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  جهاني شدن
  

  مقدمه
هـاي چنـد     ما در معرض تحوالت گوناگون جهاني شدن از جمله ظهور صنايع جهاني ارتباطات، رشد شـركت               

المللي مربوط به حقوق بـشر قـرار          زمين و اقدامات بين    هرم شدن سيار  مليتي، تأثير بازارهاي مالي جهاني، گ     
ـ  هعوامل فوق به ايـد    . ايم گرفته دانـد كـه     بـشر امـروز مـي     . انـد   جهـاني اهميـت خاصـي بخـشيده        ه جامع

 .شود هاي جغرافيايي هر روز كمتر شده و جهان به يك مكان واحد تبديل مي محدوديت

ـ     . ل علمي شده است   تدريج وارد محاف   مفهوم جهاني شدن به     اعتبـار علمـي     ١٩٨٠ هاين مفهوم تا اوايل ده
هاي جهـاني شـدن در       اغلب جنبه . چنداني نداشت ولي از آن به بعد، كاربرد مفهوم كامالً جهاني شده است            

ريزي تجاري براي بازاريابي در سطح جهـان و          واقع تعهد و انعكاسي است كه هم شامل افزايش سطح برنامه          
 .آيد  زمين به عمل ميهشود كه از سوي جنبش طرفداران محيط زيست براي حفظ سيار هم اقداماتي مي

زيرا همانند مفهوم نوگرايي كـه قـبالً مطـرح          . انگيز است  مفهوم جهاني شدن از لحاظ ايدئولوژيك شبهه      
ـ          هكنند بود، توجيه  داري محـصول نيروهـايي       سـرمايه  ه اين انديشه است كه گسترش فرهنگ غربي و جامع

ناپـذير اسـت كـه     اين واقعيتي كتمان. كنند و در جهت تغيير جهان عمل مي كه از كنترل انسان خارجنداست 
 مـستقيم گـسترش فرهنـگ اروپـايي از          هجهاني شدن نتيج  .  جهاني شدن با اين تحوالت همراه است       همرحل

ه طـور ذاتـي از      چنين ب  اين پديده هم  .  زمين است  هطريق مهاجرت، استعمار، و تقليد فرهنگي به سراسر كر        
اما اين گفته بـه ايـن معنـا         . داري همراه است    سرمايه ههاي سياسي و فرهنگي با الگوي توسع       طريق فعاليت 

داري بشود، بلكه به اين معناست كه هر نظام اجتمـاعي             زمين بايد غربي يا سرمايه     هنيست كه سراسر سيار   
 . رابطه و نسبت خود را با آن بداندداري سامان دهد يا بايد وضعيت خود را نسبت به غرب سرمايه

داري   سـرمايه  هجهاني شدن فرآيندي است كه از ابتداي تاريخ بشر وجود داشته و با نـوگرايي و توسـع                 
زمان بوده و از همان زمان تأثيرات آن رو به فزوني بوده است، اما اخيراً شتابي ناگهـاني در آن پديـدار                        هم

  و  است كه با ساير فرآيندهاي اجتماعي نظير فراصـنعتي شـدن           جهاني شدن يك فرآيند متأخر    . شده است 
 . داري همراه است شكني سرمايه فرانوگرايي يا شالوده

  
 

  فصل اول
 برج بابِل اقتصاد جهاني

اي بابل احداث شود، برخي طرفداران ساخت آن و برخي مخـالف بودنـد و               هنگامي كه قرار بود برج افسانه     
كساني كه به ساختن اقتصاد جهاني مشغول هستند مثل همان          .  قضيه چيست  دانستند كه اصالً   هيچكدام نمي 

 . جهاني شدن براي هركس معنايي دارد. فهمند كارگران برج بابل زبان يكديگر را نمي

از ديد مردم جهان، آمريكايي كه از بازيگران اقتصاد جهاني باشد از آمريكايي كه سوداي تسلط اقتصادي                 
 كـشورهاي   هآمريكايي كه با بقي   . اين دو با هم خيلي فرق دارند      . مراتب بهتر است   د به بر جهان را داشته باش    
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ـ  جهان دادوستد كند، در بقيه كشورهاي جهان سرمايه    كـشورهاي جهـان   هگذاري كند، فناوري خود را به بقي
، منتقل سازد و به بسياري از مردم جهان آموزش دهد، چه براي مـردم آمريكـا و چـه بـراي مـردم جهـان                        

 . مراتب از آمريكايي كه در الك خود باشد بهتر است به

خواهد  يا به آنچه نمي   . خواهد انجام دهد بازدارند    توانند آمريكا را از آنچه مي      كشورهاي ديگر جهان نمي   
توانند فضايي ايجاد كنند كه آمريكاييان بتوانند بـراي حـل            اما كشورهاي ديگر جهان مي    . انجام دهد وادارند  

بنـاي  . توان او را درگيـر و متعهـد كـرد      آمريكا مهار شدني نيست، اما مي     . شترك با آنها كار كنند    مشكالت م 
 جهان بايد تا حدي جهـاني شـدن را          هتوان پاي آمريكا را به ميان كشيد و بقي         اقتصاد جهاني جايي است كه مي     

ي هدايت كند كه به نفـع آن        براي اينكه جهان بتواند جهاني شدن را در مسير        . در پرتو همين واقعيت ببينند    
 . اين امر بداندههاي آمريكا را دربار باشد، بهتر است كه ديدگاه

آمريكاييان به سبب افق ديد منحصر به فرد خود از جهاني شـدن ترسـي ندارنـد و در نتيجـه كمتـر از                        
ـ          . كنند ديگران به آن فكر مي     زرگ شـده و    تصور آمريكاييان از اقتصاد جهاني همان اقتصاد آمريكاست كه ب

با وجود اين، جهاني شدن     . ترسند  مردم جهان از آن مي     هگسترش يافته باشد و اين همان چيزي است كه بقي         
هيچ كـشوري در دنيـا وجـود نـدارد كـه توليـد آن               . بيش از هر جاي ديگر، در حال تغيير دادن آمريكاست         

 تدارك جهاني بـيش از هـر جـاي          هردگرگوني زنجي . تر از توليد آمريكا به كشورهاي ديگر منتقل شود         سريع
با اين همه آمريكاييـان جريـان ايـن رويـدادها را            . ديگر، آرايش مشاغل مردم آمريكا را به هم ريخته است         

تر شده و بر سراسر      بينند، زيرا ايمان راسخ دارند كه اقتصاد جهاني همان اقتصاد آمريكاست كه بزرگ             نمي
كلـي   چيزي بـه  . ي ماكت بزرگ اقتصاد موجود آمريكا نخواهد بود       اقتصاد جهان . جهان بال و پر گسترده است     

 مردم دنيا طعم خوب و بد اقتصاد جهاني را خواهند           هدر نتيجه، آمريكاييان نيز مانند هم     . متفاوت خواهد بود  
اين واقعيتـي   .  مردم جهان تغيير خواهد داد     هاقتصاد جهاني زندگي آمريكاييان را نيز مانند زندگي بقي        . چشيد

محاسـن و   . ت كه هيچ كشوري در شكل دادن جهاني شدن و چگونگي آن، بـيش از آمريكـا نفـوذ نـدارد                    اس
 جمع محـصول ناخـالص      ٢٠٠٠در سال   . انداز اقتصادي بررسي شود    معايب جهاني شدن بايستي از طريق چشم      

 صـنعتي   هفتاد و سه درصد كاالهـا و خـدمات جهـان در كـشورهاي             .  ميليارد دالر بود   ٣١٠٠٠داخلي كشورها   
 درصـد و    ٢٥كرد، اروپـا      درصد محصول ناخالص داخلي جهان را توليد مي        ٣٢آمريكا  . شد ثروتمند توليد مي  

 درصد محصول ناخـالص جهـان را و كـشورهاي در            ٦كشورهاي توسعه يافته    . كرد  درصد توليد مي   ١٦ژاپن  
صد محصول ناخالص جهان و پنج       در ٨٠يعني يك ميليارد مردم جهان      . اند  درصد را توليد كرده    ٢١حال توسعه   

 .كنند  درصد محصول ناخالص جهان را توليد مي٢٠ميليارد فقط 

 درصـد   ٥١وقتي توليد جهان براساس برابري قدرت خريد محاسبه شود، سهم كشورهاي صنعتي اصـلي               
 ٥اي   سـهم كـشورهاي صـنعتي حاشـيه       ).  درصد ٨ درصد، ژاپن    ٢٠ اروپا   ه درصد، اتحادي  ٢٣آمريكا  (شود   مي

 توليد كشورهاي در حـال توسـعه بـر          هانداز.  درصد از آن كشورهاي در حال توسعه است        ٤٤درصد و بقيه    
 كـشورهاي توسـعه يافتـه و در حـال           ٢٠ به   ٨٠فاصله  . شود اساس برابري قدرت خريد بيش از دو برابر مي        

 .آيد بندي كشورها بسيار متفاوت از آب درمي رتبه. كند  تغيير مي٤٥ به ٥٥توسعه به 

 بـزرگ   ه بزرگ چين و بازند    هاگر به جاي ارزش پول، ارزش برابري قدرت خريد را درنظر بگيريم برند            
هـاي داخلـي     هاي داخلي ژاپن بسيار باالتر از آمريكا و برعكس قيمـت           به دليل آنكه قيمت   . ژاپن خواهد بود  
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 درصد محصول ناخـالص     ١٦(ارزش پولي توليد ژاپن چهار برابر چين است         . تر از آمريكاست   چين بسيار پايين  
 ١٢( درصد بيـشتر از ژاپـن اسـت       ٥٠ برابري قدرت خريد     هارزش توليد چين برپاي   ).  درصد ٤جهان در برابر    

چنين نيست كـه يكـي از ايـن         . اين تفاوت در كشورهاي ديگر نيز چشمگير است       ).  درصد ٨درصد در برابر    
ز جهـان اقتـصادي بايـد هـر دو عدسـي      براي ديدن تصويري روشن ا. غلط باشد ها درست و ديگري روش

اگر بخواهيم ظرفيت جذب كاالهـا     . هر دو راه محاسبه توليد جهاني درست هستند       . دوربين را به كار گيريم    
، قدرت مالي نفوذ اقتصادي جهاني، يـا ميـزان قـدرت            )المللي قدرت خريد بين  (و خدمات بازارهاي خارجي     

اي مقـصد تـشخيص دهـيم، ارزش برابـري پـول بـه درد               خريد جهانگردان معمولي كشورها را در كشوره      
ها، يا كشورها را با يكديگر مقايسه كنـيم، بايـد برابـري              اما اگر بخواهيم سطح رفاه افراد، خانواده      . خورد مي

. هـاي دولتـي برنخاسـته اسـت        موج كنوني جهاني شـدن از اعمـال سياسـت         . قدرت خريد را به كار ببريم     
هاي داخلي و    ها ادغام شركت   دولت. ها نبوده است   جهاني حاصل تصميم دولت   سفارشات جهاني و بازاريابي     

ها نبودند كه تجارت الكترونيكي را آغاز كردند و بازارهاي مالي جهـاني را               دولت. اند خارجي را تشويق نكرده   
ـ           جهاني شدن فرآيندي نيست كه دولت     . ها ايجاد نكردند   نيز دولت  ف ها بتواننـد آن را شـروع كننـد، متوق

 هتحـول توفنـد   . شوند سازند، حركت آن را تند يا كند كنند يا به طور دقيق بگويند كه در كجا وارد گود مي                  
هاي خود را به سراسر جهان بكشانند و         هاي اقتصادي را وسوسه يا وادار كرده است كه فعاليت          فناوري، بنگاه 

تباطـات دوربـرد، شـركتي كـه در پـي      هاي جديد رايانـه و ار  با فناوري . هاي جهاني درآيند   به شكل شركت  
تـر تمـام    تر سود خود باشد، بايد محصوالت خود را در جايي از جهان بـسازد كـه ارزان                 افزايش هر چه بيش   

شـركتي كـه جهـاني نـشود، بـازي را بـه             . آورد شود و در جايي بفروشد كه سودي بيشتر به دست مي           مي
 . وكار بشويد ز كسببازد و بايد دست ا اند مي هايي كه جهاني شده شركت

هاي چنـدمليتي    تداركات جهاني مشاركت نمايد و شركتهكنند كه در زنجير    هيچ كشوري را مجبور نمي    
. افزايد اما كشوري كه مشاركت كند، با سرعتي بيشتر بر ثروت خود مي           . گذاري كنند  را راه دهد كه سرمايه    
گـذاري مـستقيم      انتقال فرآوري، سـرمايه    هاي دستيابي به تخصص اقتصاد مقياسي،      چنين كشوري از مزيت   

. شـود   مشاركت هستند، برخوردار مـي ههاي تخصصي مديريت، كه ثمر   خارجي، دسترسي به بازار و مهارت     
آموزش و پرورش زيربنا، وامنيت جاني و (اما در عوض بايد اسباب مشاركت در اقتصاد جهاني را فراهم كند     

كـشورهايي كـه    . مانـد  شـود و از قافلـه عقـب مـي           بازي خارج مـي    اگر اين اسباب را فراهم نكند، از      ) مالي
. تـري دارنـد    اين كشورها نگراني بزرگ   . توانند نگران نباشند كه اقتصادشان محو شود       مشاركت نكنند، مي  

افراد بسياري را عقيده بـر ايـن        . شان باشد  دستي عدم مشاركت آنها ممكن است به معناي ادامه فقر و تهي          
 .نزوي موفق در هيچ جاي دنيا وجود ندارداست كه اقتصاد م

گيري ندارند و تـأمين      يافته راه انصراف يا كناره     بينيم اكثر كشورهاي توسعه    بينانه اگر نگاه كنيم، مي     واقع
هـا   بنابراين دولت . دهنده در انتخابات، به اقتصاد جهاني وابسته است         بيشماري از كارگران رأي    همعاش عد 

 جهـاني   ه كشورها دربـار   ههم. دهند ها را از اقتصاد جهاني به پندار خود راه نمي          تفكر دور نگه داشتن شرك    
 كنترل آنهـا    هشوند و از حيط    يابد، رويدادها جهاني مي    شدن ترديد دارند زيرا قدرت كنترل آنها كاهش مي        

 . كند  همه اقتصادها چه بزرگ و چه كوچك صدق ميهاين امر دربار. گردند خارج مي
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  فصل دوم

  هاي جديد قرار دارد شده با فناوري داري ساخته بناي جهاني بر زيربناي سرمايهرو
 

هاي جديـدي اسـت    از فناوري اي انقالب اول مجموعه. زمان قرار گرفته است جهان در كانون سه انقالب هم
تي هاي جديد ارتباطات كـه در انقـالب صـنع    انقالب دوم فناوري  . كه انقالب صنعتي سوم ناميده خواهد شد      

در انقـالب سـوم، بيـشتر       . سـازند  آيند، ايجاد اقتصاد جهاني را ممكن و شايد نـاگزير مـي            سوم به وجود مي   
داري  گذارنـد و بـه اقتـصاد سـرمايه         كشورهاي جهان ميراث كمونيستي يا سوسياليستي خـود را كنـار مـي            

 .آورند رو مي) كاپيتاليستي(

انـدك انـدك، بـا بـه        . كنـيم  د كه در آن زنـدگي مـي       ها در كار تغيير جهاني هستن      هريك از اين انقالب   
 .شود داري ساخته مي هاي جديد روبنايي، جهان به روي زيربناي سرمايه كارگيري فناوري

 هدهند كه سراسر كر    خيزند، امكان مي   هاي جديد ارتباطات كه از بطن انقالب صنعتي سوم برمي          فناوري
د محصول ما در آن جا ارزان تمـام شـود و جـايي را بيـابيم كـه                   زمين را بگرديم تا جايي را پيدا كنيم كه تولي         

در نتيجه، اثرات انقالب صنعتي سوم و اثـرات جهـاني           . فروش محصول در آن جا از همه جا سودآورتر باشد         
 . جهاني شدن علت نيست، معلول است. شوند شدن با يكديگر اشتباه مي

هاي جديد را بـه كـار گيـرد و         ي بتواند فناوري  هايي است كه كشور    مشاركت در جهاني شدن يكي از راه      
 .ها را در پي خواهد داشت از معلول اي اما انقالب صنعتي سوم علتي است كه مجموعه. ثروتمند شود

كه چه كشورهايي وارد بازي اقتصاد جهاني خواهند شد، و چه كشورهايي نخواهنـد شـد، ربطـي بـه                     اين
برخي از كشورهايي كه هم اكنون داخل اقتصاد جهـاني متكـي بـه      . جهان اولي يا جهان سومي بودن آنها ندارد       

چين با يك ميليارد و سيصد ميليون جمعيـت        . بهترين نمونه چين است   . شوند، جهان سومي هستند    دانش مي 
شـد، بـه     ساخت، و از مزيت بازارهاي جهاني برخوردار نمـي         اگر براي كشورهاي صنعتي ثروتمند قطعه نمي      

گذاري خارجيِ مستقيم چين از هـر    ميزان جذب سرمايه  . يافت امروزي خود دست نمي   رشد اقتصادي سريع    
چين برنده است چون كه در جهاني       . صادرات چين اوج گرفته است    . كشور ديگر در حال توسعه بيشتر است      

هاي فناوري، كشورهاي ثروتمند كه بخواهند ثروتمند بمانند، بايـد            انقالب هدر بحبوح . شدن مشاركت دارد  
 . ها پيشتاز باشند از نظر فناوري در بعضي زمينه

. دهـد  هـاي الزم را در تحقيـق و توسـعه انجـام نمـي      گـذاري  ماند كه سـرمايه    كانادا براي اين عقب مي    
هاي جديد   كشورهاي ثروتمندي كه بخواهند در اثناي انقالب اقتصادي ثروتمند بمانند، بايد بتوانند شركت            

 . بزرگ آينده را ايجاد كنند

اند و بدون ادغـامي       تأسيس شده  ١٩٦٠ شركت بزرگ جهان آمريكايي هستند كه بعد از          ٢٥ شركت از    ٥
ـ    ديده مي ) S&P( اَبر شركت جهان فقط يك شركت اروپايي         ١٠٠در بين   . اند بزرگ رشد كرده    هشود كه رتب

 ايجـاد نكـرده   هاي جديـد بـزرگ آينـده را    افتد زيرا شركت اروپا دارد عقب مي . هفتاد و سوم را داراست    
همان طور كه در دو انقالب صنعتي اول پيش آمد، برخي كشورها پرش سوم را انجـام خواهنـد داد و                     . است

 بـين ثروتمنـدترين و فقيرتـرين كـشور جهـان      ١ بـه  ١٤٠اگر روند كنوني ادامه يابد، شـكاف        . برخي ديگر نه  
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ستگي به اين دارد كـه كـدام كـشور          آنچه بر سر شاخص نابرابري جهان خواهد آمد، ب        . تر خواهد شد   عميق
مثالً چين آن قدر بزرگ است كه اگر در سنجش نابرابري درآمـد             . دهد دهد و كدام نمي    پرش را انجام مي   

 .رسد و اگر به حساب نيايد نابرابرتر افراد يا كشورها حساب بيايد جهان برابرتر به نظر مي

 سنگاپور براسـاس    ٢٠٠٠در سال   . كند رق مي مشاركت در جريان جهاني شدن از كشوري به كشور ديگر ف          
المللي مانند اينترنت، تمـاس      هاي بين  المللي، به كارگيري فناوري    هاي بين  معيارهايي چون همكاري با سازمان    

تـرين   شده گذاري، جهاني  شخصي با تلفن يا از راه مسافرت و آميزش اقتصادي به شكل بازرگاني يا سرمايه              
كه هند در اين گروه قرار       با اين . كشورهايي بودند كه به هيچ وجه جهاني نبودند       در آن سو    . كشور جهان بود  

آمريكا در اين شاخص جهاني شـدن در مرتبـه        .  بود ١ به   ٢٣هاي سنگاپور و هند      نداشت، شكاف بين شاخص   
كردند بيش    ميزان رشد كشورهايي كه در مسير جهاني شدن حركت مي          ١٩٩٠ هدر ده . يازدهم قرار داشت  

در صورتي كه كشورهايي كه در اين مسير نبودند، با كاهش محصول ناخالص داخلـي خـود     .  درصد بود  ٥از  
ضريب همبستگي بين شاخص جهاني شدن و مزدهاي باالتر و حفـظ محـيط زيـست مثبـت                  . رو شدند  روبه

ـ      است اما كدام علت است و كدام معلول؟ آيا عملكرد اقتصادي بهتر به جهاني شدن مـي                 اني انجامـد يـا جه
 شدن به عملكرد بهتر؟

پرواضـح اسـت كـه      . ايم افزايش نابرابري بين كشورهاست، اشتباه كرده     " علت"اگر بگوييم جهاني شدن     
شـان   كنـد، ناديـده    جهاني شدن كشورها را لگد مـال نمـي        . كند جهاني شدن كشورهاي فقير را فقيرتر نمي      

 .شوند شدن كنار گذاشته ميكشورهاي فقير آنهايي هستند كه در فرآيند جهاني . گيرد مي

توانند نيروي كار تحصيل كـرده و زيربنـاي          مي.  جهاني شدن بزنند   هتوانند دست رد بر سين     كشورها مي 
المللـي را كـاهش      بندي دادوستد بين   توانند با وضع تعرفه و سهميه      مي. الزم براي مشاركت را فراهم نكنند     

گيري از جريـان     اما كناره . گذاري خارجي مانع ايجاد كنند     توانند برسرراه سرمايه   مي. دهند يا متوقف سازند   
 اقتصادي باشد و باعث شود كه فقير شوند         هگيري از فرآيند كنوني توسع     جهاني شدن شايد به معناي كناره     

توانند جلـو ورود هـر       هاي بزرگ مي   ها كافي نيست، شركت    اما تصميم به مشاركت شركت    . يا فقير بمانند  
هـاي   هاي بزرگ هستند نه كشورها كه با اسـتقرار فعاليـت           اين شركت . د جهاني بگيرند  كشوري را به اقتصا   

كـشورها  . كنند كه فالن كشور معيار و شرايط احراز مشاركت را دارد يانه            خود در اين يا آن كشور تعيين مي       
ت كاالهـا و    هيچ كس حاضر نيـس    . خواهند، فراهم سازند   هاي جهاني مي   بايد ابزارها و امكاناتي را كه شركت      

سواد است، زيربناي الكترونيك مدرني نـدارد و         خدمات فردا را در كشوري توليد كند كه نيروي كار آن بي           
. بهره است ور و از خدمات اجتماعي بي دچار هرج و مرج اجتماعي است، در جرم و جنايت و فساد مالي غوطه    

ت توليدي خارج از كشور خود ميدان مـانور  هاي جهاني براي انتخاب محل استقرار تأسيسا  از آنجا كه شركت   
بـسياري از   . وكار جـاي مناسـبي هـستند       وسيعي دارند، كشورها بايد به آنها بقبوالنند كه براي انجام كسب          

 .هاي بزرگ جاذبه ندارند كشورها چه در جهان اول و چه در جهان سوم خود به خود براي شركت

د و شماري كثير از مـردم بـراي اسـتفاده از تعطـيالت              كن جهاني شدن نيروهاي محرك خود را ايجاد مي       
سـفرهاي خـارجي و مطالعـه در خـارج          . گذراننـد  ساالنه، يا انتخاب محل تحصيل سراسر جهان را از نظر مي          

دانند بيشتر   روز به روز شمار نخبگاني كه خود را شهروند جهان مي          . كند ها را عوض مي    ذهنيت و نگرش آدم   
هـاي   هاي ما با اسباب بازي     بچه. كنيم عين حوادث كشور خود از تلويزيون تماشا مي       حوادث جهان را    . شود مي



  ٧     /جهاني شدن 

 

هـا   شوند چون كه ميليون    رنگ مي  شناسي و از نظر طبيعي كم      مرزهاي ملي از نظر روان    . كنند جهاني بازي مي  
 .گذرند نفر به طور قانوني يا غير قانوني از مرزها مي

داري انقالب صنعتي سـوم را رعايـت كنـد،           تصاد جهاني و سرمايه   اگر قرار باشد هر كسي قواعد بازي اق       
ها  آزادي عمل دولت  . دهد تدريج معناي خود را از دست مي        نظام اقتصادي به   هتفاوت بين كشورها در زمين    

شـوند بـراي جـذب       شود، زيـرا كـشورها نـاگزير مـي         هاي مربوط به مخارج محدود مي      در اتخاذ سياست  
هـا از نظـر تـأمين امكانـات          در نتيجه، دولت  . سطوح مالياتي مشابه رقابت كنند    گذاري خارجي در     سرمايه

شود كه ميـل     اين امر باعث مي   . گيرند هايي متفاوت قرار مي    اقتصادي و رفاهي براي مردم خود در وضعيت       
.  اين پديـده اسـت     ه اروپا بارزترين نمون   هتأسيس اتحادي . به حفظ اقتصادهاي داخلي جدابافته فروكش كند      

صـف  . دهنـد  تدريج خود را با شرايط جهاني جديد وفق مـي           تاريخي طوالني دارند، به    هكشورهايي كه پيشين  
 .خواهند ملحق شوند طوالني است كشورهايي كه مي

  
  
  

  فصل سوم
  انداز از باالي برج جهاني چشم

 
هـاي    فروپاشـي  هاي اقتصادي مانند   آسمان خراش اقتصاد جهاني بايد طوري ساخته شود كه در برابر زلزله           

هـاي اقتـصادي از زيربنـاي بـي ثبـات            ايـن زلزلـه   . مالي و ركودهاي اقتصادي مقاومت كند و فـرو نريـزد          
هـاي اقتـصادي فـراوان       داري زلزله  سرمايه. خيزند داري كه جهاني شدن روي آن قرار گرفته برمي         سرمايه

هستند كه طبقات بـاالي بـرج يعنـي         هاي مهم آنهايي     لرزه زمين. دارد و بربستري سنگي نيز نيارميده است      
فقـط آمريكاسـت كـه    . آمريكا لوكوموتيو اقتصاد جهـان اسـت      . لرزانند نشستنگاه كشورهاي ثروتمند را مي    

اروپا و ژاپن به همين قانعند كـه  . كند تا با ركود مبارزه نمايد هاي مالي و پولي ضد ادواري اعمال مي      سياست
 كشورهاي جهان را بـه جلـو برانـد و اگـر لوكوموتيـو               هدي آنها و بقي   لوكوموتيو اقتصادي آمريكا قطار اقتصا    

مانند كه لوكوموتيو آمريكا دوباره      گذارند و منتظر مي    آمريكا توقف كند، اروپا و ژاپن دست روي دست مي         
شوند، مثل اين است كه در التاري شركت كرده          هاي جديد كه در صنعتي جديد وارد مي        شركت. راه بيفتد 

بيشتر آنها جـواب    . وكار بايد آزمايش شوند    الگوهاي جديد كسب  . داند كه چه خواهد شد     ي نمي كس. باشند
: شـوند  زننـد، ورشكـسته مـي      ها كه به آزمايش اين الگوهاي جديد دست مي         بسياري از شركت  . دهند نمي

 را مالحظـه  صنعت اتومبيـل . چنين چيزي بارها و بارها اتفاق افتاده است  . گردند چندتايي هم خيلي موفق مي    
سازي مثل هنـري فـورد       هر دوچرخه .  شركت خودروسازي به وجود آمد     ٢٠٠٠ حدود   ١٩٢٩قبل از سال    . كنيد

 فقط سه شركت در اين صنعت باقي ماندند فورد، جنرال موتـورز و              ١٩٥٠ هاما در آخر ده   . اتومبيل ساز شد  
امـا  .  ثروتي عظيم به هم زدنـد      ١٩٥٠ هها را خريده بودند در ده      تمام كساني كه سهام اين شركت     . كرايسلر

 :ها چنين بود راز بقاي اين شركت. افراد ديگر پول خود را از دست دادند
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 . تأمينهخط مونتاژ، ساخت قطعات و مديريت زنجير: فورد براي ساخت اتومبيل الگويي اختراع كرد

جنـرال  . هـا  هـا و رنـگ     تغيير سال به سال مـدل     : جنرال موتورز الگوي تجارتي فروش اتومبيل اختراع كرد       
 .  تشخص صاحب آن است، بنابراين با يخچال او فرق داردهدانست كه خودرو نشان موتورز مي

 بـا   ١٩٩٨كرايسلر چند شركت بسيار موفق را ادغام كرد و با قدرت در صـحنه حاضـر شـد و در سـال                       
 . شركت آلماني مرسدس بنز ادغام شد

هـر صـنعتي    . وكار بسيار دشـوار اسـت      لگوهاي موفق كسب  هاي صنعتي تشخيص ا     انقالب هاما در بحبوح  
گذرد كه همـه چيـز بـه كـام           بيني مفرط و پرهياهو مي      خوش هجديد در جريان رشد و توسعه، ابتدا از دور        

در اين دوره هـيچ كـاري بـه    . رسد خوابد و بدبيني مفرط مي رسد كه هياهو مي مي اي است و بعد به دوره
بعـضي حـسابها    . خواهند ثروتمنـد شـوند     همه مي . شود يندگان طال زنده مي    جو هروحي. رود خوبي پيش نمي  

توان فهميـد كـه الگوهـاي        آساني نمي  اما به . خورند ولي بيشتر تيرها به سنگ مي     . آيند درست از آب درمي   
 . وكار انگشت شمار موفق كدامند كسب

توانـد زمـان      مدل اقتصادي نمـي    هاي اقتصادي براي بيان نيروها و فشارهاي بنيادي خوبند، اما هيچ           مدل
كـسي  . بيني ركودها و سپس جلو وقوع آنها را گرفتن ادعاي پوچي است            پيش. بيني كند  وقوع حوادث را پيش   

 . دهد رسد و در نتيجه مشتريان را از دست مي ها بكند معقول به نظر نمي بيني كه از اين پيش

 رونـق   ههـر دور  . مـالي در پـي دارنـد      هـاي    هاي مـالي و ركودهـاي اقتـصادي بـزرگ، رسـوايي            حباب
آينـد كـه عمـر        رونق فشارهاي فراواني پديد مي     هدر پايان دور  . شود داري به يك رسوايي ختم مي      سرمايه

درآمـدها و سـودها     (هر كس بايد خود را بر اعداد و ارقام برسـاند            . تر كنند  دوران رونق را اندكي طوالني    
ـ           ) دگران افزايش يابن   بايد تا حد توقع تحليل     هـاي    شـركت  هو فشاري كه پشت سر اين امر وجـود دارد، هم

 . گيرد بزرگ و كوچك را دربر مي

راه اول و راه درست اين است كـه بـا           . داري، دو راه وجود دارد     هاي ذاتي سرمايه   براي مقابله با رسوايي   
آنهـا و   گذاران كوچـك بگـوييم كـه بـازي غـل و غـش دارد و شـرايط بـازي بـراي                        صداي بلند به سرمايه   

 .گذاران بزرگ يكسان نيست سرمايه

هاي مالي آينده    توان مقرراتي وضع كرد كه جلو رسوايي       راه دوم و راه غلط اين است كه وانمود شود مي          
هـيچ مقرراتـي    . ها  فريب هتر از هم   خود اين فريبي است بزرگ    . پاها شانس برابر بدهد    را بگيرد و به خرده    

  .دولتي كه غير از اين بگويد درغگو است. يت كاملي را تضمين نمايدتواند انصاف و عدالت و شفاف نمي
يافتـه    توسعه هوقتي كه هر سه منطق    .  ژاپن، اروپا و آمريكا دچار كندي يا توقف رشد بودند          ٢٠٠٣در سال   

زمان گرفتار شوند، راه اندازي مجدد اقتصاد جهـان دشـوارتر            شوند، هم  تايي ناميده مي   كه گاهي گروه سه   
كند، اگر ايـن سـه    تر مي  كار هر يك از آنها را آسانVغازها با آرايش  درست همان طور كه پرواز. شود مي

اگـر ژاپـن و اروپـا اراده        . شـود  قدرت بزرگ اقتصادي با هم پرواز كنند، عملكرد اقتـصاد جهـان بهتـر مـي               
يعني اگر لوكوموتيو . كرد تر حركت مي كردند كه لوكوموتيوهايي مستقل باشند، قطار اقتصادي جهان نرم        مي

افتادنـد،   اگر يكي از آنها يا هر دو از كار مـي          . بردند افتاد آن دوتاي ديگر قطار را راه مي        آمريكايي از كار مي   
مـشكل واقعـي    . اقتصاد جهاني با سه لوكوموتيو از نظر فني دشوار نيـست          . كرد لوكوموتيو آمريكايي كار مي   
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 بخواهند كه لوكوموتيو شوند نه اين كه بـه واگـن بـودن خـود قـانع                  اروپا و ژاپن بايد   . تغيير طرز فكر است   
 .باشند

كننـد،   داري و فناوري، رشد ثروت كساني را كه در باالي هرم جهـاني زنـدگي مـي                 جهاني شدن، سرمايه  
هـا    پيشرفت هرغم هم  ها به  برخي از افراد و خانواده    . اما در بين برندگان نيز بازنده داريم      . بخشد شتاب مي 

حقيقت ايـن اسـت كـه نـابرابري درآمـدها رو بـه              . مانند نظر اقتصادي به طور مطلق يا نسبي عقب مي        از  
اندازند، اين يكي از عواملي است       كه غالباً گناه اين نابرابري را به گردن جهاني شدن مي           با اين . افزايش است 

زمان امروزي شكاف بـين      ب هم بدبختانه، هر سه انقال   . راند كه كشورهاي جهان اول را به سوي نابرابري مي        
ـ  هدستان برعكس فاصل آنكه تهي آور و شگفت. سازند تر مي  باال را عميقه وسط و طبقهطبق  ه خود را بـا طبق

 . كنند وسط حفظ مي

امـا ايـن    . شـده اسـت    در طول تاريخ امري طبيعي و تغييرناپذير تلقي مـي         . نابرابري هميشه بوده است   
چهار دليل بـراي  . شود اجتماعي و سياسي مي اي  ب صنعتي اول است كه مسئلهنابرابري اقتصادي بعد از انقال

 :اين امر وجود دارد

  .پيش از اختراع ماشين بخار درآمد سرانه كشورهاي فقير وغني تفاوت چنداني نداشت .١
شود و به اختالف آب و هوا، بارنـدگي و حاصـلخيزي زمـين بـستگي      مي اي هنگامي كه توليد كارخانه .٢

  .توانند ميزان و توزيع توليد اقتصادي خود را كنترل نمايند ها اگر بخواهند مي انسانندارد، 
 اشـخاص تفـاوت     ه اتاق خواب و تعداد خدم     هپيش از اولين انقالب صنعتي، بين خورد و خوراك، انداز          .٣

و تسهيل  اي اما با ظهور محصوالت كارخانه. شد، اما اين عوامل حد و مرزي محدود داشتند ديده مي
داشـتن درآمـد بيـشتر      . شد خريد كه سطح زندگي شخص را باال ببرند         امر مسافرت، چيزهايي مي   

  . نمود معني پيدا كرد، نابرابري در درون كشور جلب توجه مي
كـم از    اند و بنابراين دسـت     ها برابر آفريده شده    با ظهور دموكراسي اين عقيده پيدا شد كه انسان         .٤

) هـر نفـر يـك رأي      (دموكراسـي   . ند شدن، حقوق برابر دارند    نظر دستيابي به فرصت براي ثروتم     
دهنـدگان بايـد احـساس كننـد كـه از نظـام        اكثـر رأي . از برابري اقتصادي دارد اي نشان از درجه
ها   دموكراسيهبه همين دليل است كه هم. را عادالنه بدانند مند هستند تا اين نظام اقتصادي بهره

هـا ناگزيرنـد بـه اكثريـت         ورزنـد و دولـت     زيع ثروت تأكيـد مـي     بر رفاه اجتماعي و تعديل و بازتو      
 .دهنده چيزي بدهند رأي
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  فصل چهارم
  صداهاي مخالف

 
گرد به گذشته يـا      آيا عقب . خواهند ها از جهاني شدن عصباني هستند اما اصالً روشن نيست كه چه مي             خيلي

 ماهيـت ايـن فاجعـه چيـست؟ اينهـا معمـوالً             اي در راه است،    گويند فاجعه  پيشرفت، چه پيشرفتي؟ آنها مي    
المللي  يعني ايجاد موانع دولتي بر سر راه تجارت بين        . خواهند كه به فرآيند جهاني شدن پايان داده شود         مي

هـاي   اگر آنها به خواست خود برسـند، سـطح زنـدگي خـانواده            . و انتقال سرمايه از كشوري به كشور ديگر       
هـاي متوسـط كـشورهاي       آيد؛ سـطح زنـدگي خـانواده       كي پايين مي  متوسط كشورهاي ثروتمند بزرگ اند    

هاي متوسـط جهـان سـوم خيلـي خيلـي پـايين        آيد؛ اما سطح زندگي خانواده   ثروتمند كوچك خيلي پايين مي    
ـ  آيد؟ كشورهاي توسعه   اگر تجارت و جريان سرمايه متوقف شوند، چه پيش مي         . آيد مي  بـزرگ مثـل     هيافت

در ايـن فرآينـد سـطح       . گردنـد  كنند، برمـي   هايي كه حاال از جهان سوم وارد مي       آمريكا فوري به توليد كاال    
 مشكالت كـشورهاي ثروتمنـد      هكشورهاي ثروتمند كوچك با هم    . آيد هاي متوسط پايين مي    زندگي خانواده 

هـاي كوچـك كـامپيوتر، تلويزيـون و خـودرو            شوند در كارخانـه    آنها مجبور مي  . رو خواهند شد   بزرگ روبه 
توانـد از    خريدار خودرو نمي  . شود تنوع كاالها كم مي   . از سطح زندگي مردم آنها كاسته خواهد شد       . بسازند

المللي مشكل نفت براي     العمل فوري منع تجارت بين     عكس. هاي فراوان گوناگون يكي را انتخاب كند       بين مدل 
نمايـد توليـد     رف مـي  تر از نصف نفتي را كـه مـص         آمريكا اندكي كم  . كشورهاي صنعتي ثروتمند خواهد بود    

 حمل و همدت اگر نفت وارد نشود، شبك    در كوتاه . يافته نفت ندارند   كند، اما بسياري از كشورهاي توسعه      مي
مـردم  . كشورهاي فراواني بايد بـه قطـار برقـي و اتوبـوس برقـي رو بياورنـد                . افتد نقل امروزي از كار مي    

براي توليد برق الزم، توليد ذغال سنگ بايد توسـعه  . فاوتكامالً مت اي توانند بازهم سفر كنند اما با شيوه مي
دانند كـه اگـر پـاي        كشورهاي جهان سوم مي   . مدت سيستم با وضع جديد سازگار خواهد شد        در ميان . يابد

. آنها مايل به مشاركت در جهاني شـدن هـستند         . آيد خود را از جهاني شدن عقب بكشند، چه برسرشان مي         
. اما بيشترين نگراني آنها اين است كه به حال خـود رهـا شـوند            . تسلط ديگران نگرانند  ها و نيز     آنها از هزينه  

 .خواهند كه به بازي گرفته نشوند و پشت سر رها شوند نمي

. بار اسـت   به بيان ساده، پايان يافتن جهاني شدن براي جهانيان خبر بدي است و براي برخي از آنها فاجعه                 
شناسـند و عجيـب      را به هر حال دردي دارند، اما منـشأ درد خـود را نمـي              زي. بايد فرياد معترضان را شنيد    

وقتي جهانيان به موضـع آمريكـا در رأس هـرم جهـاني نگـاه               . آيد نيست اگر ندانند كه دردشان از كجا مي       
بـه نظـر آنهـا جهـاني شـدن          . پسندند بينند، نمي   آمريكا برجهاني شدن مي    هكنند، آنچه را به شكل سلط      مي

از  اي پـاره . شـان وقعـي ننهـاده اسـت     ايي است كه بدون نظر آنها تنظيم شده و به اعتـراض طرحي آمريك
هـاي   شود آمريكاييـان از بـاغ جهـاني شـدن ميـوه            احساسات ضد آمريكايي ناشي از اين است كه تصور مي         

، از الگـوي آمريكـايي اسـت    اي از آنجا كه الگـوي جهـاني شـدن نـسخه    . چينند فراواني بيش از سهم خود مي
آمريكاييان ناگزير نيستند كه خيلي تغيير كننـد، امـا          . آمريكاييان تجربه دارند كه بازي را چگونه انجام دهند        

 .  جهان بايد خيلي تغيير كند تا خود را با جهاني شدن وفق دهدهبقي

احساسات ضد جهاني شدن از نياز به مديريت امـور جهـاني و نيـز بـيم از حكومـت جهـاني سرچـشمه                        
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امروز جهان از اقتـصاد     . طلبد ن است كه جهاني شدن اقتصادي، جهاني شدن سياسي مي          واقعيت اي  .گيرد مي
اما حكومتي جهاني وجود ندارد كه اين فرآيند را راه بيندازد، هدايت كند             . گذارد ملي به اقتصاد جهاني پا مي     

هـاي   مانبخشي از پاسـخ نيـاز بـه مـديريت جهـاني را در وجـود سـاز                 . يا قانون و مقررات آن را وضع كند       
 . يابيم المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني مي المللي مانند سازمان ملل، صندوق بين بين

ايـن  . جهـان اسـت    ترين قدرت اقتصادي و نظامي     كند زيرا اكنون بزرگ    آمريكا نقش سركرده را ايفا مي     
توانـد   تنها كـشوري كـه مـي      . شن است دليل امر رو  . نقش را آمريكا ايفا خواهد كرد يا اصالً ايفا نخواهد شد          

هيچ كشوري ديگـر قـدرت ايـن    . آمريكا را زير فشار بگذارد كه قواعد بازي را رعايت كند خود آمريكاست        
دانند و از جهـاتي درسـت        اما بسياري هستند كه ايفاي نقش سركردگي آمريكا را عادالنه نمي          . كار را ندارد  

كند تا تغيير را بپذيرد و نفوذ فني         متهم است كه شما را ناگزير مي      گويند اگر جهاني شدن      آنها مي . گويند مي
گوينـد،   آنها كه از كندساختن جهاني شدن سـخن مـي         . و اقتصادي خارجي را قبول كنيد، اين اتهام وارد است         

توانند خود را از جهاني شدن كنار بكشند، امـا جهـاني شـدن چيـزي                 كشورها مي . بايد راه آن را نشان دهند     
هـا كـه آهنـگ     معماران خصوصي هستند نه دولت. ها سرعت سير وقايع آن را تعيين كنند كه دولتنيست  

 . كنند نيروهاي تغيير به طور خودكار نيروي مقاومت ايجاد مي. كنند بناي برج بابل اقتصادي را تعيين مي

و فنـاوري خيلـي     هاي كار عادي خود را در واكنش به نيروهـاي اقتـصادي              پذيرند و شيوه   ها عادت  انسان
اي كـه سـريع باشـند        تغييرات عمده (كنند   در برابر تغيير سريع اجباري مقاومت مي      . كنند آهسته عوض مي  

در نتيجه صداهاي مخـالف جهـاني       . و جهاني شدن رويدادي سريع است     ) شوند دلخواه پذيرفته مي   ندرتاً به 
 .اي عجيب از معقول و نامعقول است بينيم آميزه شدن چنان كه مي

 آمريكا فرهنگ محلي را دگرگون خواهد كند، در صـورتي           هترس از اينكه تهاجم فرهنگي جهاني زير سلط       
همين طور، تـرس    . جاذبه بدانند  ها فرهنگ خويش را براي جوانان خود ناخوشايند و بي          معني دارد كه محلي   

هنگ خود را براي مهـاجران      ها فر  از اينكه مهاجران فرهنگ ملي را نابود كند در صورتي معني دارد كه محلي             
واكنش معقول براي كساني كه چنين پنداري دارند اين است كه دست به كـار               . جاذبه بدانند  ناخوشايند وبي 

حمله به جهاني شدن بـه منظـور جلـوگيري از مهـاجرت و              . تر سازند  شوند و فرهنگ محلي خود را پرجاذبه      
 . گيرد صيات انساني نشئت ميفرهنگ جهاني واكنشي نامعقول است و متأسفانه از خصو
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  فصل پنجم

  خطرهاي واقعي براي برج جهاني
 

آنها بايد بداننـد حـد و       . پذيري را بگذرانند   هاي مربوط به آسيب    هاي اجتماعي و اقتصادي بايد آزمون      نظام
نه براي  پذيري به دليل عدم وجود نمو      افتد؟ آزمون آسيب   مرزشان كجاست؟ اگر فرو بپاشند چه اتفاقي مي       

زيرا فقط يـك نظـام وجـود دارد و زيـر فـشار              . شوند هاي اجتماعي و اقتصادي انجام نمي      آزمايش در نظام  
تـوان بـه آن مـشغول كـرد و بـه تمـرين فكـري                 اما ذهن را مي   . گذاشتن عمدي آن بسيار خطرناك است     

اهـد آمـد؟    چه چيزي جهاني شدن را متالشي خواهد كـرد؟ و اگـر متالشـي شـود چـه پـيش خو                    . پرداخت
ها به دست كـسي      اين بحران . اند اند و بازگشته   اند، كشدار شده   اند، رفته  هاي مالي و اقتصادي آمده     بحران

هيچيـك از ايـن     . پذيري را گذرانده اسـت     اند، اما جهاني شدن در عمل چندين آزمون آسيب         طراحي نشده 
انسجام كلي ساختار   . ا فروپاشيده باشد  ها آهنگ جهاني شدن را كندتر نساخته چه رسد به اينكه آن ر             بحران

هاي نظـام محكـم و       رسد كه پايه   به نظر مي  . ها جان سالم به در برده است        اين آزمون  هاقتصاد جهاني از هم   
. هاي نظام را بـه لـرزه درآورد        شود كه بحراني پيش نيايد كه پايه       اما هيچكدام اينها دليل نمي    . استوار باشد 

ربايندگان هواپيماهـا   . گنجيد  اين پيش آمد كه وقوع آن در تصور آمريكاييان نمي           سپتامبر براي  ١١هاي   حمله
 سپتامبر  ١١هاي قبل از     در هواپيماربايي . تنها تقاضايي كه داشتند اين بود كه هواپيما را به كشوري ديگر ببرند            

 .به خلبانان گفته شده بود كه همكاري كنند. فقط چند نفري جان باخته بودند

.  سپتامبر شبيه اسـت    ١١هاي تروريستي كوچك پيش از       ي جهات، اوضاع اقتصادي كنوني به حمله      از بسيار 
ها را بايد كشت، اما آنهـا        پشه. اي بيش نبودند   اما نيش پشه  . هاي تروريستي كوچك آزاردهنده بودند     حمله

ـ   .  سپتامبر ايـن ديـدگاه را عـوض كـرد          ١١هاي   اما حمله . كنند خطري بزرگ ايجاد نمي    شه از آن نـوع     ايـن پ
شدند تا ديگر چنـين      هاي تروريستي بايد خشك مي      باتالق ههم. هايي بود كه حاصل كار آنها ماالرياست       پشه

 . حوادثي تكرار نشود

تواند باشد؟ چه چيـزي در تـصور مـا نيـست كـه بايـد بـراي                   شبيه اين حادثه در اقتصاد جهاني چه مي       
يك احتمال  .  جانسوز برسد  هنگذاريم كه كار به نيش گزند     هاي كوچك وجود داشته باشد و        جلوگيري از نيش  

اگـر جلـو    . به همان گونه كه در ژاپن اتفـاق افتـاد         . ها قابل لمس انقباض اقتصادي است، يعني سقوط قيمت       
ـ         . ها گرفته نشود، رشد اقتصادي متوقف خواهد شد        سقوط قيمت   هبايد توجه داشت كه اگر بنا باشـد فاجع

 . المللي خطرناكي در آمريكا، يعني در قلب نظام جهاني خواهد بود بحران بيناقتصادي بزرگي رخ دهد، 

مثالً ارزش دالر در برابر يورو در حدود نزديـك بـه            . گردد اين فاجعه عمدتاً به سقوط قيمت دالر برمي       
و بينـان    خـوش .  درصـد رسـيد    ٣٠ بـه    ٢٠٠٣يكسال مرتباً در حال سقوط بود و اين سقوط نهايتاً در بهار سال              

رسد كـه ناگهـان    عقيده بودند كه كاهش اندك اما مداوم ارزش پول تقريباً هميشه به جايي مي           بدبينان هم 
خواهد آخرين نفـر     كند و بنابراين هيچكس نمي     فروشد، ضرر مي   آخرين كسي كه دالر مي    . گيرد سرعت مي 

 هم اتفاق نظر داشـتند كـه كـسي    وجود دارد، اما باز اي كننده آنها اتفاق نظر داشتند كه داليل نگران. باشد
هايي  يقين بگويد كه سقوطي در راه است و اگر سقوطي فرارسد چه ابعادي دارد و چه خسارت                 تواند به  نمي
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 .آورد بار مي

 ديگري كه در راه جهاني شدن وجود دارد، زوال تدريجي حقوقي مالكيت فكري است كـه شـيوع                   همسئل
 اطمينان نداشته باشد كه بازده سرمايه او كافي خواهد بـود، در             اگر كسي . باشد آن نظير ايدز و سارس مي     

نظام اقتصادي چه در سطح جهاني و چه در سطح ملي بـا صـرف           . كند گذاري نمي  هاي جديد سرمايه   فناوري
تر اينكه بـدون حقـوق مالكيـت     و از همه مهم. هاي جديد به ركود خواهد افتاد   انرژي فراوان در خلق فناوري    

مجهوالتي كه قابل كشف . دهيم بر نخواهيم شد كه چه چيزهايي را در زندگي خود از دست مي         فكري، حتي خ  
دهنـد يـا بـه       ها محروم شود كه جان مردم را نجات مي         هيچ كس نبايد از فناوري    . شوند باشند، كشف نمي  
يعـي  تـنش طب . يافته برسـانند  كنند كه سطح درآمد خود را به سطح درآمد جهان توسعه     كشورها كمك مي  

 .هاي جديد بايد حل شود  وسيع و رايگان از ايدهههاي جديد و استفاد بين داشتن انگيزه براي اختراع ايده

.  حقوق مالكيت فكري را حل كند      هجهان در راه دستيابي به ثروت توفيق نخواهد يافت، مگر اين كه مسئل            
ي اداره كنـد مگـر اينكـه حقـوق          خـوب  تواند اقتصاد جهاني متكي به دانش را بـه         در بلندمدت هيچ كس نمي    

جهاني براي حقوق مالكيت فكـري، سيـستم را متالشـي            نبود نظامي . مالكيت فكري موجود باشد و اجرا گردد      
نخواهد كرد، اما اندك اندك سالمت اقتصادي، اقتصاد جهاني متكي بـر دانـش را از آن خواهـد گرفـت و                      

گذاري در توليد دانـش، پيـشرفت دانـش كنـد            يهبا كاهش انگيزه سرما   . عملكرد آن را كاهش خواهد داد     
خالقيت و نيرويـي كـه      .  ما آن چيزي نخواهد بود كه بايد باشد        هخواهد شد و در نتيجه وضع اقتصادي آيند       

درسـت اسـت كـه انـسان بـه طـور ذاتـي              . توانست بيايد، ناپديد خواهد شد     آمد و مي   بايد به ميدان مي   
 اي اند و هـستند كـه هـيچ چيـز تـازه       كه جوامع فراوان بودهموجودي خالق است، اما اين هم درست است

. شكوفايي خالقيت در همه جاي جهان امروز يكسان نيـست . اند خالقيتي نشان نداده اند و هيچ اختراع نكرده
خالقيـت چيـزي نيـست كـه     . اختراع نشده است اي ايم كه چيز تازه هايي طوالني داشته در طول تاريخ دوره

شـرايط ظهـور    . شـود  بذر خالقيت در بسترهاي اجتماعي سازمان يافتـه سـبز مـي           . شودخود ظاهر    خودبه
سـازد و    اين جامعه است كه محيط را براي اختـراع و خالقيـت مهيـا مـي               . خالقيت بايد در جامعه ايجاد شود     

   مناسبي از حقوق مالكيت فكري بخشي از اين سازمان اجتماعي استهمجموع
  
  

 
  فصل ششم

  باالي برج جهاني
  

كـه بـا ديگـر كـشورها      اي آيد، فاصله قراول كشورهاي جهان به شمار مي كشوري كه از نظر اقتصادي پيش
. كند كه ديگـران بـه او برسـند         چرا كه كشور جلودار در جاي خود توقف نمي        . ايجاد كرده، بسيار زياد است    

هنـد خـود را برسـانند،       خوا كشورهايي كه پيشاپيش كاروان هستند، از آنهايي كه در پشت سر هستند و مي             
. سازد افتادگي را كند مي    نظام آموزشي عامل ديگري است كه فرآيند جبران عقب        . كنند تر حركت مي   سريع



  ١٤     /جهاني شدن 

 

بسياري از كشورها به    . آموخته كنند  سرعت باسواد و دانش    سواد خود را به    توانند نيروي كار بي    كشورها نمي 
ست تا سي سال عقب مانـدگي خـود را جبـران كننـد،              خواهند در عرض بي    مي. دنبال راه حلي سريع هستند    
 اجتماعي و هم به قابليت اجتماعي نياز دارند تـا دسـت           هكشورها هم به سرماي   . چنين چيزي غيرممكن است   

وري و توان توليدي بيشتري دارند تا ايـن كـه            افراد اگر با هم كار كنند، بهره      .  اقتصادي شوند  هبه كار توسع  
هـاي روسـتايي ـــ     توان در توانايي سازمان يافتن ــ تأسـيس مدرسـه   اجتماعي را مي  قابليت  . تنها كار كنند  

هاي آلوده، اقـدام پيـشگيرانه بـراي جلـوگيري از شـيوع ايـدز و تأسـيس                   جداكردن آب آشاميدني از آب    
 . اقتصادي خالصه كردهبراي توسع) سياسي، اجتماعي و قضايي(نهادهاي الزم 

تواند براي كشور    هيچ كشوري نمي  . آيد ا، ولو با حسن نيت باشند، برنمي      ه اين نوع كارها از دست خارجي     
كشورها بايد امنيت جاني تأمين كنند و جرم        .  خود كشورهاست  هاين برعهد . ديگر نظام آموزشي ايجاد كند    

ـ  آفرين به جايي مي داران ثروت سرمايه. و جنايت را مهار نمايند  . ندروند كه از تعرض جنايتكاران در امان باش
سدي است در برابـر توفيـق       . آورد داري را از پا درمي     جرم و جنايت سرمايه   . رود سرمايه به جاي ناامن نمي    

 درصـد افـزايش يابـد، توليـد       ١٠اگر فـساد    . دهد كه فساد شبيه تعرفه است      مطالعات نشان مي  . اقتصادي
گذاري  توانايي جلب سرمايه   اقتصادي امروز به     هواقعيت اين است كه توسع    . يابد  درصد كاهش مي   ٥كشور  

هـر كـشوري    . شود نيـست   گذاري در پولي كه وارد كشور مي       اهميت اين نوع سرمايه   . خارجي بستگي دارد  
هـاي مهندسـي و      هاي جهاني بـازار دارنـد، فنـاوري دارنـد، تخـصص            شركت. آساني وام بگيرد   تواند به  مي

بـدون  . تـا شـريك اقتـصاد جهـاني شـوند        مديريتي دارند كه كشورها در حال توسعه بايد داشـته باشـند             
كـسب فنـاوري جديـد مـشكل و يـافتن           . گذاري مستقيم خارجي نفـوذ در بازارهـا دشـوار اسـت            سرمايه
تواننـد در    خود كشورهاي در حال توسعه نمـي      . هاي مهندسي و مديريتي مورد نياز غير ممكن است         تخصص

 آنچه را، حتـي در صـنايع داراي ارزش افـزوده    صنايع داراي ارزش افزوده كالن كاالي مرغوب توليد كنند و         
هـا در    شـركت . تواننـد در بازارهـاي جهـان بفروشـند         كننـد، نمـي    اندك، مانند كفش و نساجي توليد مـي       

امـا  . چرخاننـد  تر توليد كنند فناوري را دورتادور دنيـا مـي          هايي كه محصول خود را ارزان      وجوي مكان  جست
. شـود  ه كه منابع انساني قادر به جذب آن را داشته باشد وارد مـي             فناوري فقط به كشورهاي در حال توسع      

گذاري مستقيم خارجي در چين هنگفت اسـت امـا كـسي سـراغ آفريقـا را                  به همين دليل است كه سرمايه     
تـر از همـه بـه آن         كشورهايي كه بيش از همه به فناوري نياز دارند كم         . نتيجه واقعيتي تلخ است   . گيرد نمي

 .يابند دست مي

زند كـه بـه      وپا مي  توان نتيجه گرفت كه جهان سوم سخت در تالش است و دست            به طور كلي چنين مي    
مثالً كشور چين در حـالي اسـت   . شود هر صورت به جهان اول برسد، اما در اين جا دو روند متضاد ديده مي            

 ماننـد آفريقـاي سـياه       تـر  كند، اما مناطقي كوچك     اقتصادي خود را با جهان اول كم مي        هكه گام به گام فاصل    
. گـذرد  كوبد اما از كنار آن مـي     اقتصادي جهان را درهم مي     هجهاني شدن توسع  . مانند تر مي  روزبه روز عقب  

توان در چين ديد كه در جهاني شـدن مـشاركت دارد و در آفريقـا ديـد كـه مـشاركت           اين واقعيت را مي   
 . ندارد

كشورها بايـد   .  فوت و فن توسعه شناخته شده است       اند، همان طور كه چين و آفريقاي سياه نشان داده        
گذاري مستقيم خارجي مـساعد   براي سرمايه به بياني ساده، بايد زمينه را. ها را اجرا كنند بتوانند فوت و فن



  ١٥     /جهاني شدن 

 

شـان گـشوده    هاي مورد نياز توسعه بـه آنهـا آموختـه و راه پيـشرفت     اگر جاذبه پيدا كنند، فناوري   . سازند
گذاري مستقيم خارجي جاذبه پيدا كنند، كارآفرينان داخلي هـم بـه ميـدان               ي سرمايه روزي كه برا  . شود مي
 .آيند مي

  
  
  
  
  

  فصل هفتم
  تغيير شكل جهاني شدن براي جهان سوم

 
. هاي مالي يا ايجاد توسعه در كشورهاي جهان سوم توسط جهان اول محـدود اسـت   امكان جلوگيري از بحران 

 اجتماعي وضعيتي فراهم آورند كه افراد بتوانند        هه وجود آوردن سرماي   كشورهاي در حال توسعه بايستي با ب      
هر كشور بايد خود نظـام آموزشـي خـويش را سـازمان             . با يكديگر كار كرده و توان توليد را افزايش دهند         

اگر كشورهاي جهان سوم بتوانند به اوضاع       . داده و اداره كند و بداند اين كار از كشور ديگري ساخته نيست            
تواند بازارهاي خود را براي صادرات آنها باز كنـد و             سروسامان بدهند، آن زمان است كه جهان اول مي         خود

تواند باعث توسعه جهان سوم شود و يا اينكه جلو بحـران مـالي را    اما جهان اول نمي . به آنها كمك مالي بدهد    
كمـك  .  اجتماعي درستي دارنـد    يافته بايستي به كشورهايي كمك كنند كه سازمان        كشورهاي توسعه . بگيرد

كمـك  . شود رود و چه مي    ها كجا مي   خارجي اين نيست كه به كشورها پول داده شود، بدون آنكه بدانيم پول            
اگر كمك خارجي در اختيار     . بايد در اختيار دولتي قرار گيرد كه بتواند براي مردم خود كار مؤثري انجام دهد              

اگر جهان صنعتي ثروتمند در صـدد   . گردد دزد و فاسد سرازير مي    دولتي سالم قرار نگيرد به جيب مقامات        
هـيچ  . كاهش فقر كشورهاي خيلي فقير باشد، بازار محصوالت كشاورزي را بر تجارت آزاد خواهنـد گـشود                

جهان . فقيرترين مردم كشورهاي جهان كشاورزان هستند     . شود به جهان سوم كرد     تر از اين نمي    كمكي سريع 
. هـاي الزم را دارد     جهان سـوم مهـارت    . حتاج محصوالت كشاورزي جهان اول را توليد كند       تواند، ماي  سوم مي 

شود و   در اين مورد با تغيير قوانينِ جهان اول، جهان سوم ثروتمندتر مي           . آنچه ندارد دسترسي به بازار است     
اين دليل مخالفنـد    كساني كه با جهاني شدن به       . اين كار به تغييرات فرهنگي يا آموزشي دشواري نياز ندارد         

 كـشاورزي پـاي خـود را        هرساند، بايد توجه كنند كه جهاني شدن فقط در صحن          كه به جهان سوم آسيب مي     
رسد كه هدف كشورهاي جهان اول ايـن اسـت كـه در كـشاورزي خودكفـا              به نظر مي  . عقب كشيده است  

 بخواهنـد بـه كـشاورزان       اگر ساكنان شهرهاي جهان   . بار است  اين سياست براي جهان سوم مصيبت     . باشند
توانند اين است كه مقدار هداياي خـود را          آنچه نمي . توانند به اين كار خود ادامه دهند       خود پول بدهند، مي   

. شود نه به فعاليت كشاورزي او      پول به خود كشاورز پرداخت مي     . به مقدار توليد كشاورزان مشروط سازند     
خواهد و عبارتند از دسترسـي آزاد و ارزان،          مالكيت فكري مي  نيافته در مورد حقوق      آنچه را كه جهان توسعه    



  ١٦     /جهاني شدن 

 

جهان اول دنبال ايـن اسـت كـه از حقـوق انحـصاري اسـتفاده از                 . با خواست جهان اول در تضاد كامل است       
آورنـد كـه در      هاي چپ جهان اول فشار مـي       جناح. اختراعات، كپي رايت و عالئم تجاري خود محافظت نمايد        

خواهند كـه    كشورهاي جهان سوم نمي   . مور كارگري و مسائل محيط زيست توجه شود       هاي تجاري به ا    پيمان
نمايـد   اما بدون پرداختن به اين امر، بعيد مي. محيطي آنها را جهان اول تعيين كند معيارهاي كارگري و زيست  

 جهـان   هترين مشكل كشورهاي در حال توسع      مهم. هاي جهان اول تصويب شوند     كه قول و قرارها در پارلمان     
ـ . تر از اين دارنـد   اين كشورها مشكلي بسيار بزرگ    . شود هاي مالي خالصه نمي    سوم در مقابله با بحران      ههم

اين گونه كشورها بايستي در جستجوي پيداكردن جايگزيني براي سياست و استراتژي رشد اقتصادي مبتنـي       
. شود  چين و آمريكا خرد مي     هر منگن عمالً الگوي توسعه اقتصادي مبتني برصادرات د      . بر صادرات خود باشند   

 اقتصادي مبتني برصـادرات     هوقفه الگوي توسع   ناپذير و بي   از يك طرف چين وجود دارد كه با تالشي خستگي         
 تجارت منفـي  هتواند به طور مداوم موازن خواهد و نمي كند، و از طرفي ديگر آمريكاست كه نمي را دنبال مي  
 .داشته باشد

 اقتصادي مبتني هاند، راه توسع ذشته توسعه اقتصادي موفق و چشمگيري داشته     كشورهايي كه در گ    ههم
. هاي شصت و هفتاد و هـشتاد همـين سياسـت را اتخـاد كـرد                ژاپن در دهه  . اند برصادرات را پيش گرفته   

ـ        هـشتاد و نـود مـسير ژاپـن را پيمودنـد و بـه نتـايج        هتايوان، سنگاپور، كره جنوبي و هنگ كنگ در دو ده
با اتخاذ چنين سياسـتي، رشـد       . دست يافتند، و امروزه چين وارد اين سياست تجاري شده است          درخشاني  

گيرد و اقتصاد كشور را به جلـو         صادرات كشور در حال توسعه بر رشد محصول ناخالص داخلي آن پيشي مي            
ص  رونق اقتصادي ژاپن، سرعت رشد صادرات آن دو برابر سرعت رشد محـصول ناخـال               هدر دور . راند مي

 . داخلي بود

  
  

  
  

  فصل هشتم
  تغيير شكل جهاني شدن براي جهان اول

 
يافتـه اسـت و فـروريختن        اين يك حقيقت محرز است كه اقتصاد جهان در اختيار و كنترل كشورهاي توسعه             

مـشكالت  .  باالي برج اقتصاد جهاني آن را فروريزد       هاين برج امكان پذير نيست، مگر آنكه مشكالت اين طبق         
كننـد، تهديـدي بـراي       هان سوم هم مهم هستند، اما چون فقط براي انسان درد و رنج ايجاد مـي               اقتصادي ج 

تواند براي جهان سوم انجام دهد، امـا   كارهاي بسيار زيادي وجود دارد كه جهان اول مي. جهاني شدن نيستند 
 رسـيدن بـه چنـين       بـدون . تر از انجام اين كارها، حفظ رونق اقتصادي و رفاه اجتماعي جهـان اول اسـت                مهم

 ههدفي، يعني رونق و رفاه جهان اول و بازار پرتقاضايي كه نتيجه اين رونق و رفاه اسـت، اميـدي بـه توسـع                       
 . اقتصادي جهان سوم نخواهد بود



  ١٧     /جهاني شدن 

 

هاي مالي را بايد از نو تنظيم و تدوين كرد و نگذاشت كه ركود               براي مقابله با انقباض اقتصادي، سياست     
هـاي پـولي و جلـوگيري از ركـود،           هاي مالي با سياست    به منظور انطباق سياست   . به سوي انقباض سير كند    

هـا يـا     فرآيند كـاهش ماليـات    . تأخير در انجام اين مهم جايز نيست      . بايستي اقدامات جديدي به عمل آورد     
ـ             يكي از راه حل   . افزايش مخارج طوالني است     هها اين است كه دولت چارچوبي كلي را تصويب كند كه برپاي

در .  بانك مركزي قابـل اجـرا باشـد   هبه دست هيئتي مثل هيئت مدير اي شده هاي اقتصادي تعيين شاخص
 اي ها را به تصويب كنگره برساند، اما باز هم دوره  جرج بوش موفق شد كه باز هم كاهش ماليات٢٠٠٣سال 

صورت اروپا هم بايد در     به همين   . مدت، كه آثار تشويقي مالي داشته باشد       بلندمدت مد نظر بود نه كوتاه     
ناپـذير در راسـتاي      هـاي انعطـاف    اجراي محدوديت . سياست حفظ ثبات اقتصادي خود انعطاف نشان دهد       

آنهايي كه  . هاي مالي، بدون توجه به شرايط اقتصادي جاري، از نظر اقتصاد كالن بي معني است               جبران كسري 
.  سركردگي آمريكا معترضند، مشكلي الينحل دارندالمللي باشند و خواه  به حكومت جهاني، خواه نهادهاي بين     

 . خواهد اقتصاد جهاني مقررات جهاني مي

المللـي را    هـاي بـين    هر دولتي كه با انتخابات آزاد روي كار آمده باشد، انتخاب مستقيم رهبران سازمان             
نتيجه نهادهـائي چـون     در  . دهد كه از مردم آن ماليات بگيرند       ها اختيار نمي   پذيرد و به اين نوع سازمان      نمي

المللي به   نهادهاي بين . المللي پول، سازمان تجارت جهاني و بانك جهاني بايد باشند          سازمان ملل، صندوق بين   
 آمريكـا در مـسائل، تقريبـاً        ه يك طرف  هاند، اما مداخل   المللي به وجود آمده    منظور حل مسائل اقتصادي بين    

جهـاني  .  كامالً مشهود آن حمله به عـراق اسـت         هنمون. تهميشه ناشي از حوادث سياسي و نظامي بوده اس        
شدن چه وجود داشته باشد چه نداشته باشد، حوادث ژئـوپلتيكي و نظـامي ماننـد برخـورد بـا عـراق روي                 

 .خواهد داد و از آمريكا خواسته خواهد شد كه دخالت بكند يا نكند

گـاهي  . شـوند  جهان مـردد مـي     كشورهاي   هشود، بقي  هنگامي كه بحث قدرت نظامي آمريكا مطرح مي       
شوند و در برخي موارد مانند عراق        همانند مواردي مثل كوزوو، بوسني، و اوگاندا خواهان دخالت آمريكا مي          

خواهند كـه اقـدامات خـود را از طريـق            در برخي موارد از آمريكا مي     . خواهند كه دخالت نكند    از آمريكا مي  
ولي در برخي ديگـر از مـوارد، مثـل          . م دهد، مثل مورد عراق    نهادهايي چون شوراي امنيت سازمان ملل انجا      

 .خواهند كه فردي عمل كند  شمالي، از او ميهكر

 توجهات به دخالت يا عدم دخالت آمريكامعطوف گشته است، به اين نكته توجه نـشده  هدر حالي كه هم   
ژاپـن بـه منـاطقي كـه     . زنند يكه چرا ژاپن و اروپا از ايفاي نقش متناسب با ثروت و منافع ملي خود سرباز م    

 جهـان را    ه اروپاست كه بقي   هاروپا چنان سرگرم ايجاد و گسترش اتحادي      . تأثيري براي او ندارند توجهي ندارد     
 .فراموش كرده است

اروپا و ژاپن بايد در راه حل برخي از مسائل جهان دست به اقدام و عمل بزننـد تـا در تـسلط نامحـدود                  
ه حل اين است كه مهار امور جهاني را به دست سه قدرت اروپـا، آمريكـا و ژاپـن                    را. آمريكا خللي وارد شود   

 رأس اين مثلث يعني اروپا و ژاپن، خـود          هشود، كه دو رأس از س      بسپارند و هنگامي كه اين هدف محقق مي       
خـود  هـا    اگر تمايل به انجام اين كار نداشته باشـند، آمريكـايي          . هاي قدرت جهاني درآورند    را به شكل وزنه   

  .تصميم خواهند گرفت كه كي و كجا وارد عمل شوند
  
 



  ١٨     /جهاني شدن 

 

  
  فصل نهم

  طلب ياري مقام مسئول دانش و فن
 

 همه كشورهاي داراي اقتصاد واقعي، مبهم است و مـسير آن را             هزمان با يكديگر آيند    با وقوع سه انقالب هم    
نياز به ايـن دارد كـه مـسير         هاي جديد برسيستم جاري،      درك تأثيرات فناوري  . بيني كرد  توان پيش  نيز نمي 

سـرعت، انـدازه و جهـت       ( كنـوني آن     هآن و نيز نيروي جلو برنـد      ) يعني تاريخ نهادها و فرهنگ    (قبلي نظام   
درك اين فرآيند مهم بوده و به شـناخت رويـدادهاي جـاري و رويـدادهاي احتمـالي                  . را بشناسيم ) حركت

رفع شوند تا بتوان اقتصادي جهاني مبتني بر دانـش  كمبودها بايد با به كار بردن دانش . كند آينده كمك مي 
تـر از اينجـا       جهـاني شـدن بـيش      هنگراني موجود دربـار   . تر ساخت  شمول را بهتر، استوارتر، پرثمرتر و جهان     

اين نگراني قابل توجيه است چون كه تغيير هم         . هاي كار را عوض كنند     گيرد كه همه بايد شيوه     سرچشمه مي 
ها و كشورها از نظر اقتصادي زماني موفق خواهند شد كه            اشخاص، شركت .  بود حتمي و هم ضروري خواهد    

درك اين مطلب كه بقاي اقتصادي مستلزم ايجاد تغييرات بنيادي اسـت،            . وكار خود را نو كنند     الگوي كسب 
همه بايـد بـه ايـن       . توانند از آن منتفع شوند     ها، كشورها مي   ترين امتيازي است كه اشخاص، شركت      بزرگ

هاي جديد براي سيستم قديم كاربرد ندارد بلكه در تعامل با يكديگر سيـستمي بـه                 ل برسند كه ورودي   اص
اگر به ايـن اعتقـاد برسـند، حتمـاً بـه دنبـال              . آورند كه ساختار اصلي آن دچار تحول و تغيير است          وجود مي 

د مگر اينكه متوجـه شـوند       كنن ها اين كار را نمي     انسان. وكار جديد و كشف آن برخواهند آمد       الگوهاي كسب 
گوينـد كـه تغييـر را        ها ظاهراً مـي    انسان.  كار با سبك و سياق قديم شكست به همراه خواهد داشت           هادام

وكارها الگـوي خـود را عـوض     اما اگر صاحبان كسب   . دوست دارند اما راستش اين است كه از تغيير بيزارند         
ـ   . كنند ميها هم ناگزير الگوي حكومتي خود را عوض         كنند، دولت  هـا    شـركت هروزي خواهد رسـيد كـه هم

 رقابـت داراي  هشركتي كه اين معاونت را زودتر ايجاد كند، در صـحن . معاون امور دانش و فن داشته باشند 
تواند عملكرد شركت را از سطح متوسط بـه سـطح      معاون باكفايت امور دانش و فن مي      . مزيت خواهد شد  

. چه چيزي بايـد فروختـه و چـه چيـزي توليـد شـود            . يد خريداري شود  داند چه چيزي با    او مي . عالي برساند 
هاي جاري شركت درگيـر   شناسد و با فناوري يابي كارِ معاون دانش و فن است كه دانش فني را مي      موقعيت
كنـد دريابـد كـه       كند و سعي مي    معاون دانش و فناوري شركت مسير حركت فناوري را رديابي مي          . نيست

كشورها هم  . دهد معاون دانش و فن، فناوري مهم را از غير مهم تميز مي           . رخواهند آورد رقيبان در كجا سر ب    
در اقتصاد مبتني بر دانش، حقوق ناشي از ثبت اختراع، كپي رايت و             . بايستي بتوانند همين كار را انجام دهند      

لي روزي بـه    داند كه هـر محـصو      معاون دانش و فن مي    . شود ترين دارايي محسوب مي    عالئم تجاري بزرگ  
موقع پـيش از اينكـه       تشخيص زودهنگام اين تغييرات و واكنش به      . شود رسد و رشد آن كم مي      سن بلوغ مي  

.  انتخاب استراتژي فني صحيح براي صنايعِ نوظهور، اهميت دارنـد          هاين تغييرات ظاهرشونده به همان انداز     
 موقع بايد پا را عقب كـشيد وكـي بايـد         كند زمان بلوغ صنعتي را تعيين كند، چه         فن سعي مي    و معاون دانش 

 معاون دانش و فن     هوظيف. فهميدن اين واقعيت از دانستن زمان پيشروي دشوارتر است        . فعاليت را رها كرد   
اما ايـن معـاون دانـش و فـن          .  مديرعامل است  هاين كار وظيف  . اين نيست كه مقدمات خروج را فراهم كند       



  ١٩     /جهاني شدن 

 

اي زندگي اقتصادي و فناوري خـود بـه شـركت را گوشـزد         ه است كه نزديك شدن محصوالت را به چرخه       
 .نمايد مي

هاي بزرگ و كوچك يا در ايـن          شركت ههم. آورد هالتر به وجود مي    هاي جديد اقتصادي همانند      فناوري
اگر از هر مهندس مشاور معتبري در اين زمينه سـؤال كنـيم،             . سرِ هالترند يا در سر ديگر، وسط خالي است        

 جهاني پيدا كنيد و يا بـه كـاري خيلـي            ه اساسي داريد يا سلط    ه كاري كه هستيد دو گزين     خواهد گفت در هر   
) نه بزرگ و نـه كوچـك      (شركت داخلي بينابين    .  خاصي از بازار را تسخير نماييد      هتخصصي رو آوريد و گوش    

 دانـش  رو هستند كه همه چيز آن متكي بـه  روبه اي ها با آينده ها هم مثل شركت دولت. محكوم به فناست
 اقتصادي از هر جهت روشن هـستند، خـواه ثروتمنـد باشـيد و خـواه فقيـر، بايـد                     ههاي توسع  درس. است

تـرين كـشور جهـان قابـل      ترين و پيشرفته اين امر در بزرگ. پيشاپيشِ فناوري حركت كنيد تا موفق باشيد     
 .مشاهده است

هـاي بازرگـاني او را       زارها يـا سياسـت    قراول اقتصادي جهان است، اما نه به خاطر اين كه با           آمريكا پيش 
شـايد  . آزادتر نيستند پيشتازي اقتصادي او به سبب رهبري جهاني اوسـت          . آزادتر از كشورهاي ديگر است    

آمريكا نه براي تعيين برندگان صـنعتي اسـتراتژي مشخـصي           . هم پرچم پيشرفت فناوري را در دست دارد       
امـا سـازوكارها   . دهـد  ه معافيـت ماليـاتي ويـژه مـي    هاي مجهز بـه فنـاوري پيـشرفت    دارد و نه به شركت  

  .هاي برنده آينده را زير پروبال خواهد گرفت يي دارد كه فناوري)ها مكانيسم(
  
  
  

  
  

  
 

  فصل دهم
  هاي كاميابي ساختار و نگرش
 

تـوان بـه وجـود آورد، راه و روش           هـا را مـي     توان ايجاد كرد، خط مـشي      نهاد اقتصادي مناسب و الزم را مي      
توان جستجو و پيدا كرد و در نتيجه جهاني شدن را در مسيري بهتر هدايت كرد، امـا موضـوع                      را مي  مناسب

ـ . هاي درست در بستر ساختارهاي اجتمـاعي مناسـب اسـت           بسيار پيچيده و مشكل جا انداختن نگرش        ههم
. موفـق شـوند   هاي هماهنگ و سازگار نياز دارنـد تـا           اي از نگرش   هاي اجتماعي و اقتصادي به مجموعه      نظام

شايد توانايي انسان در تغيير ساختار ژنتيكي و درمـان بيمـاري            . شناسي است  قرن بيست و يكم قرن زيست     
 فشار بـراي    هشود كه سرچشم   تصور مي . رود  ساختمان ژنتيكي بيمار آغاز شده و به سرعت پيش مي          هبرپاي

ي محـصوالتي كـه از راه تغييـر         توليدكننـدگان خـارج   . مشاركت در انقالب بيوتكنولوژي، جهاني شدن است      
كاميابي در قرن بيست و يكم بـا        . شود كه خواهان آن نيستند     اند، به مشترياني تحميل مي     ژنتيكي توليد شده  



  ٢٠     /جهاني شدن 

 

ـ       ها و جوامع با دل و جرئتي مي        جهاني شدن يا بدون جهاني شدن آدم       ژي وخواهد كه موارد اسـتفاده بيوتكنول
كـساني كـه از بيوتكنولـوژي       . افتنـد  ل اين كار نباشند، عقب مي     كشورهايي كه به دنبا   . مدرن را كشف كنند   

امـا جهـان سـوم از محـصوالت تغييريافتـه از راه      . زننـد  هراسند، معموالً سنگ جهان سوم را به سينه مي         مي
سطح زيركشت محـصوالت تغييـر يافتـه در كـشورهاي در حـال              .  علم ژنتيك استقبال كرده است     همداخل

يابد، زيرا درآمد زراعي را در جاهايي كه پايين اسـت            اي توسعه يافته افزايش مي    تر از كشوره   توسعه سريع 
هاي جديد از ثمرات     هاي كسب فناوري   نگراني جهان سوم از اين است كه به سبب زيادي هزينه          . برد باال مي 

 ز گياهـان و شـان آنهـا را در برابـر اسـتفاده ا     خواهند كه حاميان جهـان اول  نمي. اين انقالب بي بهره بمانند

آنها در پـي فرصـتي هـستند كـه در ايـن انقـالب               . ها محافظت نمايند   حيوانات توليد شده از راه تغيير ژن      
 .مشاركت كنند و ميوه آن را بچينند

هاي باشهامت جهـاني شـدن امـروز را        انسان. نفس يكي از اركان اصلي جهاني شدن موفق است         اعتمادبه
هاي مـن گـسترش خواهـد يافـت؛ و شـرايط              تجربه هاهد شد؛ دامن  فرهنگ من غني خو   : شمارند مغتنم مي 

فرهنگ مـن نـابود خواهـد شـد؛ تجربـه           : ترسند ترسوها از جهاني شدن مي    . اقتصادي من بهتر خواهد شد    
ممكن است كه منافع اين امر از مـضرات آن          . دانم هاي اقتصادي جهاني شدن را مي      خواهم؛ و زيان   جديد نمي 

 .بينم  مضار آن را ميبيشتر باشد اما من فقط

خواهد كه در فضا و شرايطي كـار و زنـدگي كننـد كـه در آن                  هايي پردل و جرئت مي     جهاني شدن آدم  
پـردل و جرئـت    اي چنين جامعـه  هم. در اين محيط نو بايد راحت باشند. اند بزرگ نشده و به آن خو نگرفته

كـنم و در فرهنگـي جديـد، كـه هنـوز             مـي هاي مختلف جمع آوري      ها را از فرهنگ    خواهد كه بگويد آدم    مي
اما درعين حال افرادي پيدا خواهند شد كه خود را از اين فرآيند             . كنم مشخصات آن معلوم نيست، ادغام مي     

كنار بكشند و حاضر نشوند كه در آن مشاركت كنند، اينها در اقتصاد جهان عمالً حـضور نخواهنـد داشـت و     
 اقتصاد جهاني متكي به دانـش       هاما در مقابل ديگران به عرص     . ندگرد فقط در مرزهاي ملي خود محصور مي      

 زمين به سرآمده است و عـصري جـايگزين          ه اكتشافات جغرافيايي بر روي كر     هدور. قدم خواهند گذاشت  
  . شود آن گرديده كه عصر اكتشافات علمي ناميده مي

كـه بـه آن    اي كتشافي شـجاعانه اين نوع جوامع به سفرهاي ا. شوند جوامع محتاط ثروتمند نيستند و نمي
 .زنند نياز دارند دست نمي


