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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  عمر: نويسنده 

  

  فقر و ثروت: جھان ِ دو قطبی
  

  بخش دوم 

 فقر زدايی يا فقر زايی؟   : بازار آزاد و جھانی شدن
  
تجارت "و " بازار آزاد"محتوی بنيادی اين مکتب، .  حکم می راندش بر جھان غربئوليبراليزم با تمام قدرت و ابھتن

انان نئوليبرال با چسبيدن به نظرات اقتصادی آدم اسميت، با نيروی تمام سعی در تعميق تئوری داقتصاد. است" آزاد

امريکايی " ميلتون فريدمن"انان نئوليبرال ديکی از بانفوذ ترين اين اقتصاد. ھای اقتصادی خويش در جھان دارند

ميلتون در کتابش . است که نظرات اقتصادی اش بيشترين تاثير را بر نظام اقتصادی امريکا و غرب داشته است

دولت در بخش ۀ با طرح نظرات اقتصاد نئوليبرال، از مزايای بازار آزاد و عدم مداخل" سرمايه داری و آزادی"

 کشور ھای غربی، اقتصاد بازار آزاد، اقتصاد حاکم اگرچه در بسياری از. اقتصادی و مالی کشور صحبت می کند

است و اين در حقيقت شرکت ھای بزرگ اقتصادی اند که بر سياست و زندگی اجتماعی و شريان ھای اساسی آن 

تسلط دارند، اما حتی در اين کشور ھا، دولت ھا و شرکت ھا از يک ) شمول رسانه ھا و نظام آموزشی و صحیه ب(

  . نفع اقتصاد داخلی خويش حمايت می کننده ب) protectionism" (محافظت گرايانه"قتصادی رشته سياست ھای ا

در کشور ھای فقير " تجارت آزاد"و " بازار آزاد"ھرحال، از آنجاييکه در اين قسمت می خواھم در رابطه با ه ب

 درک ناکارايی اقتصاد نظام خاطره ب. يادآوری کنم، نمی خواھم به بيماری ھای مزمن نظام سرمايه داری بپردازم

سرمايه داری ھمين کافی است که می بينيم که جھان سرمايه با بزرگترين بحران مالی اش در تاريخ معاصر روبرو 

ھر روز ھزاران نفر در کشور ھای غربی بيکار می شوند و دولت ھا ناگزيرند تا مداخله کنند و با تزريق . است

خوبی می ه را ب" بازار آزاد"ۀ ناکارايی فلسف. ن را از ھالکت محتوم نجات دھندبليون ھا دالر، شرکت ھای نيمه جا

  :او می گويد. شنيد) Deutsche Bank(لمان اتوان از زبان رييس اجرايی بانک 

  ."ديگر به نيروی مداوای خودی بازار اعتقاد ندارم "

کار شده بحران ه اد می کند تا دولت ھا دست ب رابر شيلر از اقتصاددانان با نفوذ نظام سرمايه داری با جديت پيشنھ

اگر به واقعيت ھا و داده ھای اقتصادی و مالی کشور ھای قدرتمند سرمايه داری نگاه . اقتصادی فعلی را مداوا کنند
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خصوص شرايط زندگی در آن کشور ھاييکه شرکت ھا ه ب. کنيم، شرايط زندگی شھروندان عادی آنھا ايده آل نيست

شکاف عميق ميان ثروت و فقر از دست آورد ھای نظام سرمايه داری در .  فاجعه بار است، تام دارندحاکميت عام و

اقتصاد نظام . آنان بوده است" کارت اعتبار"زندگی مليون ھا امريکايی در گرو . ترين اين کشور ھا است" آزاد"

 کشور ھای قدرتمند غربی زير بار قرضه شکل نوين انسان ھا را برده ساخته و مليون ھا انسان دره سرمايه داری ب

. در اکثر اين کشور ھا، بانک ھا و شرکت ھای بزرگ مالی صاحب ھمه چيز انسان ھا اند. ھای کمرشکن گور اند

اگرچه شرايط زندگی يک اروپايی قابل . آپارتمان، ويال، موتر، کمک تحصيل، و غيره از آن شرکت ھای مالی است

طور نسبی ه عمولی در ھند و يا برازيل و يا افريقا نيست، اما اگر پديده ھا و امکانات را بمقايسه با زندگی يک فرد م

دولتی دنيای سرمايه داری غرب است،  - در نظر گيريم، حتی سويدن، که يکی از موفق ترين اقتصاد ھای خصوصی

" ۀآبرومندان"اوی ضامن زندگی کشور ھای اسکاندين" سوسيال"و ھنوز ھم نظام . از فقر کودکانش آمار و ارقام دارد

خاطر نفوذ، طرح ھای اقتصادی و دولت داری ه و اين ھم تنھا و تنھا ب. صد ھا ھزار شھروند اين کشور ھا می باشد

  . ھا در بسياری از اين کشور در يک قرن اخير می باشد" سوسيال دمکرات"

کارت " بيکاری، عدم امنيت اجتماعی، با آنکه نظام اقتصادی سرمايه داری و جھان غرب برای اکثريت مردم

ش با است، اما ھمين غرب و دولت مردان، خانه و ويالی شرکت ھای مالی و غيره را به ارمغان آورده "اعتبار

از . اند" صندوق جھانی پول"و " بانک جھانی"ملل فقير با طرح ھای اقتصادی " مجازات"قدرت تمام خواھان 

کشور ھای قدرتمند غربی اند، حرف ) يا غربی(سسات قدرتمند جھانی ؤلی اين مه سھامداران و صاحبان اصآنجاييک

و " بانک جھانی"خاطر درک موضوع و اين که چگونه سياست ھای اقتصادی ه ب. اول و آخر نيز از آن ِ آنان است

 با صدمات کشور ھای فقير را فقير تر ساخته و نظام اقتصاد بومی و داخلی آن کشور ھا را" صندوق جھانی پول"

   :جبران ناپذير مواجه ساخته است چند تجربه را در نظر می گيريم

. اقتصاد آسيب پذير، محدود و زمين محور است) آسيا، افريقا و امريکای التين(اقتصاد بسياری از کشور ھای فقير 

مليون ھا ۀ اناقتصاد بومی نيز ضامن زندگی آبرومند. بيشترين محصوالت اين کشور ھا محصوالت کشاورزی است

برای مليون ھا انسان چند راس گاو، خوک و مرغ، کشت قطعه زمين محدود با بذر . شھروند اين کشور ھا می باشد

فابريکه ھای کوچک و بزرگ . ھای بومی و ماھی گيری با شيوه ھای ابتدايی به معنی زندگی و بقای نسل است

اما اين نظام اقتصاد مطمئن و داخلی با . اد ملی کشور ھا دارندداخلی نيز نقش تعيين کننده در ايجاد کار و رشد اقتص

  .بھم خورده است" تجارت آزاد"و " بازار آزاد"سرا زير شدن شرکت ھای فرامليتی و معرفی و تعميل 

خاطر دست يابی به بازار، نيروی کار ارزان و مواد خام به يک سلسله اقدامات ه  دولت ھا و شرکت ھای غربی ب

ه ب. می باشد) استعمار کھن(غير مستقيم کلونياليزم ۀ  سياسی بينظير در تاريخ بشريت دست زدند که اداماقتصادی و

اما اگر به واقعيت ھا خيره شويم، . مانده اند" جھانی شدن"خاطر اغفال و فريب اذھان عامه نام اين نظام جديد را 

در واقع اين .  کنند چيزی ندارند تا جھانی شودکشور ھای فقير که بيشترين جمعيت کره زمين در آنھا زندگی می

شرکت ھای غربی اند که جھانی می شوند و با خود فرھنگ و اخالقيات و ارزش ھای نظام سرمايه داری را جھانی 

ًاگر به جوامع اروپايی نگاه کنيم، اکثريت شھروندان آنھا اصال نمی دانند که مثال روندا در کجا است و يا . می سازند ً

و عملکرد ھمين شرکت ھای فرامليتی غربی . گ و محصوالت بومی کانگويی و يا ھندی چه رنگ و بوی داردفرھن

اند که جنگ ھا را شعله ور نگاه می کنند و مردم در کشور ھای فقير را به جان ھم می اندازند تا به بيشترين سود 

   .با آسان ترين وسايل دست يابند
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ی اتحاديه اروپا، امريکا و کانادا و استراليا را در نظر می گيريم و ھمچنان می له نظام کشاورزأخاطر درک مسه ب

، که در "صندوق جھانی پول"و " بانک جھانی"پردازيم به امکانات کشاورزی در چند کشور فقير و سياست ھای 

  . حقيقت سياست اقتصادی شرکت ھای غربی در کشور ھای فقير است

ھای دولتی را به بخش کشاورزی خويش ) يارانه(دا و استراليا بيشترين سبسدی اتحاديه اروپا، امريکا و کانا

ساالنه مليون ھا دالر به کشاورزان کشور ھای مذکور داده می شود تا قيمت محصوالت . اختصاص داده اند

رنيزه از آنجاييکه مد. کشاورزی غرب را در سطح پايين تر از قيمت ھمان محصوالت در ساير کشور ھا نگاه کنند

کشاورزان ) Genetic Engineeringشمول ه ب(شدن کشاورزی در غرب و ھمچنان استفاده از تکنالوژی پيشرفته 

غربی را قادر می سازد تا محصول بيشتر با مصارف محدودتر بردارند، در بازار کشاورزی جھان محصوالت آنان 

   .زی داخلی و بومی کشور ھا منجر شودمی تواند مکانيزم بازار را اداره و در دراز مدت به مرگ کشاور

 بعضی مواد ضد حشرات را می .ًدر ھند روزانه تقريبا سه دھقان به اشکال مختلف دست به خودکشی می زنند

خورند و بعضی ھم زنده خود را می سوزانند؛ بعضی در چاه خود را می اندازند و بعضی ديگر خود را در دريا 

وندانا شيوا، .  قرضه ھای کمرشکن، محصوالت ناچيز و بی خانگی استعلت اين خودکشی ھا. غرق می کنند

بنياد تحقيق " و رييس Right Livelihood Award يا  جايزه نوبل آلترناتيوۀ فيزيکدان، فعال محيط زيست، برند

طه به ، در راب"عدالت، پايداری و صلح: دمکراسی زمين"کتاب خواندنی ۀ و نويسند" در علم، تکنالوژی و اکالوژی

  :مرض ھمه گير خودکشی دھقانان ھندی چنين می گويد

اين رابطه دارد به . ًکامال نو استۀ اين يک پديد. دھقانان ھندی ھرگز به اين پيمانه دست به خودکشی نمی زدند "

تخم ھای زراعتی آزاد شد تا بخش . اخير جھانی شدن، آزاد سازی تجارت و اقتصاد که شرکت ھا اداره می کنندۀ دھ

دو شرکت غول پيکر امريکايی در بخش بذر ھای اصالح شده و غيره (به شرکت ھای مثل کارجيل و مونسنتو 

اجازه داده شود تا بذر !)   بليون دالر می شد3.64 بالغ بر  ٢٠٠٨سود کارجيل در سال مالی . ضروريات کشاورزی

 را که از لحاظ انجنيری ژنيتيک ساخته Btآنان پنبه  .  به فروش رسانندھای غير تنظيم شده و غير آزمايش شده را

قيمت باالی مواد . اين بذر ھا به مواد کيمياوی ضرورت دارند که قيمت آنھا بسيار باال است. می شود معرفی کردند

ًذاتا بازتوليد . بل استفاده اندعالوه، اين بذر ھا تنھا يکبار قاه ب. کيمياوی منجر به باال رفتن قيمت تمام شد پنبه می شود

عالوه، قيمتِ  ه ب... دھقانان مجبور اند تا اين بذر ھا را خريداری کنند. سال بعد بايد بذر جديد خريده شود. ندارند

بعد پنبه در بازار جھانی با . شدت کم می شوده  بليون دالری امريکا به بخش کشاورزی ب۴خاطر يارانه ھای ه پنبه ب

اين ھا داليل شکست مذاکرات سازمان تجارت جھانی در کانکون . قيمت به فروش می رسد% ۵٠کاھش دادن 

دھقانان بيشتر دست به خودکشی می ... خاطر پايين بودن قيمت پنبه اعتراض می کننده دھقانان ب. اند) مکزيک(

راه حل قطع کردن دست .... ندبايد در زمين ديگران برو. ی برای زندگی ندارندياين دھقانان جاۀ  بيو٢٨٠٠...  زنند

بايد تضمين شود که سازمان تجارت جھانی با سياست ھای خويش .  از اين نسل کشی اندیاينان بخش. مونسنتو است

فکر  .بايد اجازه دھند تا تجارت صادقانه باشد. قيمت توليدات کشاورزی را در امريکا، کانادا و ھند پايين نمی آورد

ما ضرورت به صحبت در مورد .  در مورد تجارت آزاد يا تجارت عادالنه نداريممی کنم ما ضرورت به صحبت

خصوص در بخش کشاورزی، غير صادقانه است و اين نادرستی و عدم ه تجارت امروز، ب. تجارت صادقانه داريم

  ....صداقت به جنگ عليه دھقانان تبديل شده است
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خاطر ه رف روغن ھای بومی جلوگيری کنند تا راه را ب کارجيل و مونسنتو قادر شدند تا از مص١٩٩٨در ....

 باتوجه به اينکه - روغن ما در ھند% ٧٠امروز . مصرف روغن سويا باز کنند، چيزيکه ما ھرگز آنرا نخورده بوديم

و . روغن سويا و نخل را با قيمت ارزان باالی ما به فروش می رسانند.  سويا است- ھند پايتخت توليد روغن بود

خاطر ه را ب) نزديک ماليزيا و اندونيزی(بورنئو ۀ خاطر توليد سويا و جنگالت جزيره نگالت آمازون را بامروز ج

خريداری شود، اما نتيجه ) روغن سپندان(دھقانان اعتراض کردند تا محصوالت آنان .... توليد نخل از بين می برند

سازمان تجارت جھانی " وافق در مورد کشاورزیت"در واقع . قتل مظاھره کننده ھا و خودکشی بيشتر دھقانان است

 در  ADMدرآمد . " ( ، کارجيل و کونآگره استADM   دادن بازار کشاورزی به غول ھای کشاورزی يعنی

، يکی از شرکت ھای غول پيکر امريکايی که از طرف دولت مرکزی امريکا به قيمت ماليات مستقيم ٢٠٠٨

کونآگره نيز شرکت مواد غذايی امريکايی .  بليون دالر بود۶٩.٨ی شود، شھروندان عادی امريکايی حمايت مالی م

  .)است که در کشور ھای مختلف فعاليت دارد

  ).               ٢٠٠٨ اپريل ١٢اقتباس و اختصار گفته ھای شيوا از مصاحبه ای با امی گودمن، (

" سسه دمکراسی اقتصادیؤم"سمت از . ليودب.کشور ھای غربی، جۀ در رابطه با تجارت غير صادقانه و انقيادگران

مزارع ميکانيزه شده قادر اند تا محصوالت غذايی به قيمت ارزانتر : "می گويد" جھانۀ ثروت برباد رفت"در کتابش 

زمانيکه اين محصول ارزان به فروش می . حتی از آن ِ دھقانان جھان سوم که بسيار بد پرداخت شده اند توليد کنند

 و بی کاران جھان سوم ءاگر برای فقرا.  شود ، توليد زراعتی محلی در جھان سوم ويران می شودرسد يا داده می

دسترسی به زمين، ابزار صنعتی، و محافظت از واردات ارزان، داده می شد، آنان می توانستند تا محصوالت 

کار انداختن بيکاران ه ين و ببازپس گيری زم. کشاورزی با پروتين باال و کالری باال توليد کرده و خودکفا شوند

ه خاطر به برای اين جوامع بسيار ناچيز تمام می شود و آنان می توانند تا بھتر تغذيه شوند و پول بيشتر را که حاال ب

  . می پردازند ذخيره کنند" ارزان"اصطالح مواد غذايی وارداتی 

  :داليل زير وجود دارده گرسنگی جھانی ب

صارات سرمايه داری مليون ھا انسان را بی زمين می کند، صاحبان فعلی مديران مزارع  کلونياليزم و بعد انح-١ 

  خاطر کشور ھای مادر توليد می کنند،ه اند که ب

ور ھای که مزد کار باال است می فروشند زيرا بازار محلی مزد کار در آنھا پايين است به کش کشور ھاييکه که -٢ 

  و)...پول کافی ندارند تا خريد کنندزيرا مردم با مزد کم (وجود ندارد 

اينان زمين .  صاحبان فعلی زمين در جھان سوم برای جھان اول توليد می کنند و عضو ضميمه جھان صنعتی اند-٣ 

  . را از ثروت طبيعی اش تھی می سازند تا دست به توليد غذا، الوار و غيره محصوالت برای ملل ثروتمند دست زنند

 فيصد صادرات کشاورزی اياالت متحده امريکا به امريکای التين برای ٨۴اسط دھه ھشتاد، برای مثال در او....

اين فروش ارزان توليدگنندگان محلی را ضربه زد، . دولت ھای محلی داده می شد تا به مردم به فروش برسانند

نظر می رسند ه آنطوريکه بمحصوالت غذايی وارد شده ....بازار آنان را ويران ساخت و توليدات آنان را کاھش داد

می توانست، ) پول( که به مصرف واردات رسيده است، در اقتصاد محلی مصرف می شد، لیاگر پو. ارزان نيستند

اين حرکت پول .  ، چندين برابر شود) عامل ضريب فزونی(کار  ِمحلی انقباض کننده حرکت کند ۀ ھمچنانکه در بدن

ا در کشور ھای صنعتی و صادرکننده ثروت زياد است و در کشور ھای يک اقتصاد علت اين است که چرۀ در بدن

  .  ثروت کم است،به واردات اند" وابسته"که 
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خاطر حفظ اقتصاد سالم ه ی ساير مناطق را به ئره سياست ھای تجاری مزايای مقايسيارانه ھا، تعرفه ھا و غي....

اقتصاد جھان سوم را نابود می ) خاطر صادراته ب( اول نتايج يارانه ھای جھان. کشور ھای پيشرفته از بين می برد

  ." سازد

که (خصوص در سويابين ه ، ب١٩٧٠بخش صادرات برازيل در دھه . له در ساير کشور ھاأبه ھمين ترتيب است مس

اما در ھمان زمان، گرسنگی مردم برازيل از يک . رشد کرد) تمامش به مصرف جاپانی ھا و اروپايی ھا می رسيد

 برازيل که تبديل به يکی از ١٩٩٠حتی در .  رسيد١٩٨٠ به دو سوم جميعت در اوايل دھه ١٩۶٠م در دھه بر سو

برنج، مواد مصرفی اصلی مردم برازيل، ۀ بزرگ دنيا در بخش کشاورزی تبديل شده بود، توليد سرآنۀ کنندرسه صاد

امريکايی باز کرد ۀ دور برنج يارانه شدخاطر صه در ھايئتی صندوق جھانی پول راه را ب....  فيصد کاھش يافت١٨

دھقانان ھايئتی مجبور به . و اين در حال ِ است که صندوق جھانی پول دولت ھايئتی را مانع حمايت از دھقانانش شد

، IMFبنابر آمار و ارقام داده شده از سوی خود . ترک زمين ھا و کار در کارخانه ھا با شرايط غير انسانی شدند

 ٢٠٠١ در ٣۶٩ به ١٩٨٠ دالر در ۶٠٠مردم از ۀ  از سوء تغذی رنج می برند و درآمد سران۵ز کودکان کمتر ا

  . رسيد

نظام اقتصادی در بخش کشاورزی چنان تنظيم گرديده است که کشور ھای ثروتمند غربی يا کشاورزی ممالک فقير 

نندگان اصلی آن اروپايی ھا و غربی  که مصرف کیرا نابود می سازند و يا اينکه بخش کشاورزی آنھا را به توليدات

نفع صاحبان قدرت بوده و منجر به خانه خرابی و فقر فالکت بار مليون ھا دھقان ه اين نظام ب. ھا اند تبديل می کنند

 جز ويرانی برای اقتصاد کشور ھای IMFتطبيق سياست ھای اقتصادی بانک جھانی و . در سراسر جھان می شود

کشور ھای غربی و سازمان ۀ ھمين سياست ھای غير عادالنه و انقيادگران. اشته استفقير دست آورد ديگری ند

کشور ھای قدرتمند غربی بدبين " ۀخير خواھان"تجارت جھانی است که شماری از کشور ھا را در رابطه با نيات 

لی، تجارت آزاد و ساخته است و سالھا تجربه و خانه خرابی آنان را بر آن داشته تا در رابطه با شرايط کمک ما

که شامل کشور ھای در حال ) G-22 (٢٢گروه . بازکردن دروازه ھا و معافيت از گمرک و غيره بازنگری کنند

از سياست ھای نئوليبرال ) چين، برازيل، ھند، ترکيه، مکزيک، آرژانتين، تايلند، افريقای جنوبی و غيره(رشد اند 

 مبارزهاين سازمان را به ۀ آنان سخت گيری ھا و معيار ھای دوگان. سازمان تجارت جھانی چندان دل ِ خوش ندارند

 شخخصوص به ب(له يارانه ھای اتحاديه اروپا و امريکا و ھمچنان صادرات أ و در تالش اند تا مسطلبيده اند

  .به کشور ھای پيشرفته را با اتخاذ سياست ھای اقتصادی متوازن و برابر حل کنند) کشاورزی

 

 


