فقـر  )80، ص 1374پـاول ،  (. به معني راه به جايي نداشـتن اسـت    )Aporia (ه يوناني فقر در واژ  

بنـدي   در تقـسيم . مي باشدشامل ابعاد مختلف اقتصادي، انساني، سياسي و فرهنگي و اجتماعي         

در برخي از جوامع عـده قليلـي        . كنيم  برخورد مي » فقر عمومي «و  » فقر موردي «فقر به دو واژه     

امـا  شـود،     گفته مي » فقر موردي «كه به آن    ) بيشتر در كشورهاي توسعه يافته    (گرفتار فقر هستند    

فقـر  «گيرد، شـاهد   در كشورهاي جنوب و توسعه نيافته كه فقر اكثريت افراد جامعه را در بر مي    

  . هستيم» عمومي

  گانه جهاني شدن  هاي سهدوران

 نهاده است كـه در      از نظر اقتصادي سه موج مختلف را پشت سر        شدن  به طور كلي جهاني     

 . اي در اين فرايند گرديده است فاصله موج اول با موج دوم وقوع دو جنگ جهاني موجب وقفه    

  : ند از اي سه گانه جهاني شدن عبارتموج ها

  

  )1914 تا 1870(الف ـ موج اول جهاني شدن 

هاي حمل و نقل به جهـت تغييـر در سيـستم دريـانوردي يعنـي                  در اين دوره كاهش هزينه    

عملي گرديد و پايين    ) نفت(ي فسيلي   سوخت ها بديل قايق به كشتي بخار و سپس استفاده از          ت

نامه انگليس ـ فرانسه نيز رونق تجـارت را ميـان ملـل      هاي تجاري ناشي از موافقت آمدن تعرفه

  . اروپا باعث گرديد و مزاياي جهاني شدن را بيشتر آشكار ساخت

بر ميزان دستمزدها تأثير زيادي داشت به طـوري         پديده مهاجرت در موج اول جهاني شدن        

 10 و   28،  32كه مهاجرت نيروي كار از ايرلند، ايتاليا و نروژ به سـاير نقـاط عـالم بـه ترتيـب                     

درصد بر ميزان دستمزد كارگران باقي مانده در اين ممالك افزود و در مقابل قبول نيـروي كـار                   

، 22انادا و آمريكا سطح دستمزدها را به ترتيـب          مهاجر در كشورهايي چون آرژانتين، استراليا، ك      

توان ادعا كـرد كـه مهـاجرت نيـروي كـار اهميـت                در واقع مي  .  درصد كاهش داد   8 و   15،  15

 World Bank) .بيشتري نسبت به تجارت يا جريان سرمايه در رابطـه بـا تغييـر دسـتمزدها دارد    

Repart, 2002) 

در طـول دوران    . مي باشـد  ل قابل توجه    ئمسااز  ) 1914-1945(گرايي در جهان      احياي ملي 

هاي حمل و نقل و تقليل نوع دريايي آن به يك سوم              جنگ عليرغم ادامه روند كاهش هزينه     دو  

  . مي گرددگرد در سياست تجاري جهاني مالحظه  هاي پيشين، نوعي عقب نرخ
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مؤثر از بين المللي  هاي پولي و بيندر قرن بيستم و در طول جنگ جهاني اول و دوم سيستم

مجبـور شـدند كـه سياسـت         دولت هـا  . رفتند و موجب سردرگمي اقتصادي كشورها گرديدند      

در نتيجـه سياسـت     كـه   هاي اقتـصادي در پـيش بگيرنـد         گرايي را براي مقابله با آسيب     حمايت

ي حمـايتي در جهـان      سياست ها  افزايش و تداوم    . حمايت از بازارهاي داخلي را اتخاذ كردند      

  . المللي گرديد گرد در تجارت بين قبموجب نوعي ع

ي حمايتي وضعيت بازارهاي سرمايه نيز      سياست ها ي احياي ناسيوناليسم و     هاسالدر طول   

اكثر كشورهاي ثروتمند براي جلـوگيري از صـدور سـرمايه،           . الملل بود   تر از تجارت بين     وخيم

رهاي در حـال توسـعه   هاي مالياتي شديدي را وضع نمودند و از طرف ديگر بيشتر كـشو  كنترل

 ذخـاير مـالي     1950در اواخر دهـه     . هاي خود را به موقع بازپرداخت نمايند        نيز توانستند بدهي  

خارجي كشورهاي در حال توسعه به چهار درصد كل درآمدهاي آنهـا تقليـل يافـت يعنـي بـه                    

 يعني قبل از مـوج اول جهـاني شـدن           1870ي دهه   سال ها تر از حد متوسط       رقمي خيلي پايين  

  . رسيد

  

  )1980 تا 1945(ب ـ موج دوم جهاني شدن 

هـاي  حذف ماليـات . العاده مطلوب بودموج دوم جهاني شدن براي كشورهاي ثروتمند فوق    

. تجاري در بين خود اين ممالك موجب گرديد كه تبادل كاالهاي مصنوع بسيار گـسترش يابـد                

ـ   براي اولين بار خصوصي    ت پيـدا كـرد زيـرا موجـب     سازي در بين توليدكنندگان صـنعتي اهمي

گرديد كه نتيجه آن ارتقاي درآمـد كـشورهاي           انباشت سرمايه و ترقي و شكوفايي اقتصادي مي       

  . ثروتمند نسبت به ديگر ممالك بود

در دوران موج جهاني شدن انتقال صنايع و كارخانجات از كشورهاي صنعتي به ممالك در               

ين خود كشورهاي شمال بـه نقـاطي بـا          حال توسعه صورت نگرفت بلكه فقط اين صنايع در ب         

 صنايع پارچه بافي اياالت متحده آمريكا از        1950براي مثال در دهه     . دستمزد پايين انتقال يافت   

بـرداري از   منطقه شمال شرقي كه ميزان دستمزدها باال بود بـه جنـوب ايـن كـشور بـراي بهـره           

 و در كل دوران پـس از آن         1950اقتصاد خصوصي آمريكا در دهه      . دستمزد پايين منتقل گرديد   

   )104، ص 1381، ربرن( .طور نسبي اقتصادي با رشد و آهنگ آهسته بوده ب

  . در طول موج دوم در سه سطح همانند موج اول، نابرابري وجود داشت

  . برابري قابل توجه در بين كشورهاي شمال-1
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  .  نابرابري بسيار بين كشورهاي شمال و جنوب-2

  . ين خود كشورهاي جنوب نابرابري اندك ب-3

اين حالت در تمام طول موج دوم جهاني شدن تغييري نداشت و نابرابري تا اواخر دهه 

  . هاي پيش از آن حكمفرما بود  همچنان مانند دهه1970

  

  ) موج سوم( تاكنون 1980ج ـ موج جديد جهاني شدن از دهه 

بتداي ايـن دوره گـروه      در ا .  شروع شده است   1980موج جديد جهاني شدن از حدود دهه        

اي از كشورهاي در حال توسعه به طرز چشمگيري وارد بازارهاي جهاني گرديدنـد و بـه            عمده

نتيجه ايـن  . باشند كه وارد اين صحنه گردند دنبال آنها نيز ساير  كشورهاي جنوب در تالش مي       

 ممـالكي  روند موجب كاهش فقر و افزايش درآمد براي تعدادي از كشورها و برعكس آن براي      

المللي و جريـان سـرمايه    طور كه بيان شد مهاجرت بين    در طول موج دوم همان    . مي باشد ديگر  

بسيار كم بوده است اما در دوران اخير كنـار تغييـر در سـاختار و افـزايش تجـارت ضـرورت                      

  . وجودي آنها اهميت پيدا كرده است

 موفقيـت مـوج   ترينهمم موج سوم جهاني شدن تغيير در ساختار تجارت را در پي دارد          

تواند اين باشد كه بعضي از كشورهاي در حال توسعه با حدود              سوم در فرايند جهاني شدن مي     

گيـري از نيـروي كـار فـراوان و            بهره ميليارد نفر جمعيت براي اولين بار موفق گرديدند با           3

خدمات جهاني  در بازارهاي صنايع و     ) مزيت نسبي ( خود به عنوان يك نوع امتياز رقابتي         ارزان

 آنهـا  افزايش اساسي حجم صادرات كاال و خدماتتغيير مهم ديگر، مربوط بـه    . حضور يابند 

  . مي باشد

در طول موج سوم جهاني شدن تحول در تكنولوژي اطالعاتي و فشار دسـتمزدها موجـب                

در مـورد كـشورهاي وسـيعي چـون         . گشته است كه افراد به شهرهاي بزرگ مهاجرت نماينـد         

توان شاهد مهاجرت به سوي شهرهاي سـاحلي ايـن كـشورها در خـالل                 و چين مي  هندوستان  

  . روند توسعه آنها بود

  

  تأثير موج سوم جهاني شدن بر درآمدها و فقر 

ورود كشورهاي در حال توسعه به بازارهاي جهاني صنايع و خدمات و اعمال محـدوديت               

مد را در داخل كشورهاي توسـعه       بر روند مهاجرت و جريان سرمايه، موضوع فقر و توزيع درآ          
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ي سياسـت هـا  . يافته و در حال توسعه و در بين آنهـا را، كـامالً تحـت تـأثير قـرار داده اسـت                  

در بـين كـشورهاي     . اقتصادي داخلي غيرمرتبط با جهاني شدن هم بر توزيع درآمد مؤثر اسـت            

ادامه داشته است،   توسعه يافته با آگاهي و كسب تجربه از موج اول و دوم، فرايند جهاني شدن                

 نابرابري در بين كشورهاي مـذكور بـه كمتـر از نـصف آن در                1995طوري كه در پايان سال      هب

 1980 تـا    1960اما در كشورهاي در حال توسعه در فاصـله بـين دهـه              .  تنزل يافت  1960سال  

بخشي از اين افزايش . سطح نابرابري افزايش داشته است كه نوعي بازگشت به عقب بوده است

؛ مقـداري نيـز بـه جهـت         گـردد مـي  بر هاسالبه موضوع محدود كردن جريان مهاجرت در اين         

  . مي باشدهاي اجتماعي غيرمرتبط با جهاني شدن  هاي برنامهي مالياتي و پرداختسياست ها

توان ادعا كرد كه در طول موج سوم جهاني   هاي موجود در موج سوم مي با مروري بر مؤلفه  

بنـابراين جريـان   . ر جهان كاسته شده است اما نابرابري همچنان ادامـه دارد  شدن از فقر مطلق د    

تواند جهاني شدن را از طريق امـوري چـون تجـارت، سـرمايه و انديـشه و فكـر                      مهاجرت مي 

هـاي فقـر و       تسهيل نمايد و با افزايش دستمزدها در كشورهاي در حال توسعه و جنوب زمينـه              

  )1382لملكي، عبدا( .تنگدستي را از ميان بردارد

  

  روندهاي اقتصادي 

 رشد چشمگير برخي از كشوهاي اروپايي تا آنجـا اسـت كـه              1990 تا   1950ي  سال ها در  

هاي گونه كه اشاره شد، شاهد پديدار شدن جهان       شكافي عميق بين كشورها ايجاد شده و همان       

وجـود هـيچ    شـايد   . باشيم  مي) جهان اول، دوم و سوم    (انداز جهاني     مختلف اقتصادي در چشم   

 گسستي به اندازه شكاف اقتصادي از حيث رواني براي شـهروندان كـشورهاي مختلـف تـأثير                 

همچـون  ( اجتمـاعي    –سوء بر جاي نگذاشته است؛ تا آنجا كه بـسياري از تحـوالت تـاريخي                

هـاي  در همـين راسـتا تـنش      . ريشه در اين گسست دارند    ) هاها و درگيري   شورش –ها  انقالب

. توان بهتر درك كـرد       را نيز مي   - …الً درخصوص قيمت نفت يا ارزش دالر و          مث –المللي    بين

يا به تعبيـري  ) Lost Decade (»دهه از دست رفته«گران  به همين خاطر است كه برخي از تحليل

مانده يا در حال توسعه، به مثابـه  را براي كشورهاي عقب) Lost Generation (»نسل از كف رفته«

پايدار را براي آنها به ارمغـان آورده اسـت؛ كـه بـا     » ناامني«دانند كه نوعي   كانون خطرسازي مي  

توجه به روند رو به رشد كشورهاي در حال توسعه، به نظر جلوگيري از آن يا رفع آن ناممكن                   

  . نمايد مي
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ثبات اقتصادي همچون عاملي مهم در امنيت جهاني مطرح اسـت كـه كـوچكترين فـراز و                  

به همين خاطر است كه . مستقيم بر معادالت امنيتي تأثيرگذار خواهد بودفرودي در آن، به طور     

ن باره استفاده از توان جهـاني،      يبهبود وضعيت اقتصادي مورد توجه تمامي كشورها بوده و در ا          

اي اقتصادي     با صبغه  طرفداران بسياري يافته است؛ به همين علت است كه جهاني شدن معموالً           

  . شود شناسانده مي

شود كه عزمي جهاني در مقابله با فقر رو به رشد كه عاملي با تبعات  ين حال مشاهده ميبا ا

  . رود، شكل نگرفته است امنيتي منفي براي كل جهان به شمار مي

 ميليارد نفـر    3/1 حدود    )با استانداردهاي بانك جهاني   (مطابق آمارهاي رسمي بانك جهاني      

ا توجه به ژئوپلتيك توزيع فقرا يـا معيارهـاي تمييزدهنـده            ب. اند  بوده» كامالً فقير  «1993در سال   

توان به نتايج امنيتي مهمـي دسـت يافـت كـه در تحليـل                  مي …ديگري چون جنسيت، سن و      

برانگيـزي چـون مـرگ و ميـر ناشـي از            تأسف هاي  پديده. وضعيت جهان بسيار كارآمد هستند    

 …هـا و      نان يـا كودكـان در كارخانـه       كارگيري ز به  تغذيه، مرگ و مير كودكان،      كمبود يا سوء  

  )1380افتخاري، (. اند تماماً از مواردي هستند كه پيوسته استانداردهاي زندگي سالم را تهديد كرده

اي است    ي اقتصادي تازه  سازمان ها  واكنش صورت پذيرفته در اين زمينه، تأسيس         ترينمهم

                     هــا، جغرافيــاي اقتــصاديهايــن گــرو. شــود يــاد مــي» اي هــاي منطقــهگــروه«كــه از آنهــا بــه 

)Geo - economic (  اي را بـه دنبـال    رو معـادالت امنيتـي تـازه   جهان را متحول سـاخته و از ايـن

 درصد از تجارت جهاني، عمـالً تبـديل   40مثالً اتحاديه اروپا با داشتن سهمي بالغ بر   . آورند  مي

 The North» نفتـا «و همين حكم در خصوص به قطبي مهم در حوزه اقتصاد جهاني شده است 

Ameican Free Trade Agreement (NAFTA) نيز صادق است كه همچون اتحاديه اروپا سعي در ،

مايل به ايفاي چنين نقـشي در       » آسه آن «در آسيا نيز    . حضور مؤثر در شبكه اقتصاد جهاني دارد      

باشند كه به     گيري مي   ل شكل ي ديگري در حا   سازمان ها همچنين  . ميان كشورهاي آسيايي است   

ي سـازمان هـا   اين تجربه اگـر بـه همگرايـي بـين           . شدت در پي اجراي الگوي اروپايي هستند      

طور قطع افزايش ضريب امنيتي مناطق مزبور و در نتيجه بهبود وضـعيت             اي منجر شود به     منطقه

اي ارتقـاء   نطقـه هاي ملي به سـطح م اما چنانچه رقابت . اقتصاد جهاني را به دنبال خواهد داشت      

 بود كه تبعات امنيتي منفـي آن دامنگيـر   هاسازمانيابد، بايد منتظر برخوردهاي شديدي بين اين     

ل مهمي است   ئكليه كشورهاي عضو خواهد شد خالصه آنكه، روندهاي اقتصادي از جمله مسا           

 (Aslund, 1995). مي باشدكه در اداره جهان آينده، اولويت نخست را دارا 
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  و غنا گسست فقر 

 كـه بـا رشـد       مـي باشـد   گسست فقر و غنا از جمله مشكالت اقتصادي در گسترده جهاني            

ارتقاي سطح  . فزاينده جمعيت نه تنها تعديل نشده بلكه عمق و گسترش بيشتري نيز يافته است             

استانداردهاي زندگي و متقابالً كاهش توان افراد و جوامع در نيل به ايـن اسـتانداردها، تـصوير                  

متفاوتي از زندگي را پديد آورده كه مقايسه آن دو، منجر به ايجاد حـس محروميـت نـزد            كامالً  

 ميليـون نفـر را   3/1اينكه بانك جهاني رقمي معادل      . بسياري از شهروندان جهاني گرديده است     

باشند و هر سـال نيـز بـه           مي» فقر مطلق «هاي   محاسبه كرده كه مشمول شاخص     1993در سال   

گران اجتماعي، شورش     ، داراي معناي خاصي است كه به گفته تحليل        ي گردد متعداد آنها اضافه    

 جنوب و اختصاص حجـم قابـل        –شكاف بين كشورهاي شمال     . مي باشد و ناامني حداقل آن     

توجهي از امكانات و درآمدها به كشورهاي شمال و محروميـت كـشورهاي جنـوب، نخـستين        

هـاي ناشـي از     دومين موضـوع، نـاامني    . ستعاملي است كه در اين گزارش به آن اشاره شده ا          

؛ بدين معنا كه كشورها براي گذار از يك وضعيت اقتصادي بـه وضـعيت               مي باشد دوران گذار   

 بـا تعـدادي     سـيه هاي مورد نياز، دچار بحران شده و همچـون رو         تازه، به علت نداشتن ظرفيت    

ارت ديگر همسويي با جريان     به عب . آيند  ثباتي گرفتار مي    ديگر از كشورهاي اروپاي شرقي به بي      

سـومين  . ثباتي و بحران منتهـي گـردد        اي از موارد نيز به بي       اقتصاد جهاني، ممكن است در پاره     

يافته و صنعتي اشـاره دارد و اينكـه فرآينـد           هاي احتمالي در بين كشورهاي توسعه     عامل به نزاع  

هاي ناسـالمي از رقابـت        گونهاند به تو  اي كه به بازاريابي دارد، مي       توسعه با توجه به نياز فزاينده     

منجر شود كه در نتيجه آن منافع اقتصادي برخي از كـشورهاي در حـال توسـعه فـداي منـافع                     

در اين حالـت افـزايش بيكـاري و پيامـدهاي منفـي ناشـي از آن،                 . مي گردد كشوهاي پيشرفته   

ق مختلفي از جهان ثباتي و ناامني در مناط گرايي، ممكن است به بي وابستگي اقتصادي و مصرف  

اگرچه اقتصاد جهاني به وضوح و تا حد زيادي يك مقوله مـشاركتي اسـت امـا در                  . دامن بزند 

هـاي پيـشرفته اقتـصادي همچنـان        عين حال موضوعي كامالً ناموزون و غيرمنتظم است و نظام         

  . نمايند سهم بسيار بزرگي از توليدات جهان را مصرف مي

 براي اقتصادهاي با درآمد باال نيز به طـور كامـل شـناخته               هنوز حتي  گراييجهانپيامدهاي  

تـر   توان ادعا كرد كه اين مسأله براي كشورهاي جنـوب بـسيار پيچيـده               بنابراين مي . شده نيست 

 به شدت عوامل اصـلي برنامـه توسـعه را دسـتخوش تغييـر و تحـول                  جهان گرايي است؛ زيرا   
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الل نــسبي دول در حــال توســعه در  چگونــه بــر اســتقگرايــيجهــان –دوم اينكــه . ســازد مــي

  گذارد؟  گذاري ملي تأثير مي سياست

  

  بررسي تأثير جهاني شدن بر فقر

توان از دو ديدگاه كامالً متمايز و يـك رويكـرد    به طور كلي تأثير جهاني شدن بر فقر را مي        

  )1380كياني، (. ميانه و معتدل مورد بررسي قرار داد

  

   رهيافت واگرايي –الف 

تأكيـد اصـلي    . رود  اگرايي معتقد است كه با فرايند جهاني شدن فقر از ميان نمـي            رهيافت و 

به اعتقاد طرفـداران ايـن ديـدگاه حركـت اصـلي            . اين رهيافت بر مفهوم نابرابري استوار است      

. هـا، افـراد و منـاطق گـرايش دارد         ها ميـان ملـت    فرايند جهاني شدن به سمت افزايش نابرابري      

هاي عميق اقتصادي در دو بخش غني و فقيـر دنيـا گرديـده                اد شكاف جهاني شدن منجر به ايج    

  . است

. ها سهم بسزايي داشـته اسـت  و ساير گروهدولت ها  پيشرفت تكنولوژيك در نابرابري ميان      

هاي بزرگ بـا تـسلط بـر دنيـاي تجـارت،            نتيجه چنين تحوالتي جز اين نخواهد بود كه قدرت        

جهاني شدن به زمينه مناسـبي بـراي اعمـال و افـزايش            اند تا     اطالعات و ارتباطات موجب شده    

 بنابراين طبق اين ديدگاه جهاني شـدن نـه تنهـا    (Amin, 1996) .هاي آنان تبديل شودطلبيسلطه

  . كند شود، بلكه در برخي موارد به افزايش آن نيز كمك مي منجر به كاهش فقر نمي

  

   رهيافت همگرايي–ب 

طور حتم جهاني شدن رفاه نسبي را براي همه جهانيان          رهيافت همگرايي معتقد است كه به     

طرفداران اين ديدگاه به توانايي عوامل اقتصاد در . نمايد كن مي   آورد و فقر را ريشه      به ارمغان مي  

بين و بـر ايـن بـاور هـستند كـه            شايجاد رشد و پيشرفت در جوامع در حال توسعه بسيار خو          

فناوري و انتقال آن به كشورهاي در حال توسـعه،          جهاني شدن اقتصادهاي ملي از راه گسترش        

 دولت ها ي فراملي براي توسعه سهم بازار خود، اين         شركت ها انتقال سريع منابع مالي و تالش       

توانند در برابر تمام فشارهايي كه آنهـا را           را با چنان قدرتي روبرو خواهد كرد كه به راحتي مي          

ي مزبـور را بـاال      دولت ها    المللي  ان رقابت بين  به سوي واگرايي سوي منابع مالي خارجي، تو       
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برد و به آنان مزايايي چون انتقال فناوري، هنر مديريت، دسترسـي بـه بازارهـاي صـادراتي،                    مي

روزنـا،  (.گذاري را خواهد بخشيد     ها و ايجاد تنوع در زمينه سرمايه        كاهش در هزينه توليد سرمايه    

1378(  

كراسي و انتقال   وبه گام برداشتن در مسير دم      هادولترو رهيافت مزبور ضمن تشويق      از اين 

بايد بـا اقـداماتي      هادولتاي بر اين نكته تأكيد دارد كه          قدرت به سوي مقامات محلي و منطقه      

گذاري هر چه بيشتر در كشورهاي        سازي و آزادي تجاري زمينه را براي سرمايه         چون خصوصي 

هاي   درآمد سرانه كشورهاي در حال توسعه زمنيهطبق اين ديدگاه با افزايش. خود هموار نمايند

  . مي گرددكاهش فراهم 

  

   رهيافت دو سويه –ج 

در كنار دو رهيافت واگرايي و همگرايي نگرش سومي نيز وجود دارد كه با جهاني شدن و                 

براساس اين رهيافـت بـا اينكـه جهـاني شـدن الزامـاً              . تأثير آن بر فقر برخوردي دو سويه دارد       

پذير  آورد اما فاصله گرفتن از آن نيز امكان د و توسعه را در تمام كشوها فراهم نمي   موجبات رش 

 زيرا از نظر طرفداران اين ديدگاه جهاني شدن در مناطق و كشورهاي مختلف آثـار و    مي باشد ن

  . نتايجي متفاوت بر فقر دارد

دانـد امـا      نمـي اين ديدگاه جهاني شدن را الزاماً موجب رفاه ثروت در بين تمـامي جوامـع                

بينانه و منطقي از سوي كشورهاي در حال توسعه در          ي واقع سياست ها معتقد است كه با تنظيم      

  )1379دهشيري، (.پذير است قالب برنامه مديريت كارآمد، امكان توسعه يافتگي تحقق

 

  ديدگاه انديشمندان در موضوع جهاني شدن و تأثير آن 

  ن بر فقر  مخالفان تأثيرات مثبت جهاني شد–الف 

تفكر « اقتصاددان برنده جايزه نوبل در كتاب خود بنام )Joseph Stiglitz(» جوزف استيگليتز«

 سـال  30كند كه با حـدود   ادعا مي) Asian Miracle Rethinking(» مجدد در مورد معجزه آسيايي

. نـست پيشرفت در رشد سريع، كاهش چشمگير فقر در اين منطقه را بايد واقعاً نوعي معجزه دا               

اي ديگر از جهان تاكنون نتوانسته است در چنين مدت كوتاهي تـا ايـن                 به عقيده او هيچ منطقه    

گذاري مناسب را نيز فراهم       حد انباشت سرمايه داشته باشد و در كنار آن توانايي جذب سرمايه           

وي در مورد جهاني شدن معتقد است كه اين روند نيـروي قدرتمنـد بـراي كـشورهايي                  . آورد



  

 85جهاني شدن و رابطه آن با فقر                                                                                        

تواننـد از امتيـازات آن بـه          شود كه مي    ين و ديگر كشورهاي آسياي شرقي محسوب مي       چون چ 

هاي خود را مديريت كنند اما از طـرف ديگـر فراينـد جهـاني                 نفع خود استفاده نمايند و برنامه     

گويد؛ بعيد است كه جهاني شدن تـوان          وي مي . تواند خطري عليه منافع فقرا نيز باشد        شدن مي 

ورهاي در حال توسعه را داشته باشد بنابراين اصالحات مورد نظر در ايـن              كمك و ياري به كش    

  . اي طراحي گردند كه براي جمعيت فقير دنيا كارساز باشند گونهفرايند بايد به

هاي قديمي وفـادار اسـت و        از يك طرف به آرمان     مي باشد كه از چپگرايان نو     » استيگليتز«

 و از سوي ديگر خواهـان تجربـه كـردن         مي باشد  فقر   اي عاري از    عالقمند به زندگي در جامعه    

  . دموكراسي است

تـوان چنـين      طور كلي مطالعات اين اقتصاددان ارشد بانك جهـاني در ايـن زمينـه را مـي                به

  )15، ص 1382 مرداد 1همشهري،  (:خالصه نمود

 در كشورهاي در حال رشد ثروتمندان در جامعـه بـه علـت فقـدان قـوانين جـانبي               –الف  

رسند و بسياري از درآمدهاي       برند و خيلي بيشتر از سهم خود به سود مي           ثر استفاده را مي   حداك

  . شود آنها به هزينه فقرا افزوده مي

ي يكسان جهاني منجر بـه رشـد و   سياست هاي اقتصادي خاص از جمله     سياست ها  –ب  

 شرقي كـه در  طور نمونه چين و كشورهاي آسياي به. مي گردد ارتقاي سطح زندگي طبقه فقير ن     

تـرين كـشورها در ايـن زمينـه           كنند از موفـق     ي اقتصادي خود از آمريكا پيروي نمي      سياست ها 

ي تجاري و صنعتي خود را در ارتقاي سطح صادرات و انتقال            سياست ها باشند، هر چند كه       مي

  . اند المللي انجام داده هاي مؤسسات اقتصادي بين تكنولوژي برخالف توصيه

 گرددميثباتي اقتصادي     ها باعث افزايش بي     وجود دارد كه آزادسازي سرمايه     استناداتي   –ج  

  . كه خود اين مسئله فقر و عدم امنيت را به دنبال دارد

هـاي صـادراتي پـر      هاي توليدي كم بازده به بخـش       با آزادسازي تجارت و انتقال بخش      -د

ا رشـد باعـث ارتقـاي سـطح     شود كه در اين صورت نه تنه بازده به بيكاري كارگران افزوده مي   

  . دهد شود بلكه سطح فقر را هم در جامعه افزايش مي زندگي فقرا نمي

يي است كه در درازمدت باعث ارتقـاي        هاسياست ذاخ در فرايند جهاني شدن نياز به ات       –ه  

  .  مي گرددسطح رشد و كاهش فقر 

 كنفدراسيوني متـشكل   ،Oxfam(» آكسفام« مدير عامل )Chong – Chan - You(» چونگ چان يو«

 در هنگ كنگ معتقد اسـت كـه         )مي باشد  سازمان غيردولتي است كه در يكصد و بيست كشور فعال            12از  
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 ايـن رونـد دنيـايي       .ها نفر را در دنيا با يأس و نااميدي مواجه ساخته است           جهاني شدن ميليون  

توانـست    كـه مـي  مملو از نابرابري را حتي بيشتر از گذشته به وجـود آورده اسـت در صـورتي    

 وسيع شدن فاصله ثروت وفقر در جهان غيرقابل قبول است و تهديدي             .برعكس آن عمل شود   

 ميليون نفر در منطقه آسيا بـا درآمـد          900به طوري كه حدود     . مي گردد براي همگان محسوب    

  . برند  دالر در روز به سر مي2كمتر از 

يليـون نفـر خواهنـد توانـست از          م 128دهد كه حـدود       نشان مي » آكسفام«طالعات جديد   ا

وضعيت فقر خارج شوند در صورتي كه مناطقي از آسيا، افريقا و آمريكاي التين بتواننـد سـهم                  

 چنين افزايشي در آسـياي جنـوب شـرقي و           .افزايش دهند % 1خود را از صادرات جهاني فقط       

 .ر در روز را دارد ميليون نفر با درآمـد كمتـر از يـك دال   9چين به تنهايي توانايي رهايي حدود      
(The Tyodo News Service, April, 11, 2002) 

  

   تأثيرات مثبت جهاني شدن بر فقر موافقان–ب 

اي زيـادي از      دهـد عـده     در كنار افرادي كـه معتقدنـد جهـاني شـدن فقـر را كـاهش نمـي                 

  . نددهد تأكيد دار اقتصاددانان نيز بر اين نظريه كه جهاني شدن به طور حتم فقر را كاهش مي

 دبير كل سابق سازمان تجـارت جهـاني در مقالـه خـود در     )Peter Saterland(» پيتر ساترلند«

دارد كه عليرغم اعتقاد برخـي از مخـالفين     اظهار مي)Finance Development(مجله ماليه توسعه 

ي چند مليتي به هيچ چيـز غيـر از اسـتثمار    شركت هاشود  سرسخت جهاني شدن كه تصور مي     

دهد كه كشورهايي كه در اين ميان         كنند، شواهد نشان مي      و فرار از ماليات فكر نمي      زحمتكشان

گذاري خارجي را به نحـو احـسن جـذب            اند سرمايه   اند كه توانسته    اند ممالكي بوده    موفق گشته 

اي باال رفته و استانداردهاي محلي        در اين كشورها سطح دستمزدها تا حد قابل مالحظه        . نمايند

اين امـر منجـر بـه       . اي كليدي مديريت تكنولوژي در محيط زيست ارتقاء يافته است         ه  در زمينه 

شهري اقتـصادي،   مه( .گرديد» جهاني شدن «مشاركت كشورهاي مزبور به شكلي مؤثرتر در فرايند         

افزايد كه اكنـون بـسياري از سياسـتمداران، بازرگانـان و شـهروندان                مي» ساترلند «)1382 تير   25

عادي كشورهاي در حال توسعه از صميم قلب به ضرورت مشاركت فعاالنه در فرايند جهـاني                

بر اساس يـك نظـر سـنجي مجمـع جهـاني اقتـصاد، مـردم                . اند  شدن براي كاهش فقر پي برده     

انـد زيـرا كـه معتقدنـد          ه جهاني شدن نظـر مثبتـي داشـته        كشورهايي چون چين و هند نسبت ب      
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آزادسازي اقتصادي و گشودن درهاي كشور بر روي اقتصاد جهاني، شـرط الزم بـراي ارتقـاي                 

  . دهد هاي نويني را فرا روي ايشان قرار ميسطح زندگي آنها است و فرصت

  

   بوط به تأثيرات جهاني شدن بر فقرديدگاه دوسويه مر

المللـي پـول در سـال      معاون مدير عامل صندوق بـين )Edvardo Aninat (»ناتادواردو آني «

شـود     نگاهي دو سويه به موضوع دارد و معتقد است جهاني شدن بر فرايندي اطالق مـي                2003

شـود و   كه طي آن جريان آزاد انديشه، انسان، كاال، خدمات و سرمايه در سراسر دنيا ميـسر مـي    

اكنون مشخص شـده اسـت      . سازد  كنندگان را فراهم مي   تشاركموجبات رفاه و سعادت بيشتر م     

كه جهاني شدن نقش بسزايي در آينده بشر امروزي دارد اما هـيچ تـضميني وجـود نـدارد كـه                     

  . مند شوند همگان به يكسان از مزاياي اين پديده بهره

  

  فقر و ساختار داخلي كشورهاي در حال توسعه 

انـد در اقتـصاد        آميـزي توانـسته      به طور موفقيـت    آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه       

جهاني ادغام شوند و با كسب درآمد بيشتر توانايي كاهش فقـر در ميـان مـردم خـود را داشـته                     

ي تجـارت آزاد،    سياست ها المللي نبوده است زيرا كه        باشند فقط به جهت تالش در صحنه بين       

اي كه بـر آن       باشند اما نكته    هميت مي المللي در جاي خود بسيار با ا        جذب سرمايه و اجرت بين    

. مي باشد و نهادهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه هاسياستنيز بايد توجه شود تقويت    

هاي اجتماعي از كارگران در     گذاري و به همراه آن سيستم حمايت        اقتصاد بازار با جذب سرمايه    

المللي ضروري بـه نظـر        نه بين الذكر در صح    ي اقتصادي فوق  هاسياستاين كشورها در راستاي     

  . رسد مي

 

  هاي موجود از پديده جهاني شدننگراني

هر يك از كشورهاي كمتر ادغام شده اقتصادي، ادغام شده جديـد اقتـصادي و كـشورهاي                 

در ذيل به اهم مـوارد آن اشـاره    . هاي خاصي را از پيامدهاي جهاني شدن دارند       ثروتمند نگراني 

  . شده است
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 اي كشورهاي كمتر ادغام شده اقتصادي ه نگراني–الف 

كنند كه به درستي با اقتـصادهاي دنيـا ادغـام              ميليارد نفر در كشورهايي زندگي مي      2حدود  

اند، اين كشورها عموماً به صادرات مواد اوليه وابستگي دارند و در مجمـوع از اقتـصاد                   نگرديده

  .بندي كرد توان چنين دسته يگونه كشورها را مهاي ايننگراني. ضعيفي برخوردار هستند

  

   ادغام كامل اقتصادي -1

نگراني عمومي بيشتر اين كشورها آن است كه در فرايند ادغام در بازارهاي جهاني هر چند                

ي خود نيز تغيير دهند از لحاظ نفـوذ در بازارهـاي صـنعتي بـا شكـست مواجـه       سياست ها در  

  . گردند

       اقتـصاد جهـاني واقعيتـي سـخت محـسوب          به هر حال براي برخي از كـشورها ادغـام در            

 زيرا بعضي از اين كشورها از نظـر موقعيـت جغرافيـايي امتيـازاتي ندارنـد و احتمـاالً                    گرددمي

  .انداز توسعه چنداني براي آنها متصور نيست چشم

  

   عدم ثبات سياسي -2

.  خود دارندبرخي از كشورهاي كمتر ادغام شده نگراني عميقي درباره كنترل فيزيكي قلمرو          

فقر، وابستگي به صادرات مواد اوليه و ركود اقتصادي همگي بـه عنـوان ريـسك در منازعـات                   

اغلب ظرفيت الزم براي توزيع مـؤثر خـدمات          هادولتتر  از اين مهم  . روند  داخلي به شمار مي   

باشـند بنـابراين دسـتاوردهاي اجتمـاعي          رساني عمومي و مقررات زيست محيطي را دارا نمـي         

معـضالتي  . رونـد   شود رو به تقليل مـي       فريقايي مشاهده مي  آطور كه امروزه در كشورهاي      همان

  . اندازد چون منازعه، فقر و فقدان توسعه انساني در اين ميان آنها را به دام مي

  

  نگراني كشورهاي ادغام شده جديد اقتصادي -ب 

انـد بـه      خيراً موفـق شـده    كنند كه ا     ميليارد از مردم جهان در كشورهايي زندگي مي        3حدود  

اقتصادهاي آنها در مراحل اوليه رشد سريع هستند زيـرا          . بازارهاي صنعتي جهان نفوذ پيدا كنند     

رشد كامل اين ممالـك بـه ادامـه دسترسـي آنهـا بـه           . اند  كه از مدتها قبل نرخ فقر را تقليل داده        

جتمـاعي و عوامـل     رشد سريع اقتصادي بـر امـور ا       . بستگي دارد ) OECD (بازارهاي كشورهاي 

ها و همچنين جوامع مدني براي تركيـب  در اين ميان حكومت. زيست محيطي تأثير زيادي دارد  
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اين كـشورها   . باشند  رو مي هايي روبه جديدي از حمايتهاي اجتماعي و زيست محيطي با چالش        

  .برند از جهت موارد زير كامالً در نگراني به سر مي

   

 لمللي ا  حذف شدن از بازارهاي بين-1

گذاران در كشورهاي ادغام شده جديد اين است كه آنها  هاي اساسي سياستگرانينيكي از 

  . از بازار كشورهاي ثروتمند حذف گردند

  

   جذب سرمايه خارجي -2

گذاري خارجي همزمان  بيشتر كشورهاي ادغام شده جديد درهاي خود را بر روي سرمايه

رسد، كه اين دو سياست با هم در تطابق  را به نظر ميزي. اند با روند آزادسازي تجارت گشوده

  . هستند

، به  هاي هنگفتي را در بردارد      هاي مالي و پولي كه هزينه     بحراناز  كشورهاي در حال توسعه     

توانند بازارهاي داخلي را با افـت و خيزهـاي            المللي مي   بازارهاي بين شدت نگران اند، چرا كه      

  . غيرمنطقي به ستوه آورد

  

 تواني رقابتي در بازارهاي جهاني  نا-3

المللي بسيار بيمناك  كشورهاي تازه ادغام شده از غيررقابتي شدن خود در بازارهاي بين

  . ي بزرگ متعلق به كشورهاي غني را داشته باشندشركت هاهستند؛ زيرا بايد توان رقابت با 

گـذاري   اده از سـرمايه كنند كشورهاي در حال توسعه بايـد بـا اسـتف           اقتصاددانان پيشنهاد مي  

المللي جهت ارائه خدمات، سـاير عوامـل توليـد را             مستقيم خارجي و دستيابي به بازارهاي بين      

گذاري   توان سرمايه   در بيشتر كشورهاي در حال توسعه موفق در روند جهاني مي          . بهبود بخشند 

  . در بخش بانكداري، ارتباطات و انرژي را مشاهده نمود

  

    تخريب محيط زيست-4

جريان صنعتي شدن سريع كشورهاي در حال توسعه ادغام شده در بازارهاي جهاني زمينه 

دهد، اما اين روند چندان هم  آلودگي محيط زيست و از بين رفتن منابع طبيعي را افزايش مي

كارهاي  باشند، به طوري كه اكنون برخي از اين كشورها با اتخاظ راه غير قابل اجتناب نمي
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اند تا حدودي كيفيت هواي شهرهاي بزرگ خود را بهبود بخشند كه بستگي به  عملي توانسته

اگر اين مقررات فقط جنبه تشريفاتي و غيرعملي . توانايي آنها در تدوين مقررات مؤثر دارد

   بنابراين كشورها بايد . گرددميداشته باشد، پيشرفت و توسعه كشورها نيز با تأخير مواجه 

يي كارآمد در اين زمينه اقدام نمايند در هاسازمانهم انفرادي به تأسيس جمعي و طور دستهبه

  .  با معضلي همگاني روبه رو خواهند شديانغير اين صورت جهان

 

   جابجايي اجتماعي -5

با مهاجرت  روند،به همان سرعتي كه كشورهاي ادغام شده جهاني رو به توسعه مي

 در .گردند مراكز صنعتي مواجه مي تاده به شهرها وگسترده داخلي از مناطق روستايي و دور اف

تري انجام  صورتي كه كشورها با هم ادغام گردند اين پديده مهاجرت در سطح بسيار وسيع

كند و در نتيجه  ها تنوع اقليتي واجتماعي افراد را زيادتر مياين نوع جابجايي. گرفت خواهد

در مناطقي با تنوع اقليتي مثالً مشاهده . كنند هاي اجتماعي تا حدي كاهش پيدا مي همبستگي

رشد سريع درآمد در كشورهاي در . شده است كه امر خدمات عمومي با مشكل روبرو است

حال توسعه موجب امنيت بيشتر در جوامع آنها گشته است زيرا كاهش فقر و داشتن رفاه تا 

  .انجامد ها ميحدي به محافظه كاري انسان

  

  المللي  عدم موازنه قدرت بين-6

در طول جنگ سرد برخي كشورهاي در حال توسعه به جهت پيروي از رفتار يكي از ابر 

دهه گذشته كه احتماال جهان به نزديك به دو  اما در خالل ،افتندي ها به منافعي دست مي قدرت

رود، الگوهاي رشد اين كشورها رو به كاهش نهاده است كه سمت تك قطبي شدن به پيش مي

كشورهايي چون چين و  تر رشد سريع. تواند به روند جهاني شدن مربوط باشدن ميبخشي از آ

آورد كه توازن  در دهه گذشته اين امكان را به وجود مي) OECD (هند نسبت به كشورهاي

قدرت اقتصادي كنوني از بين برود و به ظهور تعدادي اقتصاد چند قطبي منجر گردد كه اين 

  .المللي بسيار مؤثر خواهند بود ري مجدد ساختار جديد نظام بينگي هاي قدرتمند در شكلقطب
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  هاي كشورهاي ثروتمند  نگراني-ج

هاي بيشتري نسبت به كشورهاي فقير از جهت در كشورهاي توسعه يافته شمال نگراني

  :بندي كردتوان اينگونه دستهها را ميجهاني شدن وجود دارد اين نگراني

  

  تروريسم جهاني -1

هاي  سپتامبر در نيويورك و حمله به مركز تجارت جهاني يكي از نگراني11ز حادثه بعد ا

المللي را باال برده  عمده كشورهاي ثروتمند اين است كه جهاني شدن ريسك تروريسم بين

  .است

  

   نابرابري در بين خود كشورهاي توسعه يافته -2

ه جهاني شدن موجب هاي كشورهاي ثروتمند اين است كيكي از بزرگترين نگراني

اين موضوع براي كشورهاي ثروتمند از ممالك فقر . نابرابري بيشتر در بين مردم شده است

گذاري مستقيم خارجي از كشورهاي شمال  دهد كه سرمايهشواهد نشان مي. بيشتر اهميت دارد

به ممالك جنوب و برعكس مهاجرت از دنياي جنوب به جهان شمال موجب افزايش 

اين جنبه از همگرايي اقتصادي . ر جنوب و كاهش آن در شمال گشته استدستمزدها د

اياالت متحده آمريكا از نظر . تواند موجب برابري در جنوب و نابرابري در شمال گردد مي

در اين ميان جريان مهاجرت نيز نقش . نابرابري فاصله زيادي با ديگر كشورها يافته است

مورد ي مالياتي نيز در اين سياست هاهاي فناوري و ارتبسزايي داشته است و تغييرات در مه

  . مي باشدحائز اهميت 

  

   بحران اشتغال در شمال -3

. بيشتر كارگران كشورهاي توسعه يافته در موج سوم جهاني شدن از صنايع اخراج گرديدند

وي كار ها به سبب ارتقاء و تغيير در تكنولوژي بود زيرا كه صنايع به نيربخشي از اين اخراج

كمتري نياز داشتند اما بدون ترديد قسمت اعظم آن مربوط به جريان انتقال صنايع كاربر 

دهد كه اين امر به  شواهد نشان مي. هاي شمال به ممالك جنوب و پيراموني بوده استركشو

 زيرا مشاغل صنعتي به امور مي گرددافزايش تعداد بيكاران و يا دستمزدهاي صنعتي منجر ن

باشند همچنان باقي  گردند و آن دسته از صنايع كه داراي دستمزد باال مي بديل ميخدماتي ت



  

   1387بهار  ، 1شمارة ، 38 دوره ،                                                              فصلنامه سياست92  

صنايع كشورهاي شمال داراي امتيازات رقابتي زيادي از جهت مجاورت و . خواهند ماند

تكنولوژي مدرن نه تنها اين امتيازات را كاهش . باشند نزديكي با بازارهاي بزرگ خودي مي

كارگران صنايع در كشورهاي ثروتمند . دهند ها را افزايش نيز ميدهد بلكه در واقع آن نمي

همچنان دستمزدهاي بااليي نسبت به همتايان خود در كشورهاي در حال توسعه دريافت 

تر از جهت   مناسبيتواند به دليل قرار گرفتن در يك موقعيت مكان كنند و اين فقط مي مي

  . اقتصادي باشد

  

  ي  ساز  جهاني شدن و يكسان-4

باشند اما تنوع  به همان ميزاني كه جوامع مختلف از بسياري جهات در حال ادغام مي

رود  هاي لباس از فرانسه به روسيه ميبه طور مثال طرح. فرهنگي همچنان رو به افزايش است

  و ياشوند هاي جديدي تبديل ميكند و خود به طرح هاي موجود آنجا تطابق پيدا ميو با طرح

 .آورند هاي مك دونالد، مرغ سوخاري و همبرگر را به انگليس ميدي و رستورانمهاجران هن

هاي بومي ي مناسبي براي حفاظت از سنتسياست هااكنون اين نگراني وجود دارد كه اگر 

مناطق مختلف جهان انديشيده نشود، فرايندهاي جهاني شدن امكان غلبه فرهنگ آمريكايي را 

  . سازد هم ميهاي دنيا فرابر ساير فرهنگ

  

   نگرانيهاي جهاني –د 

  :  افزايش نابرابري-1

ديدگاهي عمومي و گسترده در بحث جهاني شدن مبتني بر اين است كه روز به روز 

رسد  گردند، اما اين عقيده كامالً درست به نظر نمي تر مي تر و فقرا محروم ثروتمندان دنيا غني

 آن دسته از كشورهاي جهان كه در اقتصاد زيرا شواهد نشان داده است كه ميزان فقر در

  . اند، كاهش چشمگيري داشته است المللي ادغام شده بين

تواند منجر به نابرابري در  پذيرند كه جهاني شدن در كوتاه مدت مي بسياري از ليبرالها مي

وري و منافع ناشي از  و بين كشورها شود، اما معتقدند كه در بلند مدت بهرهدولت ها درون 

  )158، ص 1383خور، (.ها را كاهش خواهد دادجهاني شدن اين نابرابري
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   گرم شدن كره زمين -2

توسعه اقتصادي كه با فرايند جهاني شدن همراه گشته است، با خود مشكالت زيست 

يك نگراني . محيطي جديدي را نيز به دنبال دارد كه بايد در سطح جهاني از عهده آنها برآمد

در محدود كردن  هادولتعاالنه محيط زيست را فرا گرفته است، عدم توجه عميق كه اكنون ف

دانشمندان به طور دسته . مي باشداي است كه گرم شدن كره زمين ناشي از آن  گازهاي گلخانه

  . ها موجب اين معضل شده استي اقتصادي انسانفعاليت هاجمعي معتقدند كه 

گاز منواكسيد كربن را در فضا رها  درصد از 70 حدود )G - 7(هفت كشور صنعتي 

 درصد 25 درصد از جمعيت جهان به تنهايي حدود 4اياالت متحده آمريكا فقط با . سازند مي

در اين ميان چين در رده دوم . اي توليد شده را به خود اختصاص داده است از گازهاي گلخانه

روسيه، ژاپن، هند و برزيل به قرار گرفته است و بعد از اين كشورها اتحاديه اروپا، فدراسيون 

 تن از ديگر كشورها به مراتب 20ميزان توليد سرانه اين گاز در آمريكا با . گيرند ترتيب قرار مي

  . براي رفع اين نگراني بايد توافقاتي دسته جمعي و جهاني به وجود آيد. مي باشدجلوتر 

  

  ، نيروي كار و سرمايه مالي دولت ها محدوديت قدرت -3

كمرنگ  دولت هاگردند اما نقش   كه كشورها در اقتصاد صنعتي جهاني ادغام ميهر چند

هاي اجتماعي و حمايت ها بايد كاركردهاي ديگري چوندر شرايط جديد حكومت. مي گرددن

  . مقررات زيست محيطي را نيز در دستور كار خود قرار دهند

 كه خود به خود آن را گرددميتشديد رقابت در فرايند جهاني شدن شامل بازار سرمايه نيز 

اكنون جهان از فقدان يك نيروي فائقه مجري مقررات براي ايستادگي در . نمايد تضعيف مي

  . مي باشدبرابر قدرت بازار در رنج 

  

   جنوب –هاي شمال جهاني شدن، فقر و همكاري

)  قطبيويژه بعد از فروپاشي نظام دوبه (1980 جنوب از اواخر دهه –هاي شمال همكاري

الملل و  اين مسئله تا حد زيادي معلول شرايط جديد نظام بين. وارد مرحله جديدي شده است

در اين مرحله جديد ديگر همكاري صرفاً در بعد . از بين رفتن تعارضات ايدئولوژيك است

جنوب نيز بعد از پايان نظام دو قطبي در عرصه سياست نقش موثري . شود اقتصادي مطرح نمي

مي آمده در گروه هفتاد و نيز جنبش عدم تعهد به دست ده است كه معلول تجربيات ايفا كر
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هاي موجود در همكاري ميان طور كلي چالش به(Rondinelli and Behrman, 2000, pp.5-6) .باشد

  : شوند  جنوب به دو دسته تقسيم مي–شمال 

در دوران جنگ سرد باشند و  آنهايي كه مربوط به ساختار داخلي كشورهاي جنوب مي.1

  . اند نيز وجود داشته

  . باشند آنهايي كه معلول شرايط پس از جنگ سرد مي.2

ها، آلودگي  بيماريعتوان به مسئله فقر، رشد جمعيت، شيو هاي نخستين ميدر مورد چالش

توان از  هاي قومي اشاره كرد و در مورد گروه دوم ميهاي زيرزميني، فرار مغزها و درگيريآب

هاي توسعه و حاد شدن مسئله بدهي كشورهاي  له خلع سالح جنوب، شكست برنامهمسئ

عالوه بر اين، مسائل ديگري نيز مانند محيط زيست و قاچاق مواد مخدر . جنوب اشاره كرد

هاي نخستين با اينكه در مورد چالش. باشند وجود دارد كه شمال و جنوب هر دو درگير آن مي

طور كامل موفق به انجام اين مهم تا آنها را از بين ببرند اما هنوز بهاند  شمال و جنوب در تالش

كند و حتي در سايه جهاني  فقر همچنان در مناطق مختلفي از آسيا و آفريقا بيداد مي. اند نشده

هنوز تعداد زيادي از مردم جنوب از دسترسي . شدن شكاف درآمدها، آن را تشديد كرده است

فرار . كند ها، كودكان را در اين مناطق تهديد ميانواع بيماري. اند بهره يبه آب سالم و بهداشتي ب

برنامه تعديل ساختاري . اي همچنان ادامه دارد هاي قومي و قبيلهدرگيري مغزها به شمال و

)adjustment Structural(هايي را به همراه داشته است، با اين حال موجب  اگر چه موفقيت

اي اين  ويژه در آفريقا به دليل ساختارهاي پيچيده قبيلههب. ز شده استها نيبرخي نابساماني

رغم اين مسائل؛ با نگاهي به وضعيت جنوب علي. برنامه چندان با موفقيت همراه نبوده است

اي حاصل شده  توان دريافت كه نسبت به گذشته در بهداشت مردم بهبود قابل مالحظه مي

 درصد مردم دسترسي به منابع آب سالم 70 كرده و براي اميد به زندگي افزايش پيدا. است

 درصد توليد سرانه غذا 20عالوه بر اين مشاهده افزايش بيش از . ممكن گرديده است

هاي  به همين ترتيب آموزش در دوران ابتدايي و راهنمايي افزايش يافته و برنامه. باشيم مي

 Ibid, p.8) (دك را نجات داده است ميليون كو30سازي و واكسيناسيون جان بيش از  ايمن

در اين گروه از . در باب مسائل گروه دوم چالش ميان شمال و جنوب همچنان ادامه دارد

اما آنچه مهم است، استفاده جنوب از اين مسائل . مسائل نفع چنداني براي شمال وجود ندارد

قوام، (.ه سوم را حل كنندبه عنوان ابزاري است تا بتوانند از شمال جايزه بگيرند و مسائل گرو

1382 ،90(  
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حتي در مورد كشور . رود كندي پيش ميبه اي جنوب امري است كه  خلع سالح هسته

ايم؛  هاي اتمي و شيميايي بوده براي نابودي سالحيالملل عراق كه در آنجا شاهد همكاري بين

يكا به اين كشور عمليات سازمان ملل چندان قرين موفقيت نبوده و منجر به حمله نظامي آمر

چين، . هاي كشتار جمعي گرديده استعمالً امروزه جنوب تبديل به انباري از سالح. گرديد

هندوستان و پاكستان در آسيا؛ اسرائيل در خاورميانه و آرژانتين و برزيل در آمريكاي التين از 

هد يك ي اخير شاسال هاجهان از . باشند هاي اتمي ميكشورهايي هستند كه داراي سالح

يي در نابودي هاپيشرفتسلسله تغييرات ايستاري نسبت به امنيت جمعي بوده، ولي اكنون 

اين . هاي متعارف به دست آمده استهاي سالح اي و كاستن از زرادخانه هاي هستهكامل سالح

 )1376خليلي، ( المللي توسعه فراهم آورد هاي بينموضوع شايد امكانات عظيمي را براي تالش

گيري خرده  اي شدن تهديدات امنيتي در عصر جهاني شدن و نيز اوج با توجه به منطقهاما 

در . ناسيوناليسم، كشورهاي جنوب سعي خواهند كرد قدرت نظامي خود را همچنان حفظ كنند

پذيري جنوب را در اين مورد افزايش دهد اما مسئله  مورد توسعه نيز شمال سعي دارد مسئوليت

آنها معتقدند كه تخريب محيط زيست بيشتر . ان مورد اعتراض جنوب استتوسعه پايدار همچن

با . اي آن نيز بايد بر عهده شمال باشدهمعلول عملكرد شمال صنعتي است و از همين رو هزينه

اين حال روندهاي همكاري ميان شمال و جنوب نشان داده است كه شمال بيش از گذشته 

مذاكرات گات .  عمل پوشاندههاي خود را جام اند برنامهنيازمند جنوب است تا بدين طريق بتو

)GATT( و اخيراً سازمان تجارت جهاني )WTO( گامي مثبت در جهت وارد كردن جنوب در 

در واقع » گات«هر چند برخي بر اين باورند كه . المللي بوده است عرصه تجارت و اقتصاد بين

هاي اخير با اين حال حركت. رود شمار مينقطه پاياني بر قدرت چانه زني جنوب با شمال به 

  تواند در كشورهاي شمال در جهت باز كردن درهاي خود به روي كاالهاي جنوب مي

  .هاي جنوب منجر به بهبود وضعيت اقتصادي آنها شودكارگيري ظرفيتصورت به

 (European Commission)  

  

   جنوب –هاي جنوب  جهاني شدن، فقر و همكاري

در . شورهاي جنوب افت و خيزهاي فراواني را پشت سر گذاشته استهمكاري ميان ك

 نوعي اعتماد به نفس در ميان كشورهاي جنوب به وجود آمد و آن هنگامي بود كه 1970دهه 

. الملل به نمايش بگذارند اعضاي اوپك توانستند قدرت جنوب را در عرصه اقتصاد بين
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الملل و  هاي نظام جديد اقتصاد بين عنامه توانست نقش مؤثري در صدور قط77همچنين گروه 

ها ميان جنوب  با افول همكاري1980دهه . منشور حقوق اقثصادي در سازمان ملل ايفا كند

 جنوب پديد آمد كه - اميدهاي زيادي براي همكاري موثر جنوب 1990اما از دهه . همراه بود

. ر جهاني شدن بوده استبه ميزان قابل توجهي ناشي از خودآگاهي كشورهاي جنوب در عص

قطبي، ملل در دوران پس از سقوط نظام دوال به واسطه وقوع تحوالت اساسي در نظام بين

  . جنوب دريافته است كه بايد بيش از گذشته به خود متكي باشد

هاي سياسي و اقتصادي ناشي از پديده جهاني شدن سبب ثباتي مسئله ديگر آن است كه بي

ضعفي كه جز . ش از پيش به ضعف خود در برابر شمال واقف شودگرديده است تا جنوب بي

هاي اقتصادي  بر آن چيره شد از طرف ديگر گسترش همكاريوانتنميبا گسترش همكاري 

 جنوب را نسبت به مؤثر بودن گسترش »ASEAN «در جنوب و موفقيت برخي از آنها نظير

 ترينمهميكي از . دوارتر كرده استها در قالبي غير از همگرايي به شيوه شمال اميهمكاري

پذيري سياسي، اقتصادي،  تواند همكاري را در جنوب ترغيب كند توجه به آسيب عواملي كه مي

، گرچه در هيچ زماني شمال تا اين اندازه به جنوب مي باشددر مقابل شمال ) رناشي از فق(

 تاريخي چنين تهديداتي نيز وابسته نبوده است، با اين حال بايد اذعان داشت كه در هيچ دوره

   زيرا پس از پايان جنگ سرد جنوب ديگر قادر نيست روي . متوجه جنوب نبوده است

هاي مهم با وجود آنكه در شرايط كنوني قدرت. هاي بالعوض خارجي حساب كندكمك

اي مهمي را ايجاد  هاي منطقهجنوب نظير چين، هند، آرژانتين و مصر، قادر نيستند همگرايي

رده و قطبي سياسي تشكيل دهند، با اين حال شرايط جمعيتي و وجود بازار گسترده در ك

ورد تا كشورها از طريق آكشورهايي چون هند، برزيل و چين، اين امكان را به وجود مي

  . گرايي اقتصادي، وارد فرايند جهاني شدن اقتصاد شوند منطقه

هاي  ي كامپيوتري موفقيتعالوه بر اين در حال حاضر جنوب در عرصه تكنولوژ

اي هترين توليدكنندگان برنامه چشمگيري را كسب كرده است، هند و چين از جمله عمده

گذاري وسيع  صنعت كامپيوتر مثل صنايع سنگين نياز به سرمايه. روند كامپيوتري به شمار مي

هاي يند همكاريتوان وارد فرا ندارد، بنابراين با ابزارهاي نه چندان پيشرفته ارتباطي نيز مي

بدين ترتيب جهاني شدن با وجود آنكه مشكالتي براي كشورهاي جنوب ايجاد . المللي شد بين

اي كه جنوب در  اندازهاي جديدي را نيز ايجاد نموده به گونه كرده است، در عين حال چشم

ر تواند از آن د هاي داخلي و تقويت خود آگاهي و اعتماد به نفس ميصورت اصالح ساختاري
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گردد با اين حال بيشتر » ندارها«و » داراها«مند و مانع از گسترش فاصله  حد بااليي بهره

هاي فرايند جهاني هاي متعدد قادر به استفاده از فرصتكشورهاي جنوب به دليل وجود ضعف

  )19-18، صص 1383خور، (. باشند شدن نمي

  

   شمال –هاي شمال  جهاني شدن و همكاري

با توانند خود را  تر مي واسطه داشتن سهم زياد در تمدن جديد راحتكشورهاي شمال به 

البته اين بدان معني نيست كه شمال و جنوب وارد يك بازي با . تحوالت آن تطبيق دهند

هاي نگاهي به واقعيت. اند و بازنده اصلي آن جنوب است حاصل جمع جبري صفر شده

جهاني شدن اقتصاد . رو استه آن روبهايي است كه شمال با از وجود چالشيموجود حاك

. وجود آورده و نيز در دل جنوب، شمالي را ايجاد كرده استه جنوبي را در دل شمال بعمالً

اكنون برخي از اعضاي . ها در عصر جهاني شدن لزوماً زاييده همگرايي نيستمسئله همكاري

ها و روابط دوجانبه خود را  ئتالفكنند ا اتحاديه اروپا مانند بريتانيا، فرانسه و آلمان سعي مي

رسد كه همگرايي سياسي جامعه  خارج از اتحاديه مزبور دنبال كنند، زيرا چنين به نظر مي

  . اروپا به موازات همگرايي اقتصادي آن حركت نكرده است

يكي . توان از دو بعد بررسي كرد تأثير جهاني شدن بر فرايند همگرايي در اروپا را مي

هايي كه روند توسعه  و ديگري تالش1989اعمال شده بر اين فرايند بعد از هاي محدوديت

گذارد كه يكي   از بعدي ديگر اين فرايند بر دو گروه تأثير مي.كند اروپا محور را كند مي

هايي كه از طرف كشورهاي تالش. باشدميكشورهاي اتحاديه اروپا و ديگري كل قاره اروپا 

مانده اروپا در رقابت اقتصادي صورت گرفته عمالً  اي عقبهعضو براي وارد كردن بخش

هاي بندي  حاكي از پايان تقسيم1980مطالعات انجام شده در دهه . چندان موفق نبوده است

به هر (Amoroso, 1998, 104-105) .  جنوب در ايتاليا بوده است-بندي شمال  سنتي نظير تقسيم

هاي اقتصادي جهان به شمار ديه اروپا يكي از قطبهاي مزبور هنوز اتحاحال با وجود كاستي

هاي اقتصادي از آن سه قطب آمريكا، همكاري  هنوز بيشترين مبادالت تجاري و ورود مي

  . اتحاديه اروپا و ژاپن است

رسد شمال در آينده سعي خواهد كرد تا بعد اقتصادي جهاني شدن را تا حد  به نظر مي

هاي موجود در صدد برخواهد آمد تا قدرت سياسي را به قعيتامكان تقويت كرده و با توجه وا



  

   1387بهار  ، 1شمارة ، 38 دوره ،                                                              فصلنامه سياست98  

المللي  انجام اين مهم از طريق گسترش نهادهاي مالي بين. شدت وابسته به قدرت اقتصادي كند

گيريم  هر چه از پايان جنگ سرد فاصله مي. ي چندمليتي صورت خواهد گرفتشركت هاو 

تر  گرايانه جاي خود را به نقدهاي واقعهاي مفرط در مورد جهاني شدن اقتصاد بينيخوش

دهد، نقدهايي كه رفته رفته بر بعد سياسي جهاني شدن تكيه كرده و براي آن اهميت زيادي  مي

  . قائل است

  

  ارزيابي و پيشنهاد 

ل يطور كه عنوان شد فرايند جهاني شدن معاصر به نيرويي براي كاهش پديده فقر تبدهمان

خي كشورهاي فقير را ياري دهد تا فاصله خود را با كشورهاي گشته و توانسته است كه بر

ها نيز از بابت جهاني شدن گسترش ها، برخي نگرانيثروتمند كمتر نمايند، در كنار اين موفقيت

دهند كه جهاني شدن  پيدا كرده است اما آمارها و ارقام و تحقيقات انجام شده همگي نشان مي

ت فقير دنيا داشته و نتايج نامطلوب آن نيز به تدريج در حال سزايي بر جمعيه اقتصاد، تأثير ب

  . كاهش است

   شوند و بدون اتخاذ  جهاني شدن كشورها با چالش فرهنگي مواجه مي در فرايند

هاي فرهنگي، فرايند جهاني شدن ممكن ي براي تقويت فرهنگ بومي و ديگر سنتيهاسياست

همچنين رشد . شديد فقر فرهنگي منجر شودتبه است به تسلط فرهنگي غرب و در نتيجه 

رود و تخريب محيط زيست از عواملي است كه  جهاني، عامل تهديد محيط زيست به شمار مي

  . تواند در فرايند جهاني شدن به هر چه فقيرتر شدن مردم منجر گردد مي

 كشورهاي.  جهان از هر زمان ديگر بيشتر به سوي همگرايي پيش رفته است1980از سال 

به هر ميزاني كه افراد . اند  ميليارد جمعيت در برابر بازارهاي صنعتي جهان قرار گرفته3فقير با 

فقير اين كشورها داراي شغل شوند، جريان فقر و نابرابري كه جهان از پيش دست به گريبان 

ند بر  ميليارد نفر در كشورهايي به سر مي2حدود . نمايد نشيني ميآن بوده است شروع به عقب

  . اند طور كلي از روند جهاني شدن كنار گذاشته شدهكه به

از آنجايي كه دنيا در حال همگرايي است، براي اولين بار در تاريخ جامعه مدني، مباحث 

هاي تجاري اشاره كرد؛ توان به تحريم ل ميئكنند از جمله اين مسا جهاني بيشتر خودنمايي مي

يروي كار و شرايط زيست محيطي جهان اول تأثير هاي تجاري بر كشورها در ناثر تحريم

چنداني ندارد اما از آنجايي كه براي هر اقدام مناسب نياز به منابع كافي وجود دارد، اين 
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. توانند بر استانداردهاي زندگي مردم كشورهاي فقير آسيب عميقي وارد سازند ها ميتحريم

 ، مضاف بر اين.دامي غيرسازنده هستندهاي تجاري اقشود تحريم دليل نيست كه عنوان ميبي

 كه اين مي گردديي دولت هاگرايي در داخل  هاي اقتصادي موجب اشكالي از حمايتتحريم

  . كاهد كه نتيجه نهايي آن همان فقر و فالكت است نيز به نوبه خود از ميزان آزادي اقتصادي مي

امر آموزش را در كشورهاي  توجه به كهادغام با بازارهاي جهاني، از جمله مواردي است 

تواند به عامل مثبتي براي تشويق  اين امر مي. دهد مختلف اعم از فقير و غني افزايش مي

ارائه اگر در شرايط جديد . گذاري بر روي فرزندان خود تبديل گردد ها در سرمايه خانواده

كل مناسب و مطلوب آموزش و خدمات بهداشتي و آموزشي در مضيقه باشند، بسيار مش

با ارائه خدمات . مند گردند خواهد بود اين افراد بتوانند از نعمات همگرايي اقتصادي بهره

اجتماعي نامطلوب و غيركافي، فرايند جهاني شدن به آساني به افزايش نابرابري در داخل 

  . مي گرددمبدل آن كشورها و بقاي مطلق 

وضعيت بازارهاي كارگري است يكي از موارد محل مناقشه در فرايند جهاني شدن اقتصاد، 

كه با وجود باال رفتن دستمزدها در كشورهاي ثروتمند و فقير باز هم تعداد قابل توجهي بازنده 

مانند؛ براي پويايي بازار كارگري اقتصاد باز بهتر است كه اقداماتي  عنوان افراد فقير باقي ميبه

 ارگراني كه در كوتاه مدت و  از اين قشر صورت بگيرد تا كهاي اجتماعيحمايتدر جهت 

شوند بتوانند تا حدودي مشكالت معيشتي خود را رفع نمايند  طور موقت دچار بيكاري ميبه

  . لذا براي تسكين خانوارهايي بسيار فقير نياز مبرم به نهادهاي اجتماعي قدرتمند وجود دارد

   ي دريافت هايي برا جنوب تدوين برنامهاقدام بعدي براي كاهش فقر در كشورهاي 

توانند برخي مشكالت اين كشورها را تقليل  ها مياين كمك.  استبيشتر هاي خارجيكمك

  .دهند

پيشنهاد ديگر اين است كه از درآمدهاي حاصل از منابع اقتصادي جهان استفاده شود و از 

أمين اي ت هاي توسعه تا كمكگرددها استفاده  كف درياها و حقوق ماهيگيري در اقيانوسنمعاد

  . مالي شوند

ها، خيلي از بدون بخشيدن بدهي. ها معطوف شده است اخيراً توجهات به بخشش بدهي

شان به  اي از درآمدهاي صادراتي بخش عمده. ند رشد كنندتواننميكشورهاي در حال توسعه 

در كشورهاي متعددي، (يابد  يشان به كشورهاي توسعه يافته اختصاص ميهاوامبازپرداخت 
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 معادل يك چهارم صادرات است، در چند كشور اين رقم نيمي از صادرات هاوامداخت بازپر

  ). دهد را تشكيل مي

هـا بـسيج   المللي عظيمي را براي بخشيدن بـدهي      توانست حمايت بين  » 2000نهضت سال   «

از نظـر آنهـا،     . يافته را جلب كند   كند، اين نهضت توانست حمايت كليساهاي كشورهاي توسعه       

  . يك امر اخالقي و جزء اصول اساسي عدالت اجتماعي بوداين كار 

تـر   ي دوره جنگ سـرد مـشخص  هاواممسئله مسئوليت اخالقي طلبكاران، به ويژه در مورد         

المللي پول و بانك جهاني به حاكم رسواي جمهوري دموكراتيك كنگو،             وقتي صندوق بين  . بود

يابـد، بلكـه     فقراي اين كشور اختصاص نمي     كه عمده اين پول به     نددانست  ، مي ندموبوتو، وام داد  

اين پول پرداخته شده بود تـا رهبـر فاسـدي، كـشورش را              . به جيب خود موبوتو خواهد رفت     

دهندگان معمولي را در    از نظر بسياري از افراد، منصفانه نيست كه ماليات        . متحد غرب نگه دارد   

يي كنند كه به رهبراني پرداخـت  هاوامكشورهايي كه دولتشان فاسد است مجبور به بازپرداخت      

  . شده كه نماينده آنان نيستند

. آوردبه دسـت  ها ، موفق شد تعهدهاي بزرگتري در مورد بخشش بدهي  2000نهضت سال   

 بـدهكار وجـود    هم، برنامه بخشش وام براي كشورهاي شـديداً      2000در حالي كه قبل از سال       

المللي پـول بـراي بخـشش     ه صندوق بين  داشت، ولي فقط معدودي توانسته بودند معيارهايي ك       

المللي، بيست    ، در نتيجه فشارهاي بين    2000در پايان سال    . ها وضع كرده بود، تأمين كنند     بدهي

  )294-295، 1383استيگليتز، ( .و چهار كشور توانستند از اين آستانه بگذرند
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