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  کشورهاي در حال توسعه : برنده یا بازنده؟
  ∗ترجمۀ لیال قلیجائی_کارل لنکستر

  چکیده 
مبحث جهانی شدن امروز یکی از مسائل مهم مورد مطالعۀ کشورهاي توسعه یافته و در حـال توسـعه   

از اند. اما آنچـه کـه بـیش     هاي گوناگون آن را بررسی کرده باشد و تاکنون کشورهاي مختلف جنبه می
باشد. بسـیاري   هاي اقتصادي جهانی شدن می همه براي کشورهاي در حال توسعه اهمیت دارد هزینه

از صاحبنظران بر این باورند که پروسۀ جهانی شدن باعث فقیرتر شـدن کشـورهاي در حـال توسـعه     
  گردد. می

رشد مـداوم و  در همین راستا نویسنده مقاله معتقد است که اگر توسعه را به معناي درست آن یعنی 
مساوي در نظر گیریم و با مقایسه تطبیقی کشورهاي عقب مانده و در حال توسعه یکـی از معضـالت   

  کند. ا نوع حکومت آنها و نبود دموکراسی معنی می اصلی کشورهاي عقب مانده ر
دو کارل لنکستر مفهوم جهانی شدن و امنیت و تأثیر آن بر یکدیگر را بررسی کرده و به دنبال اثبـات  

کنـد و در   باشد فرضیه اول ، تأثیر مثبت جهانی شدن و امنیت را بررسی می فرضیه در مقالۀ خود می
فرضیه دوم ، به تأثیر منفی جهانی شدن بر امنیت که در نهایت باعث محرومیت و مناقشۀ اجتمـاعی  

کشـورهاي در  کنـد کـه مشـکالت     پردازد. در پایان نویسندة مقاله به آمریکا پیشنهاد می گردد می می
حال توسعه و آسیب پذیر باید خوب فهمیده شود و استقرار دمکراسی تنها راه کمک به این کشـورها  

هـاي   باشد. همچنین باید بـه ایـن کشـورها در راه توسـعه، تشـویق سـرمایه گـذاري و همکـاري         نمی
  اقتصادي کمک کرد.

  ها : کلید واژه
  عی، مناقشهجهانی شدن، کشورهاي در حال توسعه، امنیت اجتما

                                      
  عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین ∗
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 5بیلیـون جمعیـت جهـان،     6امروزه از میان 
 "جهان در حـال توسـعه  "بیلیون در آنچه که 

کنند. این مقاله به  شود، زندگی می نامیده می
بررسی اثرات اخیر جهانی شدن بر کشورها و 
مردمی که در جهان در حال توسـعه زنـدگی   

کنند و همچنین اثر احتمالی کـه جهـانی    می
کشورها در آیندة نزدیک خواهد شدن بر این 
پردازد. ایـن [مقالـه] مشخصـاً بـر      داشت، می

صلح و امنیت در کشورهاي در حـال توسـعه   
ــا ارزیــابی عملکردهــاي  تمرکــز مــی کنــد و ب

هاي ایاالت متحـده در مـورد جهـانی     سیاست
شدن و امنیت در مناطق فقیرتر دنیا، خاتمـه  

  یابد. می
شـورهاي  جهانی شدن منافع زیادي را براي ک

در حال توسعه به همراه دارد. در عین حـال،  
کنـد.   اي را نیز متوجـه آنهـا مـی    هزینه بالقوه

هائی مثـل : سـیالیت اقتصـادي، رکـود      هزینه
هاي درآمد رو به افـزایش،   اقتصادي و نابرابري

(هم در کشورها و هم بین کشـورها) کـه، بـا    

توجه بـه دسترسـی گسـترده بـه اطالعـات و      
واند به تنش و مناقشـه دامـن   ت تسلیحات، می
اي بـراي   هاي اقتصادي گسترده بزند و فرصت

جنایتکاران و جنگ ساالران براي تأمین مالی 
هایشان وچپاول منابع خـام کشـورهاي    جنگ

جهان سوم ایجاد کند. ایاالت متحده، بعنـوان  
رهبر جهان، نقش و وظیفۀ خاصی در تضمین 
اینکه پروسۀ جهانی شـدن یـک پروسـۀ آرام    

باشد را به عهده دارد و نهادهـاي مناسـب    می
هـاي   حکومت جهانی براي مواجهه بـا هزینـه  

جدي و بالقوة جهـانی شـدن بـه حـد کـافی      
شکل گرفته است. بـیش از هـر چیـزي ایـن     
نقش نیازمند ایـن اسـت کـه ایـاالت متحـده      
مایل به استفاده از سیاستها و منابع اقتصادي 

اد خود براي تضـمین ثبـات در جهـان اقتصـ    
باشــد، بــه طوریکــه مجبــور نباشــد از منــابع 
نظامی خود براي مواجهه بـا تبعـات شکسـت    
اقتصادي یا جنگ سـاالري در کشـورهاي در   

  حال توسعه، استفاده کند.
  جهان در حال توسعه، کدام است؟  

منظورما از امنیـت معنـاي سـنتی آن یعنـی     
نبود مناقشه هـم در کشـورها و هـم در بـین     

امنیـت بشـري، امنیـت     کشورها اسـت. (مـا،  
محیطی یا دیگر معناي توسعه یافته از امنیت 

کنـیم). هـدف مـا     را در این مقاله بررسی نمی
ــف کشــورهاي در حــال توســعه اســت.   تعری
درست بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که 
کشورهاي آمریکاي التین، آسیا و آفریقا، اعـم  

از مستقل یا مستعمره،  نقاط مشترك زیادي 
ند. میـانگین درآمـد سـرانه آنهـا خیلـی      داشت

پـائین بــود. غنــا، آرژانتــین و کــره از ســطوح  
بســیار مشــابه ثــروت برخــوردار بودنــد. نــرخ 
باسوادي ، وضعیت بهداشتی و امید به زندگی 
مردم نیز پایین بود؛ در بسیاري از موارد فقط 
بخش کوچکی از کودکـان حـائز شـرایط بـه     

ــی  ــدائی م ــدارس ابت ــ  م ــر س ــد. زی اختها رفتن
  وزیربناهاي آنها محدود بود، و آنها سرمایه 
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اندکی براي سـرمایه گـذاري بسـیار ضـروري     
هـاي   داشتند. سرانجام اینکه، اکثر آنها، بخش

وسیع کشاورزي داشتند و به صادرات یک یـا  
  دو محصول متکی بودند.  

ــعه" ــزایش    "توس ــۀ اف ــود از پروس ــارت ب عب
درآمــدهاي مــالی بــه روشــی منصــفانه (کــه  

متی از منافع رشد را فقیر ببـرد) و بهبـود   قس
بخشیدن به کیفیت زندگی همـۀ شـهروندان،   
شــامل تعلــیم و تربیــت، مراقبــت بهداشــتی، 
ــر     ــالم و دیگ ــرپناه، آب س ــه س ــی ب دسترس
چیزهاي ضروري. در سـالهاي اخیـر، تعریـف    
توسعه، تحول یافته و شامل شرایط مطلـوب،  

ت براي مثال در برگیرندة فقـر زدائـی و عـدال   
ــن     ــار تیاس ــت. آم ــده اس ــز ش ــاعی نی اجتم

)Amartya Sen  در کتـاب اخیــرش تحــت (
توسـعه را در   "توسعه به مثابۀ آزادي"عنوان 

ــرکت در   ــامل آزادي شـ ــاي آزادي، شـ معنـ
مبادالت اقتصادي و همچنین آزادي سیاسـی  

  کند.   هاي اجتماعی، تعریف می و موقعیت
با وجود عدم مخالفت با این عقیده که توسعه 

اي است که توانائی هر فرد بـراي بهتـر    وسهپر
دهد، این مقالـه مفهـوم    زیستن را افزایش می

سنتی و محدودتر توسعه بعنوان رشد مداوم و 
گزیند. این کـار بـه دو دلیـل     مساوي را بر می

است. اول، تعریفی از توسعه که در برگیرنـدة  
باشـد بـه مـا چیـز زیـادي       هر چیز خوبی می
هـاي دسـت یـابی بـه      ویتدربارة پروسه یا اول
گوید. دوم، مشـخص اسـت    زندگی خوب نمی

که هستۀ توسعه، با هر تعریفی، عبارت اسـت  
هاي کمی  از رشد اقتصادي. بدون رشد، گزینه

بــراي آزادي اقتصــادي و موقعیــت اجتمــاعی 
وجود دارد. تحقیقـات نشـان داده اسـت کـه     
ــه      ــر ب ــان منج ــی زم ــاوي در ط ــد مس رش

بهتـر بـراي همـه     هائی براي زنـدگی  موقعیت
  شود. شهروندان می

امــروزه جهــان در حــال توســعه خیلــی غیــر 
متجانس است. اکنون، کره ، آرژانتین ، ترکیه 
، موریتانی ، مکزیک و چند کشور دیگر جهان 

دالر در سال یا  3000سوم، با میانگین درآمد 
باالتر ، با تقریباً همۀ کودکان حائز شـرایط در  

کت بـاال در مـدارس   مدارس ابتدائی و بـا شـر  
سـال و بـا    60متوسطه ، با امیـد بـه زنـدگی    

 60اقتصادهائی هر چه بیشتر متنوع در میان 
شـوند. در   کشور خوب دنیا طبقـه بنـدي مـی   

طرف دیگر طیف آفریقاي جنـوب صـحرا، بـا    
سـال (کـه در تعـدادي از     50امید به زندگی 

کشورها به خاطر ایدز رو به کاهش اسـت)، و  
کـه هنـوز متکـی بـه تولیـد و       با اقتصادهائی

ــه     ــوالت اولی ــدکی محص ــداد ان ــادرات تع ص
بعضـی از   1هستند، قرار دارند. جدول شمارة 

هــاي  اطالعــات کیفیــت زنــدگی را در بخــش
  مختلف جهان سوم خالصه کرده است.

آمریکاي التین و شرق آسیا ، همراه بـا چـین   
هـاي اقتصـادي زیـادي در مـواردي      پیشرفت

مید بـه زنـدگی، مـرگ و    چون درآمد سرانه، ا
هاي کیفی زندگی  میر نوزادان و دیگر شاخص
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اند. (اگر چـین را از شـرق آسـیا حـذف      کرده
ها خیلی بهتر خواهد بـود).   کنیم، این شاخص

بســیاري از کشــورها در ایــن منــاطق دســته 
بندي متفاوتی از کشورهاي در حال توسعه را 

  دهند. در مقایسه با دیگر مناطق، تشکیل می
  

 
  نبع : بانک جهانی م

فقیرترین مناطق عبارتنـد از جنـوب آسـیا و    
ــوبی     ــیاي جن ــحرا؛ آس ــوب ص ــاي جن آفریق

باشـد؛   باالترین تعـداد افـراد فقیـر را دارا مـی    
لیکن هر چند در آمـد سـرانه آنجـا از میـزان     

هـاي   تر اسـت، شـاخص   آفریقاي جنوبی پایین
کیفیت زندگی آن به طور قابل توجهی بـاالتر  

ی منطقـه از جنـوب آسـیا هـم     است. آن یکـ 
است و راه درازتري را باید  "توسعه نیافته تر"

براي دستیابی به حـداقل توسـعه طـی کنـد.     
دهـد و   [همانطور که] این اطالعات نشان مـی 
کننـــد،  دیگـــر اطالعـــات نیـــز تأییـــد مـــی

مشخصاً هنـد ،   –اکثرکشورهاي جنوب آسیا 
انـد   اي رسیده به مرحله -پاکستان و سریالنکا 

باشـند. (صـدها    ه داراي سرمایه انسانی مـی ک
میلیون هندي تحصـیل کـرده وجـود دارد) و    

المللـی بـه    دسترسی بالقوه به بازارهـاي بـین  
منظور در دست گرفتن رهبـري و مسـئولیت   

مدیریت و پروسـۀ اقتصـاد خودشـان، دارنـد.     
داستان در آفریقاي جنـوب صـحرا بـه شـکل     
 دیگري است؛ به طوریکه، هر چنـد پیشـرفت  
قابــل تــوجهی در اشــاعۀ تحصــیالت ابتــدائی 

درصـد از   4صورت گرفته اسـت، ولـی فقـط    
ها به تحصیالت دانشگاهی دسترسی  آفریقائی

  دارند.  
از این گذشته، خدمات بهداشتی و زیربناها به 
طور عام محدودنـد و اغلـب بـه خـاطر عـدم      
نگهداري مناسـب در حـال نـابودي هسـتند.     

ی کشـورهاي  عمق فقـر در آفریقـا و در بعضـ   
جهان (براي مثـال ، برمـه ، هـائیتی ، نپـال ،     
کامبوج ، یمـن) خـودش یـک طبقـه بنـدي      

  اي] دارد. [جداگانه
توجه به این سؤاالت ارزشمند است : چرا این 

هاي زیاد بین منـاطق و کشـورهاي در    تفاوت
هائی ماننـد   حال توسعه وجود دارد؟ چرا ملت

ـ  هاي بزرگ اقتصادي برداشته کره قدم د، در ان
حالیکه کشورهائی مانند غنا ، اگر چیزي هـم  
دارند، در مسیر حرکت به سمت موفقیـت بـه   

کننـد؟ بیائیـد ایـن     سمت عقب حرکـت مـی  
سؤاالت را در مورد منطقـه آفریقـاي جنـوب    
صحرا در نظر بگیریم. این درست است که بـا  
توجه به موقعیت آنها در منطقـه گرمسـیري،   

م و تجمـع  هـاي نـامنظ   خاك فرسوده، بـارش 
ها، وضـعیت محیطـی اکثـر     استثنائی بیماري

این منطقه به طـور اسـتثنائی سـخت اسـت.     
همچنــین درســت اســت کــه آفریقــا قربــانی 
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تجارت برده قرن هفده و هجـده بـود اسـت و    
براي حداقل نیم قرن فراموش شده بـود و بـه   
عنــوان بخشــی از مســتعمرات کشــورهاي    

بـود.   اروپائی مورد سوء اسـتفاده قـرار گرفتـه   
ولی االن حـدود نـیم قـرن اسـت کـه آفریقـا       
ــرایط بــد     ــت آورده و ش ــتقاللش را بدس اس
محیطی آن همانند شرایطی است کـه دیگـر   
کشورها در سـایر نقـاط جهـان (بـراي مثـال      
آمریکــاي التــین) دارنــد. از ایــن گذشــته، در 
حالیکه آفریقا خیلی کم توسعه یافتـه اسـت،   

، کشـوري   یک استثناء وجود دارد : بوتسـوانا 
کوچک، محصور در خشکی و با جمعیتـی بـه   
سختی در حـدود یـک میلیـون نفـر در طـی      

هاي متعدد باالترین نرخ رشـد را داشـته    دهه
است. بوتسوانا از منابع معـدنی خـود ماننـد ،    

مند است لـیکن بـرخالف دیگـر     الماس ، بهره
کشورهاي منطقه با منابع معدنی غنی، (براي 

یــک کنگــو، گــابن، مثــال، جمهــوري دموکرات
زامبیا، گینه، نیجریه، کامرون)، بوتسـوانا آنهـا   

اسـت.   اي مدیریت کرده را به طور دوراندیشانه
نمونۀ بوتسوانا بیانگر این است که کشـورهاي  
ــت     ــا محن ــراه ب ــاً هم ــد حکم ــائی نبای آفریق

  اقتصادي باشند.  
در میان متخصصان توسعه این امـر بـه طـور    

شـده اسـت کـه    اي مورد قبول واقـع   گسترده
آنچه که موجب تفاوت شدید آفریقـا از دیگـر   

 "حکومـت "شود چیزي است کـه   مناطق می
ها و نهادهاي ایجاد  سیاست –شود  نامیده می

ــه   ــائی، ک ــران آفریق ــط خــود رهب شــده توس
ها را بـراي نـوآوري و سـرمایه گـذاري      انگیزه

هـاي کنتـرل شـده     برد. مثالً قیمـت  ازبین می
کشاورزان به توسعۀ  توسط دولت براي تشویق

هــاي  تولیـد خـود و بــه کـارگیري تکنولـوژي    
جدید بسـیار پـایین بودنـد ؛ دولـت سـرمایه      
گذاران ناامید داخلی و خـارجی؛ و همچنـین   
سازمانهاي فاسـد و غیـر رقـابتی کـه حقـوق      
ــه فــرار   ــد و منجــر ب ــین بردن مالکیــت را از ب

کنـد. امـا نکتـۀ     سرمایه شدند را کنتـرل مـی  
ها و نهادهـا در آفریقـا    سیاستدیگر آنکه چرا 

نسبت بـه منـاطق دیگـر بـه جـاي ایـن کـه        
حمایت کنندة توسعه باشند، مانعی بـراي آن  

اند؟ هنوز این سؤال یک جواب مشخصی  بوده
نــدارد، لــیکن فاکتورهــاي مختلفــی بــه نظــر 

رسد که عبارت است از : رهبـري، چیـزي    می
کـره کـه در    "معجـزه اقتصـادي  "که موجب 

با دولت ژنرال پارك چانگ هی و  1961سال 
)General Park Chung Hee   .آغـاز شـد (

کسیکه پس از بدست گرفتن قـدرت تصـمیم   
هایی را اتخاذ کند کـه موجـب    گرفت سیاست

رونق توسعۀ کره بشـود و بـه همـین راه نیـز     
ادامه داد. او باعث شد که تخصـص اقتصـادي   

هاي تحصیل کرده و نظم شدید نظامی  اي کره
ورش را از آنچه که در واشنگتن حکومت، کش

بعنوان یک سبد اقتصـادي در طـی حکومـت    
) Syngmar Rheeقبلــی ســینگمن رهــی (

شد، برگرداند. همچنین در بوتسـوانا،   تلقی می
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ــا     ــرتس خام ــر س ــور س ــیس جمه ــین رئ اول
)SirSeretse Khama     کـه بـود یـک فـرد (

دوراندیش بود و به دنبال ریاسـت جمهـوري   
نـابع کشـورش بـراي    مادم العمر یـا غـارت م  

منافع شخص خود، نبود. اویک آهنگ راستی 
و نظم را بر پا ساخت و نهادهاي سیاسی پس 
از استعمار را ایجاد کرد که از آن موقع تا بـه  
حال در حـال کـار هسـتند. (در ایـن رابطـه،      
ژنرال جورج واشنگتن نیز همین کار را کـرد،  

توانسـت رئـیس جمهـور مـادم      کسی که مـی 
  ولی از آن چشم پوشی کرد.) العمر بشود

از جمله دیگر فاکتورها می تواند شامل گـروه  
اقتصـادي درون کشـورها    –بندي اجتمـاعی  

باشد. آیـا گروههـاي اقتصـادي قدرتمنـد بـه      
اندازة کافی و مستقل از دولت وجود دارند که 
از حقوق مالکیت و افزایش رشد اقتصادي نفع 

ق ببرند و بتواننـد وقتـی دولـت بـه آن حقـو     
کنـد، مـانع آن بشـوند؟ ایـن گـروه       تجاوز می

بندي بنـدرت در دیگـر کشـورهاي آفریقـائی     
شود، جائیکه اکثراً کشاورزان کوچک  دیده می

هستند و تولید کنندگان کمی وجود دارنـد و  
تقریباً هـیچ طبقـۀ متوسـط مسـتقلی وجـود      

هــا بوســیلۀ نهادهــاي  نــدارد. مشخصــاً دولــت
دي چـک  هـاي اقتصـا   سیاسی یا گروه بنـدي 

شـوند. البتـه گروههـاي مختلـف نـژادي       نمی
وجود داشتند اما به آنهـا بعنـوان تهدیـدهائی    

شد و خصوصاً بعنوان  براي اتحاد ملی نگاه می
  هاي سیاسی تحت فشار قرار داشتند. جنبش

فاکتور دیگـري کـه ممکـن اسـت نقشـی در      
تشویق یک توسعه مؤثر در کـره بـازي کـرده    

اسـت از تهدیـد از    باشد، و نه در غنا، عبـارت 
خارج. کره با تهدید مداوم نسبت به موفقیـت  
و حتی موجودیتش از جانب شمال روبرو بـود  
ــا چنــین   ولــی اغلــب کشــورهاي آفریقــائی ب
تهدیدهائی رو برو نیسـتند. البتـه حقیقتـاً بـا     

طلبـی یـا مناقشـۀ      تهدیدهاي داخلی تجزیـه 
داخلی روبرو هستند). بوتسـوانا یـک اسـتثناء    

سوانا باآفریقاي جنوبی هم مرز است است. بوت
که از لحاظ نظامی قدرتمنـد تـر و بـه لحـاظ     

اش مورد نفـرت بـود.    سیاستهاي نژاد پرستانه
آفریقاي جنوبی نسبت به بوتسوانا در سالهاي 
اولیۀ استقالل ادعاي مالکیت اراضـی داشـت.   
ممکن است این تهدید مداوم از همسایه بوده 

وانا وارد کـرده  باشد ونظـم را در دولـت بوتسـ   
  شود. است که در بقیۀ قاره دیده نمی

تواند استدالل کند توضـیح دهـد    هر کس می
هــا در جهــت منــافع  کــه چــرا بعضــی دولــت

کننـد و بقیـه    اقتصادي مردمشان حرکت مـی 
نه. ارائه یک جواب مشـخص بـه ایـن سـؤال     
خارج از محدودة این بخش است. آنچه که ما 

ــ  ــاد امــروز داریــم عبــارت اســت از تف اوت زی
اي که در ظرفیت کشورهائی که جهان  توسعه

شـوند، بـه منظـور     در حال توسعه خوانده می
  توسعه وجود دارد.

آیا با توجه بـه ایـن چنـین تفـاوتی در میـان      
کشورهاي در حال توسعه، دلیل یکسانی براي 
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همۀ این کشورها وجود دارد؟  ایـن کشـورها   
همگی از خصوصیات درآمـد کـم نسـبت بـه     

ــوره ــر  کش ــمالی، زی ــاي ش ــا و آمریک اي اروپ
بناهاي غیرمناسب، نیاز به سرمایه گذاري هم 
در کاالهاي عمومی و هم کاالهاي خصوصـی،  
در شــکنندگی پروســۀ اقتصــادي کــه انجــام  

ـک   داده هـاي   اند و صدمه پذیري نسبت بـه شُ
داخلی و خارجی برخوردارند. لیکن، مـا بایـد   
 مراقب باشیم که بین کشـورهائی بـا حـداقل   
توسعه (بیشتر در آفریقا ولی شامل تعدادي از 
ــیا) و    ــین و آسـ ــاي التـ ــورهاي آمریکـ کشـ
کشورهائی با وضعیت بهتر، تفاوت قائل شویم 

رسـد اثـر گـذاري جهـانی      چرا که به نظر می
شدن بر ایـن دو دسـته متفـاوت باشـد. یـک      
ــر از کشــورهاي در حــال   ــدي دیگ دســته بن

شـی  شود کـه از فروپا  توسعه شامل آنهائی می
هـــاي  شـــوروي و از بـــین رفـــتن حکومـــت

انـد. بسـیاري از ایـن     کمونیستی ایجـاد شـده  
کشورها براساس درآمـد سـرانه خیلـی فقیـر     
هسـتند، ولـی، بـرخالف کشـورهاي در حــال     

 –توسعۀ سنتی آنها از یک زیربناي فیزیکـی  
انسانی نسبتاً خوب توسعه یافته برخوردارنـد.  

کــره شــمالی و   (منظور ما نه کشورهاي 
اي چون  عراق است و نه کشورهاي فروپاشیده

سیرالئون ، سـومالی و جمهـوري دمکراتیـک    
  کنگو).

  ها تأثیر جهانی شدن : فرضیه

هـاي متعـددي در    ما ابتدا با بررسـی فرضـیه  
مورد تأثیر جهانی شدن بر امنیـت در جهـان   

کنــیم. ایــن اثــر  در حــال توســعه شــروع مــی
ــر   ــأثیر آن بـ ــتر از طریـــق تـ ــذاري بیشـ گـ

ادهاي کشورهاي در حال توسـعه همـراه   اقتص
  باشد.   با تبعات سیاسی و تغییر اقتصادي می

بــا در نظــر گــرفتن خطــر ســاده ســازي، مــا 
توانیم دو دسـته فرضـیه را در ارتبـاط بـا      می

تبعات جهانی شدن بر امنیت و مناقشه، یکی 
با رابطۀ مثبت و دیگري با رابطۀ منفی مطرح 

  کنیم.
هـانی شـدن بـر    منطق اصلی تـأثیر مثبـت ج  

امنیت این است که تجارت توسـعه یافتـه در   
هائی بـراي   جهانی شدن براي کشورها فرصت

صادرات و رشد و ارتقاء سـطح کلـی زنـدگی    
ــراهم مــی کنــد. در عــوض ایــن  مردمشــان ف

بهبودي منجر به کاهش نارضایتی اجتماعی و 
ثباتی سیاسی و مناقشۀ اجتمـاعی   احتمال بی

م در این رابطه این شود. فرضیۀ مرتبط دو می
اســـت کـــه تجـــارت توســـعه یافتـــه و     

گذاري، پیوندهاي کشـورهاي مسـتقل    سرمایه
کنـد و هزینـۀ    را با جهان اقتصاد تقویـت مـی  

ــورهاي    ــین کش ــم در ب ــه را ه ــالقوة مناقش ب
دهـد،   همسایه و هم در داخل آنها کاهش می

و لــذا منجــر بــه تشــویق رهبــران سیاســی و 
ز ایــن مردمشــان نســبت بــه ســرباززدن ا   

  شود.   مناقشات می
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منطق اثـر گـذاري منفـی جهـانی شـدن بـر       
شرایط اقتصادي و امنیت در کشورهاي جهان 
متعدد است. اکثر آنهـا از تئـوري محرومیـت    

اند. که عبارت است از اینکه  نسبی الهام گرفته
هرجا یک بخش از جامعه خـود را بـه لحـاظ    

هـا   اقتصادي یا سیاسی نسبت به دیگر بخـش 
بینــد، نارضــایتی ناشــی از ایــن    محــروم ب
  تواند منجر به مناقشه بشود. ها می نابرابري

مشخصاً ایـن طـرز اسـتدالل منجـر بـه ایـن       
شود که جهانی شدن برندگان و بازندگانی  می

دارد. بازنــدگان ممکـــن اســت از نـــابرابري   
اقتصادي بیشـتري نسـبت بـه برنـدگان رنـج      
ببرند. براي مثـال، افـراد داراي تحصـیالت از    

هاي ارائه شـده توسـط جهـانی شـدن      فرصت
ممکن است افزایش درآمدهاي سریع ورقابت 
نهایی داشته باشـند. افـراد بـدون تحصـیالت     
ممکن است فقیرتـر نشـوند ولـی نسـبت بـه      
برندگان جهانی شـدن وضـعیت نسـبتاً بـدي     
خواهند داشت. همچنـین، بازنـدگان جهـانی    
شــدن ممکــن اســت عمــالً از کــاهش کلــی  

برخوردار بشوند، مثالً وقتی که  درآمدهایشان
هـاي محـافظتی اجتمـاعی و     هـا شـبکه   دولت
هاي اجتماعی خود را به منظور رقابـت   برنامه

  دارند.   گذاري خارجی بر می مؤثرتر با سرمایه
نظر دیگر این اسـت کـه سیاسـت اقتصـادي     

توانـد، تحـوالت    مرتبط با جهـانی شـدن مـی   
اقتصـادي جـدي بوجـود آورد کـه منجـر بــه      

ودهاي سریع، توسعه و تعمیق فقر و ایجاد رک

محدودیت شدید بر چارچوب اجتماعی کشور 
تواند منجر به مناقشه اجتمـاعی   بشود که می

  بشود.
  ها :  یافته

اختالف نظر کمی در این باره وجود دارد کـه  
گـذاري و تجـارت در    افزایش میـزان سـرمایه  

ــعه از    ــال توس ــورهاي در ح ــیاري از کش بس
رشد اقتصادي سریع در آنجـا  منجر به  1990

شده اسـت. هـر چنـد اکثـر سـرمایه گـذاري       
مستقیم در کشورهاي در حال توسعه بر چند 
کشــور متمرکــز شــده اســت (شــامل چــین،  
ــره و   ــین، ک ــد، آرژانت ــک، تایلن ــل، مکزی برزی
لهســتان) ، ســرمایه گــذاري اقتصــادي در    
بســیاري از کشــورهاي کوچــک دیگـــر در    

افـزایش یافتـه    آمریکاي التین و آسیا خیلـی 
اي کـه کمتـر از بقیـه از منـافع      است. منطقه

منـد شـده اسـت، آفریقـاي      جهانی شدن بهره
باشد، جائیکه سرمایه گذاري  جنوب صحرا می

میلیـارد   9بـه   2از  –فقط به مقـدار انـدکی   
افـزایش یافتـه    – 1998تـا   1990دالر بین 

است و تجارت خیلـی متعـادل توسـعه یافتـه     
  است.

ف نظـر کمـی مبنـی بـر اینکـه      لیکن، اخـتال 
هـا بـین    جهانی شدن موجب افزایش نابرابري

ــروزه    ــود دارد. ام ــت، وج ــده اس ــورها ش کش
 9/1میانگین درآمد سـرانه کشـورهاي فقیـر    

درصد میانگین درآمد سرانه کشـورهاي پـول   
درصد در چنـد   1/3باشد که نسبت به  دار می

Con
fid

en
tia

l



کم 
 و ی

هل
ه چ

مار
ش

Θ 
یز 
پای

13
85

  

   

 

٩ 

دهۀ قبل پایین آمده است. مشخص است کـه  
هـائی از کشـورهاي    آسـیا بخـش  بحران مالی 

ــت دادن    ــق از دس ــه را از طری ــأثیر پذیرفت ت
ها، منابع مالی و خدمات دولتی به ورطۀ  شغل

فقر انداخته است. لیکن هنوز شـواهد انـدکی   
ــود   ــر وج ــی ب ــان "مبن ــا حــد پای ــت ت  "رقاب

)Raseto the bottom  در کشورهاي فقیـر (
المللـی   گـذاري بـین   رقابت کننده در سـرمایه 

ــه طــور مشــابه، هــیچ مــدرك  وجــود د ارد. ب
بــه جــز در مــورد تــأثیر  -اي  متقاعــد کننــده

مبنی بـر اینکـه جهـانی     –سیالیت اقتصادي 
هاي درآمدي اساسی و  شدن منجر به نابرابري

طوالنی بین کشورهاي در حال توسـعه شـده   
  است، وجود ندارد.

گوید کـه جهـانی شـدن     این شواهد به ما می
توجهی از کشورهاي منافعی براي تعداد قابل 

به جز در آفریقـاي جنـوب    –در حال توسعه 
بــه همــراه آورده اســت. همچنــین  –صــحرا 
هاي نابرابري هاي رو بـه افـزایش بـین     هزینه

هاي شدید اقتصادي ناشـی   کشورها و شکست
ــان   ــا جری ــرتبط ب ــالی م ــیالیت م ــاي  از س ه

هاي کوتاه مدت را نیـز در بـر داشـته     سرمایه
نعمت کامل است و نـه  است. جهانی شدن نه 

  اي کامل.   فاجعه
رابطۀ بین جهانی شـدن و صـلح و امنیـت در    

باشد؟ آفریقـاي   جهان در حال توسعه چه می
اي اسـت بـا بـاالترین     جنوب صـحرا، منطقـه  

میزان مناقشه در جهان در سالهاي اخیر. آیـا  

جهــانی شــدن نقشــی در مســائل امنیتــی و  
ی مناقشه در آفریقا داشته است؟ نقـش جهـان  

شدن در آشوب سیاسی در اندونزي ، یکـی از  
  قربانیان بحران آسیا، چیست؟ 

  جهانی شدن و مناقشه :
ایـن   "محدودیت نسبی "تئوري"فرض اصلی 

است کـه نـابرابري منجـر بـه بوجـود آمـدن       
چـرا کـه گروههـاي فقیـر      شـود؛  مناقشه مـی 

هاي ثروتمند نسبی دست به  نسبی علیه گروه
زننــد. ایــن فــرض اغلــب بــراي  خشــونت مــی

هـاي جامعـه    کشورها و همچنین براي بخـش 
هاي بـاز توزیـع    بعنوان توجیهی براي سیاست

کننـــده، شـــامل کمـــک خـــارجی، نقـــل و 
هاي درآمدي دولـت و غیـره، اسـتفاده     انتقال

  شده است. 
اهد تجربی اندکی مبنی بر اینکـه  در واقع، شو

نابرابري اقتصادي چه در بین کشـورها و چـه   
شود، وجود  در داخل آنها منجر به مناقشه می

دارد. اگر این فرض قبول شود، بایـد مناقشـه   
خیلی بیشتري بین کشورهاي فقیر جهان تـا  
کشورهاي با وضع خـوب رخ دهـد، مشخصـاً    

ي تعداد خیلی بیشتري مناقشه بین کشـورها 
آمریکــاي التــین بایــد وجــود داشــته باشــد،  

هـاي اقتصـادي در حـداکثر     جائیکه نـابرابري 
  خود قرار دارد. 

از این گذشته، یـک مطالعـه دقیـق در مـورد     
کنـد کـه    مناقشات آفریقا اینگونه مطـرح مـی  

خصوصاً در  –سازي سیاسی وسرکوب  محروم
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نقش اصلی را در  –جوامع غیرهمگون نژادي 
کنند. مثال این واقعه  یفاء میایجاد مناقشات ا

تـوان در لیبریـا، جمهـوري دمکراتیـک      را می
  کنگو، رواندا و جاهاي دیگر دید.  

تحقیق اخیر بوسیله اقتصاد دانهـاي مختلـف   
در بانک جهـانی و جاهـاي دیگـر، نبـود یـک      
رابطۀ علّی مستقیم بـین نـابرابري و مناقشـۀ    

هـا   دهد. لیکن این یافته اجتماعی را نشان می
ه این معنـی نیسـت کـه تحـت شـرایط بـه       ب

خصوصی، فشار مرتبط با جهانی شدن، هـیچ  
ــدارد.   ــا مناقشــه ن ــدم امنیــت ی نقشــی در ع

هاي مختلف زیادي، شرایطی را کـه در   فرضیه
توانـد احتمـال    طی آنهـا، جهـانی شـدن مـی    

مناقشه را بین کشورها افزایش دهد را مطرح 
  کنند. می

المللـی بـراي    واقع گرایان در رشته روابط بین
انـد کـه    مدت طـوالنی اینگونـه مطـرح کـرده    

ــه    ــوي و بقی ــورها ق ــدادي از کش ــه تع جائیک
هایی براي  ضعیف یا فقیر هستند، پیش شرط

مناقشه وجود دارنـد. بـا ایـن حـال، بـه نظـر       
در دنیاي  "مناطق صلح"رسد که تعدادي  می

امروز وجود داشته باشد که ناشـی از افـزایش   
ــدهاي اقتصــاد ي، بوجــود آمــدن شــدت پیون

فاکتورهایی که تصاحب زمین را بین کشورها 
اي که  هاي منطقه کند و چارچوب تشویق نمی

باشـند. (بـراي    کنند، مـی  ها را اجرا می آن فرم
ــمت   ــمالی، قس ــاي ش ــال، آمریک ــائی از  مث ه

  آمریکاي جنوبی و اروپا).

لیکن، مناطقی نیـز وجـود دارنـد کـه رقابـت      
توســط  خشــونت آمیــز ســنتی از نــوعی کــه

ها پیش بینی شده بـود وجـود دارد،    رئالیست
مناطقی مانند خاورمیانـه، شـبه قـاره هنـد و     

هائی از آفریقا و هـر جائیکـه ترتیبـات     قسمت
اي ضعیف باشد یا وجـود نداشـته    مؤثر منطقه

باشد. براي مثال اگر یک کشور آفریقـائی کـه   
شـود بـه    گذاري منتفع می از تجارت و سرمایه

که بتواند نیروي نظامی مؤثر را اي برسد  نقطه
در پیشتیبانی از ادعاهـاي مـرزي نسـبت بـه     

تـوان   همسایگانش (که خیلی هم راحـت مـی  
درست کرد). تأمین مـالی کنـد، مـا خـواهیم     
دیـد کـه مناقشـات بـین کشـوري در آفریقـا       

شود، همچنانکه در خلیج فارس، یـا   شروع می
  هاي گذشته در اروپا دیده شد. در سده

بـین کشـورها از     هـا کـه مناقشـه    هاین فرضی
هــا ناشــی از جهــانی شــدن بوجــود  نــابرابري
ــد، خیلــی جــاي شــک دارد. فرضــیۀ   آمــده ان

دیگري وجـود دارد کـه جهـانی شـدن را بـه      
دهد و کمتر جاي شـک دارد.   مناقشه ربط می

ــاعی از   ــه مناقشــه اجتم ــد اســت ک آن معتق
شود. منـابع طبیعـی    رهگذر رقابت حاصل می

هـاي   بد توسعه و تقویـت شـبکه  یا افزایش می
تجارت جهانی، فروش منابع طبیعی را نسبت 

هاي  تر کرده است. جائیکه بخش به قبل آسان
تواننـد   هاي ضعیف می ناراضی جوامع با دولت

بوسیله فروش جنگلهـا، المـاس، نفـت، الـوار،     
فلزات گرانبها و دیگـر تولیـدات اصـلی شـان     
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یش تأمین مالی کنند، احتمـال مناقشـه افـزا   
یابد. مناقشۀ تشدید شـده بوسـیله منـابع     می

ــا، در   طبیعــی در خشــونت طــوالنی در لیبری
ســیرالئون، در آنگــوال واکنــون در جمهــوري 

  دمکراتیک کنگو، مشخص است.
تواند منجر به مناقشه و عدم  جهانی شدن می

امنیت از طرق دیگر بشود. جائیکه یک کشور 
به خاطر جهانی شـدن از سـیالیت اقتصـادي    

مثالً در بحران مالی آسیا  –برد  دید رنج میش
ــی – ــیالیت م ــر   آن س ــد فشــار جــدي ب توان

  چارچوب اجتماعی وارد کند.  
جائیکه دولت به خاطر فساد، سرکوب یا عـدم  
ــۀ     ــروعیت دارد، مناقش ــود مش ــت، کمب رقاب

توانــد بوجــود آیــد. جائیکــه ،  اجتمــاعی مــی
کشــورهائی کــه ایــن فشــارهاي اقتصــادي و  

هاي  کنند داراي جدائی تجربه میاجتماعی را 
اي هسـتند، جائیکـه    دینی، نـژادي و منطقـه  

کننـد کـه هـیچ     ها احساس می بعضی از گروه
هــاي  نقــش سیاســی ندارنــد و جائیکــه گــروه

ــی ــه   ناراضــی م ــت ب ــق اینترن ــد از طری توانن
اطالعاتی که منجر به از بین رفتن محرومیت 

شـود دسـت یابنـد، بـا دیگـر       نسبی آنها مـی 
اي ناراضی ارتباط برقرار کنند و حتـی  گروهه

براي پیش برد اهـداف خـود اسـلحه بخرنـد،     
احتمال مناقشـه نسـبت بـه گذشـته بیشـتر      
است. این فاکتورها، ادامۀ شورش در چیاپاس 

دهـد و تجربـه قبلـی     مکزیک را توضـیح مـی  

ــث    ــت نســبی باع ــه محرومی ــر اینک ــی ب مبن
  کشد.   شود را به چالش می خشونت نمی
ها و تاریخ معاصر بیان کنندة ایـن   این فرضیه

تر  تواند، قوي را قوي است که جهانی شدن می
ــعیف  ــعیف را ض ــه     و ض ــوي ب ــازد. ق ــر س ت

کشــورهائی بــا اقتصــادهاي قــوي و حکومــت 
خوب و ضعیف به اجرا کنندگان اقتصاد فقیـر  

گـردد.   هاي ضعیف سیاسی بر می و با حکومت
حتـی   –ممکن است که نه فقر و نه نابرابري 

فاکتورهـاي   –برابري ناشی از جهانی شدن نا
اصلی را تعیـین کننـدة  ایـن کـه چـه وقـت       
جهانی شدن منجر به مناقشه و عـدم امنیـت   

شـود نباشـند. (هرچنـد ممکـن اسـت در       می
آینده بشوند) بلکه بیشتر ایـن توانـائی دولـت    
در برخورد با فشارهاي جهانی شدن و هرگونه 
ــط آن   ــده توس ــاد ش ــی ایج  نارضــایتی داخل

  شود. فشارهاست که منجر به مناقشه می
  جهانی شدن ، امنیت ، مناطق و کشورها 
توانـد   اگر ما ادعا کنیم که جهانی شـدن مـی  

هاي اقتصـادي و سیاسـی بشـود     موجب تنش
توانـد کشـورهاي مناقشـه خیـز را بـه       که می

سمت خشونت اجتماعی در منـاطق مختلـف   
در حال توسعه سوق دهـد، چـه سـناریوهائی    

  آید؟   آینده بدست میبراي 
دو چیز در این تجزیـه و تحلیـل وجـود دارد؛    
یکی اثرهاي جهانی شدن اسـت و دیگـر نـوع    

دهـیم.   کشورهائی است که ما مد نظر قرار می
اگر جهانی شدن به صورت نسبتاً آرامی جلـو  
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اگر تجارت و سرمایه گـذاري جهـانی    –برود 
ــد   ــداوم توســعه یاب ــه طــور م فشــارهاي  –ب

ر سالهاي اخیر در آسـیا بوجـود   شدیدي که د
آمــد (و از طریــق ســرایت، دیگــر کشــورها و 
مناطق نیز به آن تهدیـد شـدند) رخ نخواهـد    

هــاي اجتمــاعی و  داد و جهــانی شــدن تــنش
هاي سیاسی در کشـورهاي در حـال    ثباتی بی

توسعه را بدتر نخواهد کرد. بهتر شدن مرحله 
به مرحلۀ استاندارد زنـدگی در ایـن کشـورها    

شدید را کم خواهد کرد یا از بین خواهـد   فقر
بــرد و احتمــاالً انســجام اجتمــاعی و امنیــت  
داخلی را افـزایش خواهـد داد. در واقـع، ایـن     

هـاي   چیزي است کـه در کـره در طـی دهـه    
رغم بحران آسـیا)   گذشته رخ داده است. (علی

جهـانی شـدن    "مثبت آینـده "این سناریوي 
  باشد. براي جهان در حال توسعه می

لیکن ، اگر پروسۀ جهانی شدن خیلـی سـیال   
هاي جدي اقتصادي و کسادي  باشد و شکست

در کشــورهاي در حــال توســعه ایجــاد کنــد، 
هـاي   هاي ضعیف و جـدائی  کشورهاي با دولت
توانند به مرحلـۀ مناقشـه    شدید اجتماعی می

توانــد بــه  داخلــی بیافتنــد و آن مناقشــه مــی
بـه   کشورهاي همسایه نیز سرایت کند. بسته

شدت شکست اقتصادي، تعداد قابـل تـوجهی   
توانند در این  از کشورهاي در حال توسعه می

طبقه بنـدي قـرار گیرنـد، شـامل تعـدادي از      
کشورهاي خاورمیانه، جنـوب آسـیا، حاشـیۀ    

ــزي، بخــش  ــاي مرک ــیه، آمریک ــائی از  روس ه

آمریکاي جنوبی وشرق آسیا. حتی کشورهاي 
اسـت  ممکن  –روسیه، هند وچین  –بزرگتر 

نسبت بـه مناقشـۀ داخلـی در صـورت رکـود      
اقتصادي جهانی، ایمن نباشند. (بنابراین، هـر  
چند بسیاري از کشـورهاي آفریقـاي جنـوب    

اند  صحرا به نسبه کم از جهانی شدن نفع برده
به جز  –اما احتماالً کمتر آسیب خواهند دید 

بازارهاي تعدادي از محصوالت اصلی صادراتی 
بـیش از آنچـه کـه در    آنها که ممکـن اسـت   

سالهاي اخیر پایین آمده اسـت، کـاهش یابـد    
لذا آنها کامالً هم از اثرات کسادي جهانی فرار 
نخواهند کرد). انفجار یا قطع پروسـۀ جهـانی   
شدن، با اثر منفی بر مناقشه بـین کشـورها و   
داخل کشورها، نابود کننده تـرین سـناریوئی   

  است که براي آینده وجود دارد.
اي از دنیا اتفاق  جنگ بزرگ در گوشهاگر یک 
توانـد   می –مثالً بین چین و تایوان  –بیافتد 

منجر به توقف یا عقـب کـرد پروسـۀ جهـانی     
ــد، تجــارت و ســرمایه  شــدن بشــود، مــی توان

گذاري جهانی را متوقف کند و موجـب شـود   
ها موانع حمایتی خود را افزایش دهنـد،   دولت

نظـور  همچنانکه در سالهاي بین جنـگ بـه م  
جدا کـردن خـود از تـأثیرات توقـف اقتصـاد      
جهانی، این کار را کردند. ایـن ممکـن اسـت    
سناریوي غیـر محتمـل بـه نظـر بیایـد ولـی       
گروههاي زیادي در کشورهاي در حال توسعه 

باشـند و   هستند که مخالف جهانی شدن مـی 
ــی ــاد سیاســت  آن م ــتۀ ایج ــد هس ــاي  توان ه
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حمایتی تقویت شده توسط یک رکود بـزرگ  
  در دنیاي اقتصاد باشد.

چه باید کرد؟ الزاماتی براي سیاست خـارجی  
  آمریکا

اگر تجزیه و تحلیل این بخـش و سـناریوهاي   
مختلف آینده در ارتباط امنیت، درست باشند 
الزامات مهـم سیاسـی بـراي ایـاالت متحـده      

  وجود دارد.
  مدیریت پروسۀ جهانی شدن 

یک عنصر اصلی در سیاست آمریکا به منظور 
اهش مسائل امنیتی بالقوه ناشـی از جهـانی   ک

شدن، حصول اطمینان، تا حد ممکن، از ایـن  
است که رونـد جهـانی شـدن آرام اسـت و از     

تر رکود  اختالف شدید اقتصادي و از همه مهم
کند. براي ایـن کـار    شدید جهانی اجتناب می

هـاي   الزم است ایاالت متحده و دیگر اقتصـاد 
در رونـد گسـترش   اصلی نقش اداره کننده را 
گـذاري بـه منظـور     تجارت جهـانی و سـرمایه  

اجتناب از تغییرات شدید و رکودهاي شـدید  
در  "اداره کــردن"اقتصــادي برعهــده گیرنــد.(

عالمــت نقــل قــول آورده شــده اســت، چــون 
جهـانی شــدن بـیش از آنکــه بوسـیلۀ دولــت    

شـود؛   هدایت شود توسـط بـازار هـدایت مـی    
واستۀ جهـانی  لیکن اثرات جانبی و تبعات ناخ

ها شـکل   توان و باید بوسیلۀ دولت شدن را می
ــین  ــازمانهاي ب ــدادي از س ــی و  داد.) تع الملل

قواعدي هم اکنون وجود دارنـد و بـراي ایـن    
رونـد : بـراي مثـال سـازمان      هدف به کار می

ــندوق     ــانی، ص ــک جه ــانی، بان ــارت جه تج
). پیشـنهادهاي ارائـه   IMFالمللـی پـول (   بین

وههاي فعال براي از شده توسط یک سري گر
کار انداختن این نهادها، دقیقاً راه غلطی است 

توان ارائه داد. در صورتیکه مـا نسـبت    که می
ــی ــالقوه جهــانی ناشــی از  ثبــاتی بــه ب هــاي ب
هاي سیال، تغییر قواعد تجارت  گذاري سرمایه

تواند اثـر عکـس بـر     و دیگر متغیرهاي که می
 کشورهاي در حـال توسـعه بگذارنـد، نگـران    
هستیم این سازمانها نیاز دارند براي برخـورد  
با روندهاي رو به باال و پـایین جهـانی شـدن،    
ــه   تقویــت شــوند و الزم اســت کــه نســبت ب
استفاده کنندگان خود جوابگوئی بیشـتري را  
داشته باشند اگر قـرار اسـت کـه مشـروعیت     
الزم براي عمل مؤثر را بدست آورنـد. تالشـها   

المللی نیز یـک   بینبراي تقویت ساختار مالی 
بخش مهم این سیاست است. خصوصاً بهبـود  
ــر همــۀ   ــه اطالعــات و نظــارت ب بخشــیدن ب

هاي کمتـري در   اقتصادها به طوریکه شگفتی
آینده وجود داشته باشد. (مثالً، سیستم بانکی 

  ضعیف).
سیاستگذاري با دید جهـانی. ایـاالت متحـده    

گـذاري و نـرخ    الزم است که تجارت، سـرمایه 
خود را نه فقط با توجه به تأثیر داخلـی   بهرة 

آن بلکه با توجه بر تأثیر خـارجی آن، تنظـیم   
کند. ایاالت متحـده مایـل بـه جـذب اضـافه      
واردات زیادي از طرف آسـیا در طـی بحـران    
آسیا حتی به قیمت رکود بارز تجاري آمریکـا  
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بود. الزم است که سیاستگذاري با یک چشـم  
یـک جانبـه   به جهـان علـی رغـم انتقادهـاي     

گرایان اقتصادي، ادامه یابد. سیاست متعـادل  
کننــدة واقعــی در جهــانی شــدن بــه خــوبی  

تواند بوسیله بانک مرکزي آمریکـا کـه بـا     می
کند یا نیروي  توجه به اقتصاد جهانی عمل می

دریائی که بحران را در آسـیا یـا جـاي دیگـر     
هاي بشر دوسـتانه   دهد یا از کمک کاهش می

هـاي   عیـین شـود. حلقـه   کنـد، ت  حمایت مـی 
مجزاي مختلفی در این تعادل دخالـت دارنـد   
ولــی دو جــایگزین سیاســتگذاري مــرتبط بــا 

  باشند. دنیاي در حال جهانی شدن می
راهنمائی کشورهاي در حـال توسـعه. ایـاالت    
متحده، بایـد بـا توجـه بـه ادغـام کشـورهاي       
جهان دوم در اقتصاد در حـال جهـانی شـدن    

تـري بـراي ارائـه     سـجم دنیا، برنامۀ خیلـی من 
توصیه به این کشـورها، خصوصـاً در جائیکـه    

هـا بـراي مـدیریت سـیالیت در      توانائی دولت
تجارت و سرمایه گذاري پـایین اسـت، ایجـاد    

هـاي   کند. ما پیش از این اثرات مخرب جریان
سرمایۀ سیال به کشـورهاي در حـال توسـعۀ    

ایم. لیکن سیالیت در درآمـدهاي   آسیا را دیده
تواند به همـین ترتیـب مخـرب     تی، میصادرا

هـاي بـاد آورده    هـا ثـروت   باشد. وقتیکه دولت
ناشی از افزایش قیمت صادرات خود را صرف 

تواننـد وقتـی درآمـدها     کنند و بعـد نمـی   می
تغییر کرد، به نیازهاي خود پاسخ دهند. ایـن  
مشخصاً مشکل تولید کنندگان مواد اصلی در 

که همـۀ   گذشته بوده است، ولی چیزي است
صادر کنندگان ممکن است در رقابت شدید و 

هـائی   سریع اقتصاد جهانی تجربه کنند. دولت
توانند با این امور برخورد کننـد بایـد    که نمی

تشویق شوند که سرعت آزاد سازي تجـارت و  
هاي مالی خود را کـم کننـد و در عـین     بخش

حال به تقویت ظرفیت خود (وتمایـل) بـراي   
  دشان بپردازند.ادارة مؤثر اقتصا

شبکه حمایتی اجتماعی. خیلـی اصـرار شـده    
است که ایـاالت متحـده و دیگـر کشـورهاي     
ثروتمند یک شبکه حمـایتی اجتمـاعی را بـه    
منظور کمک به کشـورهایی کـه اقتصادشـان    
بوسیلۀ متغیرهاي جهانی شدن آسـیب دیـده   
است، تأمین مالی کنند. مشـکالت زیـادي در   

ارد. یـک مشـکل   رابطه با ایـن ایـده وجـود د   
هاي اقتصـادي   هزینه آن است. وقتیکه بحران

و مالی از لحاظ تأثیر بزرگ هسـتند، هماننـد   
بحــران مــالی آســیا کــه اتفــاق افتــاد، بــراي  
کشــورهاي ثروتمنــد مقــدور نیســت کــه     

هاي وارده بر این کشـورها را بپردازنـد.    هزینه
اي و  هـاي توسـعۀ منطقـه    بانک جهانی، بانک

IMF  شـند کـه تـا حـدي کمـک      باید قـادر با
رسـد   جبران کننده ارائه دهند ولی به نظر می

که جبران کامل غیر ممکن باشد. بحران آسیا 
تا حدي ناشی از مدیریت اقتصادي ضـعیف از  
جانب کشورهاي اثر پذیرنده بود. ارائه کمـک  

توانـد   براي منتفـی کـردن اشتباهایشـان مـی    
هایشـان در   منجر به تشویق بدون قصد اشتباه
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توانـد یـک خطـر     نده شود. یعنی اینکه میآی
اخالقی در بلند مـدت ایجـاد کنـد هـر چنـد      

هـاي کوتـاه مـدت     سعی شده است که نگرانی
براي طرف شود. پیشنهاد این است کـه هـیچ   

  شبکه حمایتی جدیدي ایجاد نشود.
کنترل منابع. همچنانکه در باال بـه آن اشـاره   

 توانـد  شد، سرمایه داري بدون قید جهانی می
بوسیله آسان کردن کـار شورشـیان و جنـگ    
ساالران در کشورهاي به لحـاظ منـابع غنـی    

ــأمین مــالی جنــگ  هایشــان  ولــی فقیــر در ت
بوسیلۀ صادرات آن منابع طبیعی، به مناقشـه  
دامن بزند. ایـاالت متحـده الزم اسـت کـه از     
پیشنهادهاي سیاستگذاري که ایـن منـابع را   

ــی  ــخص م ــط    مش ــا توس ــروش آنه ــد و ف کن
سازد، حمایت  ههاي شورشی را ممنوع میگرو

کند. تالشی براي این کار در مورد الماس کـه  
امروزه براي تأمین مالی مناقشـات در آفریقـا   

شـود، آغـاز شـده اسـت. هرچنـد       استفاده می
اجراي این سیاست ممکن است سخت باشـد  

هـا   و نیازمند حمایت بخـش زیـادي از دولـت   
راي کاهش باشد، به طور بالقوه یک راه مهم ب

مناقشات تسهیل شده توسط اقتصـاد جهـانی   
  است. 

ســرمایه فیزیکــی و انســانی. آمریکــا در بلنــد 
تواند از طریـق حمایـت مـالی از دو     مدت می

چیــز، بــه کشــورهاي در حــال توســعه بــراي 
هاي اقتصـاد جهـانی    استفاده بهتر از موقعیت

ــاي   ــارت اســت از زیربن ــد. اول عب کمــک کن

تجـارت و ایجـاد    فیزیکی که موجـب تشـویق  
شـود. دوم   گـذاري مـی   جذابیت براي سـرمایه 

خصوصـاً   –عبارت اسـت از سـرمایه انسـانی    
و افـــراد  –گـــذاري در دبیرســـتان  ســـرمایه

تواننـد رهبـري    تحصیلکردة دانشگاهی که می
اقتصادهایشان به جلو را برعهده بگیرنـد. ایـن   
خیلی آموزنده است کـه کشـورهاي در حـال    

از بقیه از جهانی شـدن   اي که بیش تر توسعه
اند، آنهائی هستند که ثبات سیاسی  سود برده

را همراه با سطوح باالي تعلـیم تربیـت بـراي    
تعداد قابـل تـوجهی از شهروندانشـان فـراهم     

اند. که [اولین] چیزي که فوراً بـه ذهـن    کرده
کند، کاستاریکا و هند هسـتند کـه    خطور می

انـد.   صنایع پیشـرفته نـرم افـزار ایجـاد کـرده     
ایرلند که زمانی فقیر بـود همـین راه را طـی    
ــرمایه     ــافع سـ ــون دارد از منـ ــرد و اکنـ کـ

هاي گذشته خـود در تعلـیم و تربیـت     گذاري
توانـد در   شود. ایاالت متحده مـی  مند می بهره

هاي سرمایه فیزیکـی   سرمایه گذاري در بخش
و انسانی کمک کند؛ لیکن این بر عهدة خـود  

ی و مـدیریت  هاسـت کـه ثبـات سیاسـ     دولت
خوب اقتصادي را براي اینکه کشورهایشان از 
جمله برندگان جهانی شـدن شـوند، تضـمین    

  کنند.
ها براي جوامـع خیلـی آسـیب پـذیر.      تاکتیک

سرانجام اینکه، ایـاالت متحـده بایـد متوجـه     
تواند انجـام دهـد و    شود که چه چیزي را می

تـوان   توانـد. همیشـه نمـی    چه چیزي را نمـی 
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ــ ــرات اساس ــادي را از تغیی ــاعی اقتص ی اجتم
طریق، کمک، توصیه یا فشار در جوامع فقیـر  
و از همه آسیب پـذیرتر جهـان، ایجـاد کـرد.     
براي مثال مشکالت توسعۀ آفریقـایی عمیقـاً   
در اصول بد فهمیده شدة آنها و منطقـۀ آنهـا   
ریشــه دارد. حــل ایــن مشــکالت بیشــتر بــه 
تالشهاي آفریقائی در طی زمان، بستگی دارد. 

ا نباید خودمـان را گـول بـزنیم کـه عناصـر      م
توسعه ماننـد مالکیـت و مشـارکت یـا حتـی      
استقرار دموکراسی همۀ این مشکالت را حـل  
خواهد کرد، هر چند هر کدام در جـاي خـود   
مفید است. ایاالت متحده همچنـین بایـد بـا    

هــا و  کشــورهاي آفریقــایی (یــا دیگــر دولــت 
ي هاي کشورهاي فقیر) و دیگر کشـورها  ملت

هـا   در حال توسعه تالش کنـد تـا از موقعیـت   
براي تغییرات سـودآور اسـتفاده ببرنـد یـا بـا      

هاي منطقـی بـه آنهـا کمـک کنـد.       راهنمائی
همچنان که در بـاال بـه آن اشـاره شـد، یـک      
سمت طیف شامل کمک بـه تعلـیم و تربیـت    

هاي کشورهاي فقیر تر است که در بلنـد   ملت
صـلح و   هـائی همـراه بـا    مدت خواهان زندگی

سعادت خواهند شد. همچنین ایاالت متحـده  
 –باید توسعۀ تولید کننـدگان صـاحب مـال    

را در این جوامع  –کشاورزان یا افراد بازرگان 
تشــویق کنــد، کســانیکه نــه تنهــا از توســعه  

کننــد بلکــه خواهــان نهادهــا و  حمایــت مــی
شـوند کـه هـم از اموالشـان      هایی می سیاست

اري بیشـتر را  حمایت کند و هم سـرمایه گـذ  
  تشویق کند.

المللی و  همچنین باید از توسعۀ نهادهاي بین
اي مـؤثر کـه هـم گرائـی اقتصـادي و       منطقه

کننــد و از امنیــت  اجتمــاعی را مــدیریت مــی
خصوصاً در مناطق فقیر و شکننده محافظـت  

هـاي   کننـد، حمایـت کنـد. اینهـا فعالیـت      می
چالش برانگیزي است ولی کارهائی است کـه  

نها ابرقدرت جهان مناسب اسـت. آنهـا   براي ت
هزینۀ زیادي در بـر نـدارد، هـر چنـد ایـاالت      

بخـش    متحده بایـد آمـاده باشـد کـه هزینـه     
معقولی از تالشها را بپردازد. این کار نیـاز بـه   
توجه و تالش از جانب دولت آمریکا و حمایت 
افکار عمومی آمریکا دارد. نکته پایـان اینکـه،   

ت جهـانی و داخلـی   مرز جدا کنندة موضـوعا 
خیلی سریع در حال از بین رفتن است. براي 
این که رهبر دنیا در این منطقه یادر جاهـاي  
دیگر باشیم، ایاالت متحده بایـد آمـاده باشـد    
که توضیح بدهد و به طور مـؤثري چـارچوبی   

 –هـا ایجـاد کنـد     در خانه بـراي آن فعالیـت  
خصوصاً در مورد مناطقی که در اولویت باالي 

فع ایاالت متحده قرار دارنـد. ایـن یکـی از    منا
هاي پـیش روي مـا در ایـن     بزرگترین چالش

  باشد. وهله از جهانی شدن می
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ABSTRACT 

 

Globalization is a very important 

issue in the developed and 

developing countries, and its 

different aspects have been 

studies in different countries. 

However, the most important 

issue for the developing 

countries is the economic 

outputs of the globalization. 

Many believe that the 

globalization makes the 

developing countries poorer.  

In the same way, the writer 

believes that if we consider true 

development as the equal and 

consistent the main problem of 

the undeveloped  countries is 

their way of governing and lack 

of democracy when doing a 

comparative study of 

undeveloped and developing 

countries.  

Carl Lancaster has studied the 

concept of globalization and 

security and their mutual effects 

and tried to prove two 

hypotheses in his essay. The 

first one studies the positive 

effects of globalization on 

security, and the second one 

deals with the negative effects 

which ultimately lead in the 

poverty and social struggle. At 

the end, the writer suggests that 

USA must try to well understand 

the problems of the developing 

countries and that the mere 

democratization does not help 

those countries. Those countries 

should be helped be 

encouraging the investment and 

economic cooperation in order to 

develop. 

 

Key Words: 

Globalization, Developing 

Countries, Social Security, 

struggle 

 
Con

fid
en

tia
l


