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 بهبود كيفيت زندگي

 نتري عبدي كال نوشتهء

 راههاي توسعه

 شده سازمان تجارت جهاني بيش از ده سال است كه جمهوري اسالمي ايران مكرراً متقاضي عضويت در

اما . بحث قرار نگرفته است مثل هر سياستي در كشور ما، اين تصميم نيز در حوزهء عمومي چندان مورد. است
به نفع اقتصاد كشور است زيرا بازار كشورهاي پيشرفته  ويت در سازمان تجارت جهانيفرض بر اين بوده كه عض
استاد  پنج سال پيش، خبرگزاري فارس به نقل از مسعود نيلي،. صادراتي ما مي گشايد را به روي محصوالت

و هر قدر در تجارت جهاني وقت نداريم  تا ابد براي پيوستن به سازمان«اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف، نوشت، 
چندي » .ميزان انزوا و هدر رفتن منابع و ثروت ملي بيشتر خواهد شد مهيا كردن شرايط جهت پيوستن تعلل كنيم

سازمان تجارت  آقاي هاشمي حضور ايران در«، خبرگزاري مهر گزارش داد، ١٣٨۴تاريخ شش بهمن  بعد، در
خود را براي آن روز آماده نكند، كشور  تصاداگر گمرك كل اق: جهاني را اجتناب ناپذير عنوان كرد و گفت
آيت  .و بايد عالمانه در تجارت جهاني حضوري فعال داشته باشيم دچار خسارت هاي جبران ناپذير مي شود

از  تجارتي روان و فعال در سايه اقتصادي پويا را مهمترين عامل در رفع بسياري اهللا هاشمي رفسنجاني
شمال ـ جنوب در آينده  جدي شدن طرح كريدور: ال عنوان كرد و گفتمشكالت كنوني در حوزه قاچاق كا

 ».به ويژه ايران خواهد گذاشت تاثيرات چشمگيري بر تجارت كاال در كشورهاي منطقه و

به بهبود شرايط زندگي مردم خواهد  از همهء اين گفته ها چنين بر مي آيد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني
 پيوستن به اقتصاد جهاني، يا به عبارت ديگر، پيوندِ محكم تر با روند جهاني با اين اشتياق بهاما همزمان . انجاميد

اسالمي، همصدا با نظريه  ، برخي از ايدئولوگ هاي جمهوري)/ globalizationگلوباليزيشِن(شدن سرمايه 
هاني در پهنهء اقتصاد، توسط ، برآنند كه نظم ج)/ post-colonialistپسااستعماري( »پست كولونياليست«پردازان 

رابطهء اقتصادي  اين ايدئولوگ هاي بومي گرا اصرار دارند كه. استكبار جهاني كنترل مي شود ابرقدرت ها و
در دفاع از اين نظر، . متكي بر مبادلهء نابرابر است ، رابطه اي استعماري و»مركزـ پيرامون«يا » شمال ـ جنوب«

تجارت  سازمان«، و »صندوق بين المللي پول«، »بانك جهاني«مان هايي چون فعاليت ساز آنها به طور اخص به
  .اقتصاديِ عملكرد پيمان نظامي ناتو است آنها معتقدند عملكرد اين سازمان ها، معادل. اشاره مي كنند» جهاني
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 حيطهء فرهنگ و آگاهي ، منحصر به اقتصاد و سياست نمي شود و به»شمال ـ جنوب«درحقيقت، رابطهء 
ناتوي فرهنگي، . نام برد »ناتوي فرهنگي« از چندي پيش روزنامهء كيهان. اجتماعي نيز سرايت مي كند

نرم «و شيوه هاي  ناتوي نظامي، تحميل روابط سلطه در حيطهء فرهنگ است كه از راههاي غيرمستقيم همسان با
قرار  )colonized mind/ ايزد مايندكولون(» زده ذهنيت استعمار«در مركز آن، اشاعهء . سود مي گيرد» و خزنده

 »ذهن استعمار زده«. به عنوان بهترين شيوهء بهبود كيفيت زندگي مردم» گرايي مصرف«مي گيرد و تجويز 
، »غربزده«هاي قديمي تر  عنوان مد روز مطالعات پست كولونياليستي در آمريكا است كه جايگزين برچسب

  .شده است» هويت باخته« ، و»يگانهاز خود ب«، »سكوالر«، »فكلي«، »ليبرال«

توسعه «كنيم كه براي خروج از  تمدني صحبت مي (paradigm) »پارادايم«نيك كه بنگريم، ما از يك الگو يا 
مي . براي جهانِ توسعه نيافته تجويز مي شود» غرب«از سوي  و بهبود كيفيت زندگي مردم، ظاهراً» نيافتگي

فراملي، تابع قانومندي و  تني بر اقتصاد سياسي، حركت سرمايه در مقياس ملي وزيرا در تحليلي مب گوييم ظاهراً،
! گرانه و با خبث طينت برديگران تحميل نمي كند آن را كسي توطئه. منطق دروني خود نظام سرمايه است

جمله  از. شد، بسياري چيزهاي ديگر نيز، در فرهنگ و شيوهء زيست، با آن مي آيد هنگامي كه اين نظام پذيرفته
خاص خود، و حضور بيشتر  قطب بندي طبقاتي، گسترش طبقهء متوسط شهري با عاليق و رفتار فرهنگي

 / cosmopolitan) كاسموپاليتن(روشنفكران ليبرال و جهانوطن 

تجددگرايان و بومي گرايان، در برابر اين  باري، در جهان توسعه نيافتهء پيراموني، دو نيروي جاذبه و دافعه،
ما قادر نخواهيم بود عيار گفته ها و ادعاهاي تجددگرايان و بومي گرايان  .يم تمدني صف آرايي مي كنندپاراد
حوزهء عمومي، محل . نباشد آزاد/ Public Sphere) پابليك سفي يِر(در ايران بسنجيم اگر حوزهء عمومي  را

 سياستها در ارتباط با كيفيت زندگي سنجيدن سود و زيان شهروندان، با. بروز خرد و استداللِ عموم مردم است
 .به اين نكته بازخواهيم گشت. صندوق افكار عمومي مي ريزند خود، رأي خويش را به

توسعه نيافتهء جهان، چنين  پس از پايان جنگ جهاني دوم و آغاز تدريجي مبارزات ضداستعماري در مناطق
همچون يك شاخص كمـي و قابل  (GNP) هدرآمد سران تصور مي شد كه رشداقتصادي، به معني باال رفتن

به  حتا زماني كه اين كشورها يكي پس از ديگري. تا اين مناطق به رفاه نائل شوند اندازه گيري، كفايت مي كند
آنها مي .  غالب بود»پسااستعماري« رسيدند، بازهم همين تفكر بر رهبران ملي گراي اين كشورهاي» استقالل«

و به دنبال نسخه اي از برنامه ريزي مي گشتند كه مدرنيزاسيون  يع تر صنعتي شودخواستند كشورشان هرچه سر
از كشوري » مدرنيزاسيون« موفقيت نسخهء. شتابان و در كوتاهترين مدت در كشورشان متحقق سازد را به شكل
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اري سياسي، فرهنگ بومي، دين، سيستم آموزشي، و بسي شرايط اقليمي، نظام. به كشور ديگر فرق مي كرد
آفريقا و  ناموفق ترين نمونه ها در. پياده كردن نسخهء مدرنيزاسيون تأثير مي گذاشتند عوامل ديگر در نحوهء

از كشورهاي آمريكاي التين، پديد  خاورميانه، و موفق ترين مناطق در جنوب و جنوب شرقي آسيا، و بعضي
 پهلوي، به ويژه پس از اصالحات دوران سلطنت محمدرضا در ايران، در عصر رضاخان و سپس در. آمدند

صناعت  شهرنشيني و. مدرنيزاسيون موفق شد روابط خانخاني و فئودالي را ضعيف كند ،»انقالب سفيد«ارضي و 
فرهنگ متجدد و غربي . كشاورزي وارد شد رشد كرد، و اقتصاد روستا تا اندازه اي مكانيزه و به مدار سرمايهء

آموزش و پرورش مدرن وارد شد و رفتار فرهنگي، ذائقهء هنري، و ساختار  راهنيز، مثل هرجاي ديگر دنيا، به هم
  .اليه هاي تازه به دوران رسيدهء طبقهء متوسط شهري را متعين كرد احساس

و رفاه طبقهء كوچك  ،GNP اما به زودي روشن شد كه حتا موفق ترين نمونه هاي رشد، به معني باال رفتن
مدرنيزاسيون . بهبود زندگي اكثريت مردم نبوده است نگي، به هيچ وجه به معنيمتوسط و نخبگان سياسي و فره

 زوال شيوهء زندگي اكثريت روستانشين يا تازه به شهرآمده شده بود، بدون آنكه باعث رونق زندگي اقليت و

نگي نفس و هويت روشن فره بتواند اين اكثريت را در يك زندگي معني دار، با آسايش و رفاه نسبي و عزت
ميان نرخ رشد اقتصادي و شاخص هاي كيفي يك زندگي . كند ادغام) همان كه زماني در روستا امكانپذير بود(

جمعيت ريشه  بومي گرايي سياسي، ايدئولوژيك، و فرهنگي، از دل نارضايتيِ. عظيمي افتاد شرافتمندانه، شكاف
و گلوبال بود كه منطق » جهاني«قدر همان پديده اي كه. ، بيرون آمد»هويت«كن شده از سنت، زمين، و 

  .خودگسـترِ سرمايه

 ١٣٨۶ بهمن ٧چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 

 ٢بهبود كيفيت زندگي 

 دوراهه هاي ذهنيت بومي گرا

الزاماً يك شيوهء زيست ــ از دل نارضايتي انسانهاي  ــ و نه يك شيوهء تفكر گفتيم كه بومي گرايي، به عنوان
 خود را دستخوش تهاجم فرهنگي غرب مي» هويت«سنت بر مي آيد؛ انسانهايي كه   شده از زمين وريشه كن

بي «اقتصادي از لحاظ سياسي و فرهنگي  راههاي توسعهء .اين پندار ريشه در واقعيت دارد .پندارند
اي سياسي و روال نحوه بيرون آمدن از واپس ماندگي اقتصادي، ساختاره راههاي توسعه و. يا خنثا نيستند» طرف
اقتصاد يك كشور  با نيروي سرمايهء دولتي يا خصوصي،» مدرنيزاسيون«. خاص خود را طلب مي كنند فكريِ

» امپراتوري«.  نام گذاشته اند، پيوند مي دهد»امپراتوري« درحال توسعه را با سرمايهء جهاني، كه امروزه آنرا
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دولت   سرمايه است كه مركز سياسي يا ملي ندارد و هيچشبكهء جهاني حركت و انباشت ،)Empire/  امپاير  (
را نمايندهء سمبوليك آن  (WTO) »سازمان تجارت جهاني«شايد بتوان . يا ابرقدرتي برآن حكم نمي راند

  .زيرا سرمايه، به جز خودِ سرمايه، فرماندهء ديگري ندارد !خواند؛ تنها نمايندهء آن، نه فرماندهنده

اما همزمان بخواهد با فرهنگي كه  را بطلبد WTOيوند با امپراتوري بخوان عضويت دراگر تفكر بومي گرا پ
روند . روبروست)dilemma/ دي لِما (» دوراههء ناخوشايند«يك  بخش جدايي ناپذير آن است مبارزه كند، با

ي از اقالم سياهه ا براي هركشور تازه از راه رسيده،)  globalization/گلوباليزيشن (سرمايه  جهانگستري
اين همان فرهنگ يكپارچه سازِ سرمايهء جهاني . است مصرف گرايي وارداتي تجويز مي كند كه در صدر آن

 شيوهء زيست طبقهء متوسط«بگذاريد يا به همان توصيف آشناي » ناتوي فرهنگي« مي توانيد اسم آن را. است

 .مي شودتهاجم فرهنگي درست از همينجا آغاز . بسنده كنيد» شهري و مدرن

ــ ، شيوهء » جامعهء بورژوايي«چيست؟ در جامعهء مبتني بر اقتصاد سرمايه ــ يا همان  شيوهء زيست منظور از
اگر با يك آمريكائي  .الگوهاي مصرف شهروندان چيزي نيست مگر) life style/ اليف ستايل (زيست 

اگر در توصيفات او دقيق . ن استچنين و چنا من» اليف ستايل«صحبت كنيد، او مي گويد شيوهء زيست يا 
اين فرد از فلسفهء زندگي يا تعريفش از سعادت صحبت نمي كند بلكه از  :شويد متوجه همين نكته مي شويد

خريد كند، به  مصرف در زندگي اش حرف مي زند، اينكه دوست دارد چه بپوشد يا از چه فروشگاهي الگوي
دارد، از چه فيلمي لذت مي برد، چه اتوموبيلي  ي را بيشتر دوستچه نوع رستوراني بيشتر سرمي زند، چه غداهائ

 افراد را مي» هويت«در جامعهء بورژوايي، الگوهاي مصرف اند كه . نظاير اينها را به ديگري ترجيح مي دهد، و

 .همان الگوي مصرف افراد است نيز در چنين جامعهء يكپارچه ساز و توده گيري،» فرديت«حتا توهم . سازند

خود معادل ، )ليبراليسم اقتصادي( »غيربومي« ناخودآگاه سياسي بسياري از بومي گرايان، راههاي توسعهء در
شان، در برابر اقتصاد سرمايه، نسخهء اقتصادي  پست كولونياليست اما آنها و همفكران. استعمار نو است

. است ، آماج سهل تري براي مقابلهنتيجه، براي آنها ليبراليسم سياسي و فرهنگي در. ديگري ارائه نمي دهند
 .جهاني است شيوهء زيست مبتني بر مصرف، براي آنها معادل بردگي در بارگاه استكبار

مهار بزنيم؟ به اطراف خود نگاهي  آيا اين عقالني يا حتا عملي است كه با نيروي قهر دولتي بر الگوهاي مصرف
. چه بخواهيم چه نخواهيم ،ما همه مصرف كننده ايم مي راند در جهاني كه سرمايه بر آن حكم. بيندازيم

فوري و كوكاكوال، يا شلوار جين نداريم، اگر با رياضت  اگر به خود بقبوالنيم كه نيازي به اتوموبيل، غداي
بازي  كنيم كه از تلويزيون و ماشين ظرف شوئي و جاروبرقي و ظرف پالستيكي و اسباب كشي خود را مجبور
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نوار ويدئو، دوربين عكاسي،  م، باز خواهيم ديد كه مصرف كنندهء صفحهء موسيقي،كودكان صرف نظر كني
باز بايد سري به سوپرماركت بزنيم و براي مرغ ماشيني و  .، و تلفن همراه هستيم»تور مسافرتي«كامپيوتر، 

ز دستي به ا محصول كارخانه هاي روغن و قند و چاي و لبنيات و دخانيات، ارزش مبادله را گوشت وارداتي و
  .دست ديگر بسپاريم

پيتزا، همبرگر مكدانالد، و مرغ سوخاري  آن است كه مي خواهد دوراههء ناخوشايند ذهنيت بومي گرا
زير ابرو بردارد، بيني اش را عمل كند، موي سر بكارد، و همزمان  كنتاكي مصرف كند، رژيم الغري بگيرد،

خواهد ــ هم در واقعيت  ء شيوهء زيست بومي گرا آن است كه ميدوراهه. منتظرالظهور هم باقي بماند ايثارگر و
كاري كه اين روزها، به شهادت (مدرن و تهراني كند  و هم به طور سمبوليك ــ لهجهء غليظ شهرستاني اش را

خوبي  شده در فستيوالهاي جهاني، حتا روحانيان جوان و خوش تيپ قم و مشهد نيز به فيلم هاي مستند نشان داده
و » كمونيست«حتا چين . وفادار بماند )معلوم نيست چه (و همزمان به هويت اصيل خود) پس آن برمي آينداز 

مگر بهبود كيفيت زندگي از راه . مصرفگرايي دست از مقاومت شسته اند نيز در برابر اين» بنيادگرا«عربستان 
  يل كرد؟كشي و اقتصاد معيشتي قابل حصول است؟ مگر مي شود بازار را تعط رياضت

مي افتد، و هرچه » ليبراليسم«دام  دوراههء بومي گرايي آن است كه هرچه بيشتر به مصرف ميدان دهد، بيشتر به
واژه هايي چون  در اين سپهر معنايي،! افسار بزند» مصرف«بيشتر بر  بخواهد از ليبراليسم فاصله بگيرد، بايد

و اين مصرف از  اند؛» مصرف«و » مريكاآ«، اسم رمز يا داللت گرهايي براي »كيش«و » دوبي«
 !شريان خون نيز به ما نزديك تر است

و آنها در زمرهء تجمالت و  آيا بومي گرايان مي توانند اثبات كنند كه مصرف برخي اقالم ضرورت ندارد
دستگاه نمايش ويدئو و چند فيلم هاليوودي، يك جفت  كاالهاي لوكس به شمار مي آيند؟ آيا داشتن يك

 از اين بگذريم كه گاه شنيده مي شود(تلفن همراه، تجمالت محسوب مي شود؟  ، عينك آفتابي، وچكمه

توان جوانهاي تازه به شهر آمده  آيا مي!) گوجه فرنگي و خربزه هم مثل كالباس و خيارشور، كاالي لوكس اند
» ذهن استعمار زده«ن است كه نكنند؟ اگر پاسخ منفي باشد، معني اش آ را راضي كرد كه از اين كاالها استفاده

جهاني » شيوهء زيست« اگر پاسخ مثبت باشد و با قهرپليسي بتوان جوانها را از اين. و بالمنازع است جهانگستر
هم بايد به عنوان بهاي بومي گراييِ ايثارگر و  محروم كرد، آنگاه شيوع سرخوردگي، اعتياد، و خودكشي را

  .پسااستعماري، پرداخت
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برخالف بينش بومي گرايان، انتقاد . شويم آنكه به نسخهء ليبراليسم بپردازيم، بايد نكته اي را يادآوراما پيش از 
مصرف شده، لوكس، غيرضروري و طاغوتي هستند و جبههء مقاومت در  چپ سكوالر اين نيست كه كاالهاي

مصرف،  ست كه اينانتقاد چپ سكوالر آن ا. را تضعيف مي كنند) ناتوي فرهنگي(فرهنگي  برابر تهاجم
» روياي مصرف«امتياز طبقاتي است و  آن مبتني بر. برخالف ادعاي ايدئولوژي حاكم برآن، شامل همه نمي شود

نيست بلكه » مصرف«اين انتقاد، نيك كه بنگريم، انتقاد به . مي ماند باقي» رويا«براي بسياري از مردم، همان 
  .است روابط اجتماعي توليد از انتقاد

 ١٣٨۶ بهمن ١۴ل ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه چاپ او

 ٣بهبود كيفيت زندگي

 نئوليبراليسم ها

مبارزات ضد استعماري و ايدئولوژي  اين روزها در ميان روشنفكران سياسي در كشورهاي توسعه نيافته، تب
 تواند نوع دقيق تر مي دولت وابسته چه نوع تحليلي از يك اينكه. هاي مربوط به آنها فروكش كرده است

نيروي  را در كشوري آسيايي، آفريقايي، يا آمريكاي التيني توضيح دهد، و چه طبقه يا نواستعماري رابطهء
را از ميان بردارد، ديگر پرسش » وابسته كومپرادوري ـ سرمايه داري«اجتماعي قادر است روابط شبه فئودالي يا 

» مبارزات آزاديبخش ملي« و ديسكورس هاي مربوط به واژگان، مفاهيم، .مهمي در ميان اين روشنفكران نيست
عمر يك نسل كامل از آن دوران  و باستاني دارند، با آنكه هنوز حتا» از مدافتاده«طنيني » ضدامپرياليستي« يا

نشان نمي  سارتر يا فانون راديكال، كسي عالقه اي به خواندن در ميان دانشجويان. پرتب و تاب نگذشته است
  .را به ديوار اتاقش آويزان نمي كند هوشي مين سدهد، كسي عك

در عوض، روشنفكراني كه هنوز طبقات را مي بينند و زخم هاي نابرابري را فراموش نكرده اند، به طور مبهمي 
وامدار  مبهم، زيرا، اوالً ديدگاههاي اين روشنفكران بيشتر از آنكه. شكايت دارند نئوليبراليسم از چيزي به نام

اقتصاد سياسي، تحليل طبقاتي،  چند دهه پيش باشد، يا حتا ماركسيسمي كه بررسي» اي وابستگيِتئوري ه«
 بداند، از تئوري هاي تازه تري نشأت مي گيرند كه به شدت آكادميك و را ارجح و تئوري دولت

 مثل همين خوانندهء يك يوميه، روشنفكرانه اند و زباني ثقيل دارند كه بدون شك يك درسخواندهء معمولي يا
» نئوليبراليسم«نمي تواند به سادگي از آن سردرآورد؛ و دوماً  ،)كارگزاران(روزنامه اي كه در دست شما است 

را دربربگيرد، از فلسفهء سياسي  است كه مي تواند تقريباً همه چيز موجود چندچهره اي چنان مورد انتقاد،
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اي غربي؛ از پراگماتيسم جان ديويي تا اخالقيات بدون بشر دولت ه كانت و آيزايابرلين گرفته تا سياست حقوق
براي گشودن جامعهء مدني در  هايي كه» اِن جي او«فلسفيِ ريچارد رورتي، از تئوري عدالت جان رالز تا  بنيادِ

بودجه شان در كشورهاي اروپايي و آمريكا است؛ از صندوق  جهان سوم تالش مي كنند اما مركز آنها و منبع
الحمايهء ناتو در  وسازمان تجارت جهاني، تا باالخره سياست اشغال نظامي عراق و دولت تحت  پولبين المللي
  .افغانستان

ارزان در چين، كارگران مهاجر در  زندان گوانتانامو، نيروي كار. اين ليست را مي توان به دلخواه دراز كرد
راييل، تئوري مبارزهء غيرخشونت آميز جين از اوكراين تا اس دوبي، شبكهء قاچاق كليه در هند، تجارت سكس

و  و عيان هرسي علي، روشنفكران جهان سومي در استخدام ستادهاي فكري آمريكايي، شارپ، سلمان رشدي
مرتبط مي كند و آن نخ همان  گويي نخي نامرئي همهء اين چيز ها را به نحوي معني دار به يكديگر. غيره

مد روز زير چتر نئوليبراليسم قرار مي » جهاني شدن«مدافتاده و هم  از» مامپرياليس«هم . است» نئوليبراليسم«
  .گيرند

نزد ايدئولوگ هاي بومي گرا و دولت هاي » نئوليبراليسم«و » ليبراليسم«عالوه بر اينها و شايد مهمتر، برچسب 
وان آن را به معناي نيز به شمار مي رود كه بسته به موقعيت، مي ت يك اتهام سياسي اقتدارگراي جهان سومي،

. اي نيز به كار برد براي بيگانگان، انقالب مخملي، فمينيسم، ناتوي فرهنگي، و توطئه هاي رسانه جاسوسي
طيف «راست ــ بر يكديگر منطبق مي شوند، اما  و» چپ«ديسكورس هاي مشابه از دو قطب كامالً مخالف ــ 

خود  و غيرانقالبي و مسالمت جو را تشكيل دهد،» بدور از ايدئولوژي«روشنفكران  هم كه قرار است» ميانه
خود بقبوالند در نزاع هاي سياسي و بگير و ببندهاي  مي شود كه مي خواهد به ايدئولوژي ديگري تبديل به

 بي طرف، مي تواند »جنگ آينه ها«و كشمكش هاي پشت پردهء نهادهاي امنيتي، در  آشكار و پنهان دولت ها،

برخي، . مي خواهند» دموكراسي» اين جماعتِ فارغ از ايدئولوژي، فقط. را جلو ببرد» منافع ملت«بماند و فقط 
صندوقخانه انتقال داده، جاي آنها را با منويات گاندي و دااليي الما  كتابهاي خاك خوردهء مائو و لنين را به ته

 .اند پركرده

خود، نه سرمايه داري كالسيك ليبرال را از  ري كه طي تاريخدر كشو :جاي آن دارد كه بپرسيم حال
 مستقل و فعالي در بخش توليد و توزيع شهري در آن ريشه هاي عميق دوانده، و سرگذرانده و نه طبقهء متوسط

و نه از نوع دولت هاي ملي ) استقالل مثل هند پيش از(ساختارهاي دولتي آن نه از نوع نهادهاي مستعمراتي بوده 
طور  ، ليبراليسم و نئوليبراليسم به چه معنا است؟ اگر چنين كشوري به)استقالل مثل هند پس از(» سااستعماريپ«



Abdee Kalantari      Notes on the Theme of Quality of Life in Iran 8 

گوناگون كه به آن نمي پردازيم ــ  فعال خواهان عضويت در سازمان تجارت جهاني باشد اما همزمان ــ به داليل
ف استراتژيك داشته باشد، راههاي توسعهء دولتهاي متحد آن اختال با منافع ژئوپوليتيك اياالت متحده و

، »بورژوازي« نظامي را چه بايد ناميد؟ اگر در ساختار اقتصادي، به جاي چيزي به نام اقتصادي چنين
سكان توسعه را در دست داشته باشد، اين چه نوع نئوليبراليسمي  بخواهد »آقازاده ها« چيزديگري به نام

را هم » سكوالر« ممكن است بخواهيد(ب، دموكراتيك، و تجددگرا آيا ديدگاههاي اصالح طل خواهد بود؟
  ناميد؟» ليبرال«را هم بايد ) اضافه كنيد

اند براي  يك چيز موهوم از سوي ديگر، ليبراليسم و نئوليبراليسم، تا چه اندازه نمايانگر يك فضاي خالي،
؛ آنجا كه در تئولوژي هاي سياسي يژه، به و»ضد امپرياليست«پيشبرد ايدئولوژي هاي بومي گرا و به اصالح 

مي تواند به  »دشمن ليبرال« حقيقت پوششي مي شوند براي مشروعيت بخشيدن به آنچه كه فقط به ياري
  اقتدار سياسي خود ادامه دهد؟

واقعي و نابرابر سرمايهء جهاني است كه  يا برعكس، ليبراليسم و نئوليبراليسم تا چه اندازه نمايانگر مناسبات
را، نه بر اساس مرزهاي ملي، شرق ـ غرب، وشمال ـ جنوب، بلكه بر  اف ميان دارا و ندار، سرور و بردهشك

ليبراليسم اصالح طلب،  باز توليد مي كند؟ رابطهء آن» امپراتوري«روابط اجتماعي توليد در اين  اساس منطق
 ست؟گلوبال، از چه نوع ا ، با اين نئوليبراليسم»مستقل و ملي«دموكراتيك، 

  ١٣٨۶ بهمن ٢١چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 

 ۴بهبود كيفيت زندگي

 ما و روند جهاني شدن

. معني جهاني شدن سرمايه است در وهلهء نخست به) globalization/ گلوباليزيشن (» جهاني شدن«مفهوم 
حلي بود و از دورهء مركانتيليسم در و غيرم» خودگسترنده«ابتدا  به عنوان يك رابطهء اجتماعي از همان» سرمايه«

تالش فعال كشورهاي  اما فقط در يكي دو دههء اخير است كه ما شاهد. ماوراء مرزهاي ملي نظر داشت اروپا، به
گلوباليزيشين در اين معنا، مي خواهد . جهاني بوده ايم پيشرفته براي از ميان برداشتن هرچه بيشتر موانع تجارت

كند، تا با ) liberalize/ ليبرااليز (» آزاد«را  )capital markets/ كاپيتال ماركتز( ايهسرم تجارت و بازارهاي
بيشتر نهادهاي توليد، خدمات، و رفاه اجتماعي،  دخالت هرچه كمتر دولت ها و خصوصي سازي هاي هرچه
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 خود، به معنيجهاني شدن در شكل ايده آل . از محلي به محل ديگر حركت كند سرمايه مالي بتواند به سرعت

  .»نئوليبراليسم«ايدئولوژي بازار آزاد در خالص ترين شكل خود، يا همان : است تجارت بدون مرز

نفع مي برند؟ » گلوباليزيشن«ملي به يكسان از  در اين ميان چيست؟ آيا همهء واحدهاي نقش دولت ها پس
بلوك هاي «احدهاي ملي، ميان كدام واحدها صورت مي پذيرد؟ و در سطح جهاني» رقابت اقتصادي«

فايزر، سوني،  مايكروسافت،(، يا تنها شركت هاي چندمليتي )آسياي شرقي، اتحاديهء اروپا غرب،(» چندمليتي
و  بلوك هاي اقتصادي چه ارتباطي با »شمال ـ جنوب«و » غرب ـ شرق«؟ تقسيم بندي هاي سياسي )تويوتا

تضميني وجود  محروم تر است كه به اين روند بپيوندند؟ چهمي كنند؟ آيا به نفع مناطق  روند جهاني شدن پيدا
ايجاد اشتغال، دسترسي (در كشور ما بينجامد  دارد كه پيوستن به سازمان تجارت جهاني به بهبود كيفيت زندگي

 بهداشت ودسترسي به داروهايي كه حق انحصار قانوني آنها متعلق به شركتهاي به آموزش و فنون جديد، تأمين

براي همهء  تنها راه محتوم ؟ آيا راههاي ديگري نيز براي توسعه پيش پاي ما هست، يا اين)تغربي اس
  كشورهاست؟

بازارها آزاد بمانند، نئوليبراليسم مي تواند با  اگر .بي تفاوت است» شكل دولتها«نئوليبراليسم نسبت به 
حكومت  ي ها، رژيم هاي سلطنتي، وديكتاتوري تك حزبي، اوليگارشي ديني يا تئوكراس دموكراسي پارلماني،

براي مثال،  . بر عملكرد بازار تأثير مي گذارد» نحوهء ادارهء دولت«اما  .ژنرالها به خوبي كنار بيايد
مي تواند در » نفوذ بنيادهاي امنيتي ـ نظامي« ، و»فساد«، »روابط به جاي ضوابط«پديده هاي ساختاري مهمي چون 
 .هاي توصيه شده از سوي سازمان تجارت جهاني، خلل هاي جدي وارد كند طرحهاي بانك جهاني يا سياست

را تجويز مي » از ايدئولوژي پرهيز«و مدرن است و ) در شكل ابزاري خود(نئوليبراليسم طالب ذهنيت عقلگرا 
پوپوليسم، بومي گرايي، سامي ستيزي، جهادگرايي، سياستهاي استشهادي، و مهدي گرايي  .كند

يكسان ساز و يكرنگ كننده است؛  نئوليبراليسم .ملكرد نئوليبراليسم لطمه مي زننددر سياست، به ع
به اين تعبير، بي تعصب، آسانگير، اهل تسامح . نمي شناسد نژاد، مذهب، نقش جنسي، قوميت، و فرهنگ محلي،

  .است» ليبرال«، و در يك كلمه )به معروف ونهي ازمنكر فاقد اخالقيات امر(

مقيم آمريكا، متخصص كانت، رالز، و نظريهء  فيلسوف آلماني االصل (Thomas Pogge) تامس پوگي
اكنون از كالسيك هاي رشتهء عدالت بين الملل به  (٢٠٠٢) فقر جهاني و حقوق بشر كه كتابش عدالت،

 به تحليل از وضعيت) ٢٠٠٨زمستان  Dissent/فصلنامهء ديسنت(مقالهء خود  شمار مي رود، در تازه ترين

شدن، مي تواند هم به  او معتقد است رشد اقتصادي حاصل از روند جهاني. بري جهاني پرداخته استنابرا
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و نهادهايي چون  (WTO) واقعيت، سازمان تجارت جهاني اما آيا در. كشورهاي غني و هم فقير كمك برساند
 ه كاهش فقر جهانيموفق ب)  سال اخير٢۵(بانك جهاني، طي دورهء گلوباليزيشن  صندوق بين المللي پول و

اگر مالك را درآمد «نويسد،  او با تحليل آمار بانك جهاني، مي. شده اند؟ تامس پوگي پاسخ منفي مي دهد
، متوجه مي شويم كشورهاي درحال (GDP) داخلي قرار دهيم، و نه توليد ناخالص (GNI) ناخالص ملي

 نشده اند به تناسب از رشد اقتصادي بهره مندطي دورهء گلوباليزيشن، موفق  توسعه، به ويژه فقيرترين آنها،

» . رسيده است١ به ١٢٢دهندهء  در حقيقت، فاصله ميان ثروتمندترين و فقيرترين كشورها، به رقم تكان. شوند
جهان در كشورهاي غني و ده درصد از جمعيت جهان در  به عبارت ديگر، اگر هرساله ده درصد از جمعيت

دالر و ) چهل هزار و هفصدو سي(۴٠٧٣٠مقايسه كنيم، درآمد سرانهء گروه اول يكديگر  كشورهاي فقير را با
  .دالر است) سيصد و سي وچهار (٣٣۴درآمد سرانهء گروه دوم فقط 

پردازد و نشان مي دهد در كشورهايي  تامس پوگي هم به بررسي نابرابري ميان ملت ها و هم درون هركشور مي
 سيرالئون، نابرابري درآمد طي ده سال اخير كمتر شده است؛ اما در بيشتر نظير برزيل، فرانسه، موريتاني، و

فقيري چون نيجريه و آنگوال  حتا در كشورهاي. كشورهاي توسعه نيافته شكاف غني و فقير عميق تر گشته است
ن سال، چندبرابر كنند، سهم اصلي درآمد به جيب آقازادگا كه موفق شده اند درآمد سرانهء خود را طي پنج

مدد  اين وضعيتي است كه در آن، روند جهاني شدن به رشد اقتصادي كشور فقير. است ارتشي و امنيتي رفته
مسؤليت اين موقعيت با  .است رسانده و درامدسرانه را باال برده، اما فقيران آن كشور را فقيرتركرده

  كيست؟

 تامس پوگي مي نويسد، 

سطح جهاني از قواعد و دستورات اقتصاد  قتصادي دربايد به ياد داشته باشيم نابرابري هاي ا«
از برايندهاي مهم گلوباليزيشن آن . برآنها اثر مي گذارند جهاني اثر مي گيرند و به نوبهء خود

سلطهء سيستم پيچيده و پرتبعاتي از قواعد مربوط به تجارت، سرمايه  بوده كه جهان زير
 والت، كپي رايت، مارك هاي ويژه،وامگيري، حق انحصاري كشف و اختراع محص گذاري،

زيردريا، و  ماليات هاي دوبل، استانداردهاي كار، حفاظت محيط زيست، استفاده از منابع
دستورات تأثيرات مهمي بر  از آنجا كه اين قواعد و. بسياري چيزهاي ديگر قرار گرفته است

قشهء شديدي طراحي آنها محل منا توزيع رشد اقتصاد جهاني و محصوالت جهاني دارد،
مي توانند از ] به همان نسبت[تر هستند،  در اين مناقشه، كساني كه از پيش متمول. است

آنها وسايل بيشتري در اختيار دارند تا . بيشتري بهره بگيرند تخصص باالتر و قدرت چانه زني
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 ت واثر بگذارند و از فرصتهاي بيشتري براي تحقيق درمورد باالبردن امكانا بر قواعد تجارت

تجارت  برعكس، فقيران جهان، قادر نيستند بر طراحي قواعد. امتيازات خود برخوردارند
بگذارند، انگيزه اي ندارند  تأثيري داشته باشند، و اگر هم گروهي از آنها بتوانند چنين تأثيري

در نتيجه، برگزيدگان حاكم . در نظربگيرند كه برايند تصميمات شان را بر ساير فقيران جهان
شان به سمت همكاري و همراهي با دولت ها و شركت  ر كشورهاي درحال توسعه، تمايلد

پاداش هاي هنگفتي به جيب اين حاكمان سرازير مي كنند؛  هاي قدرتمند خارجي است كه
به اين ترتيب، به حاشيه رانده  .به هموطنان تنگدستان شان ندارند آنها رغبتي به ياري

خود را تكرار مي كند و تداوم مي ] ت كهروندي اس[شدن اكثريت بشريت 
فقير ساكنان زمين كه فقط دو ونيم درصد از منابع جهان را مصرف مي كنند و  بخش .بخشد

ناديده   درصد سهم مي برند، در گفتگوها و مذاكرات بين المللي١/١ثروت جهاني تنها  از
  » .انگاشته مي شوند

جهاني شدن سهيم شد بدون  است كه چگونه مي توان در رونداكنون پرسشي كه بايد برايش پاسخي يافت آن 
  آنكه به دام دور باطل توليد و بازتوليد فقر افتاد؟

  ١٣٨۶ بهمن ٢٩چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ دوشنبه 

 ۵بهبود كيفيت زندگي 

 نگاهي از چپ

 باطل توليد و بازتوليد فقر دور چگونه مي توان در روند جهاني شدن سهيم شد بدون آنكه به دام«پرسيديم، 
طبقهء «وعده مي دهد اگر به آن بپيونديم، همگي به عضويت  به ما» جهاني شدن«ايدئولوژي رسمي » افتاد؟

و بازهم  حتا وعده مي دهند كه مي توانيم ارزش هاي بومي خود را حفظ كنيم. خواهيم آمد در» متوسط مرفه
، )٢٠٠٨ فوريه ١٩(استانبول گزارش مي دهد  نيويورك تايمز ازخبرنگار روزنامهء . عضو همين باشگاه باشيم

از طبقات محروم جامعه به شمار مي آمدند، اكنون تحصيل كرده شده و  اهالي مذهبي تركيه كه تاچندي پيش«
گذشته در انحصار  متوسط پيوسته اند؛ آنها به تدريج به آن مناطق شهري نقل مكان مي كنند كه در به طبقهء
رفاهِ تازه به دست آمده، منظرهء زنان محجبه در  از نشانه هاي اين» .قرار داشت] و سكوالر[رفه زبدگان م

 هاي ايتاليايي، و نمايشگاههاي مد اسالمي در شهرهاي بزرگ آسيايي و اروپايي رستورانهاي فرانسوي و بوتيك

نظامي ناتو، همزمان حافظ  دولتي كه توسط يك حزب اسالمي اداره مي شود، عضو پيمان: ضمانت رفاه. است
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در حاليكه ! مقتضيات جهاني شدن سرمايه و مدرنيزاسيون ارزش هاي سنتي، هويت بومي، و در آشتي كامل با
ونزوئال، درمان  از ابرقدرت ها را، به شيوهء هوگوچاوز در» استقالل«گرايان، فضيلت هاي  پوپوليست ها و بومي

تركيه، اندونزي، و عضويت در سازمان تجارت  ري، بر فضيلت هايعقب ماندگي مي دانند، جناح سرمايهء تجا
با رجوع به بررسي تامس پوگي متخصص تئوري عدالت بين المللي،  در بخش پيشين،. جهاني پامي فشارد

 .هيچيك از اين دو تصوير با آمار و واقعيت همخوان نيست ديديم كه

از جمله چپ سكوالر در پهنهء بين المللي، راه حل در لحظهء تاريخي اي كه در آن به سرمي بريم، هيچكس، 
 .سومي براي ارائه ندارد

تئوري  ــ به گمان بسياري، برجسته ترين تحليلگر كنوني ماركسيست در جهان در پهنهء پري آندرسون 
 جهاني مي نويسد،  اجتماعي و تاريخنگاري ــ در تازه ترين گزارش و جمعبندي خود از اوضاع

حماسي ترين جنگ استقالل ملي و ضد امپرياليستي در  سركردهء{ ويتنام درامروزه . . . «
، }شكست داد(total war) كه آمريكا را در يك جنگ تمام عيار قرن بيستم و تنها كشوري

مي  آمريكايي به همان اندازهء هيأت هاي مالقاتي ِ پنتاگون، مورد استقبال قرار كمپاني هاي
بزرگ  زماني،{چين د با هر معيار كه بنگريم، انكشاف كشوربزرگ ترين پيشام. . . گيرند 

تازهء جهاني است ــ نه   به عنوان كارخانهء}ترين تهديد عليه اياالت متحده و اتحاد شوروي
 . . دگرگوني ساختاري در بازار جهاني تنها گسترش سريع يك اقتصاد حجيم ملي، بلكه يك

ء نابرابري، پيدايي يك طبقهء متوسط افزايش بي سابقه همراه با: با سه برآيند .
كنوني، و ايمان فراگير و راسخ ايدئولوژيك به مزاياي  بزرگ و مدافع وضع

كه حتا فراتر از باورهاي طبقهء متوسط مي رود؛ در پهنهء بين المللي،  بخش خصوصي،
ند ژاپن پيو دروني اقتصاد جمهوري خلق چين با اقتصاد اياالت متحده، به مراتب فراتر از پيوند

اقتصاد جهاني طي همين  با آمريكا؛ و بازهم در پهنهء جهاني، كمكِ چين به رشد بي سابقهء
ادغام تقريباً كامل . . . نداشته است   در دنيا سابقه١٩۶٠چهار سال اخير، كه از دههء 

خصوصي شدن . . .  در اتحاديهء اروپا }كمونيستي{ كشورهاي سابقاً عضو پيمان ورشو
به  تحت حاكميت نوـ اقتدارگرايانهء پوتين روسيه . . . سابق رهاي كمونيستاقتصاد كشو

. . . مستحكم كند  مراتب بيشتر از دوران يلتسين قادر است پايهء توسعهء سرمايه دارانه را
اكنون، يك طبقهء بزرگ . . . خود ادامه مي دهد استوار و بي وقفه به رشد هند اقتصاد
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فرهنگ مصرفي و زرق و برقي غربي را به مراتب بيش از  متوسط در هند پديد آمده كه
كرده، اما هنوز در درون هند با مقاومت بلوك هاي قوي پارلماني از  همتاي چيني خود كسب

 محرومان روبه رو است، محروماني كه خواسته هاي آنان، با كنارگذاشتنِ سياست فقيران و

اياالت  ك، نظامي، و ديپماتيك آن باخارجي مبتني بر عدم تعهد هند، و آشتي ايدئولوژي
پارلمان هند مي تواند آن را  مقاومت در برابر اين آشتي در. متحده، جاي بروز پيدا نمي كند

، كه براي نخستين بار در تاريخ خود، برزيل . . . يواش كند اما قادر به خنثا كردن اش نيست
يه اقتصاد آن توسط رونق يك حزب كارگري انتخاب شد، و همانند روس رييس جمهورش از

اي خود را  نجات پيداكرد، موفق شد پايهء توده] در بازار بورس[كاماديتيز  بازار جهاني
ايجاد كند، اما از همهء  تحكيم بخشد و براي طبقات محروم، بيش از پيش اشتغال و درآمد

وق بين هيچ تغييري به دستور صند جهات ديگر سياست هاي نئوليبرالِ رژيم قبلي را بدون
چين، ژاپن، اتحاديهء اروپا، روسيه، هند، برزيل، و  برروي هم،. . . المللي پول ادامه مي دهد 

دربرگيرندهء بيش از نيمي از جمعيت جهان، داراي هشتاد درصد درآمد  اياالت متحده،
 اگر اهداف دوگانهء سياست خارجي آمريكا پس از. دنيا نيز هستند (GDP) داخلي ناخالص

اياالت  ني دوم گسترش سرمايه داري تا دورترين مناطق جهان، و دست باال داشتنجنگ جها
ــ را در نظرگيريم،  متحده در داخل نظام دولتي جهاني ــ دومي شرط الزم براي تحقق اولي

توانيم داشته باشيم؟ تا جايي كه  در نخستين سالهاي قرن بيست و يكم چه ارزيابي اي مي
، ۴٨، شماره »نيولفت ريويو«نشريهء (» ! مثبت  است، بي برو برگردگسترش سرمايه در مد نظر

 ).٢٠٠٧نوامبر و دسامبر 

در سياست و بلوك هاي  پري آندرسون در گزارش چهل صفحه اي خود به بررسي ساختارهاي نوين جهاني
ا در برابر پردازد؛ موقعيت نيروهاي اپوزيسيون جهاني ر قدرت، همراه با تضادها و تنش هاي دروني آن، مي

البي آن در  سنجد؛ يكي از نافذترين تحليل ها را از وضعيت خاورميانه ــ نقش اسراييل و روند جهاني شدن مي
ايران و آمريكا ــ به » نرم«برايند احتمالي تقابل  آمريكا، نقش اسالم سياسي و نبرد تمدني ميان اسالم و غرب، و

براي  خوشبيني«ر آلترناتيو نظري زورمند كه مي بايد نوعي به طور خالصه از چها دست مي دهد؛ و سرانجام
  .فراهم كنند، ياد مي كند و ضعف هاي آنها را نشان مي دهد» فكر

منتقدان خود كه او را متهم به تبليغ انفعال در  ، متفكر سرشناس ماركسيست، در پاسخ يكي ازسالوي ژيژك
 ميان چپ مي كند، مي نويسد،



Abdee Kalantari      Notes on the Theme of Quality of Life in Iran 14 

برابر  قادر نيست يك آلترناتيو يا بديل حقيقي در] ر حال حاضرد[به عقيدهء من، چپ « 
طور جاودانه برجا  سرمايه داري به"بله، اين درست است كه . سرمايه داري جهاني عرضه كند

مي كنند سرمايه داري و دولت  در واقع، مدافعان مقاومت نوين هستند كه خيال ("نمي ماند
اما ميان . هميشه بر تضادهاي خود فائق آيد مي تواند؛ سرمايه داري ن)دمكراتيك پردوام است

پس چه بايد كرد؟ هرآنچه . اساساً مثبت، فاصله وجود دارد اين بصيرت منفي، و يك بينش
به شرطي كه اندكخواه و متواضع باشد، و از اخالقگراييِ  است، )و ناممكن(ممكن 

، بخش نامه ٢٠٠٨يهء  ژانو٢۴الندن ريويو آو بوكز، ( ».خودـ راضي كننده بپرهيزد
  )ها

آينده، در  ابتداي اين بخش مطرح كرديم، پاسخي نيافتيم، اما شايد فرصتي پيش آيد كه در براي پرسشي كه در
راههايي براي مقاومت دموكراتيك در  شرايط فقدان يك بديل سراسري و گلوبال، با اندكخواهي و تواضع،

 . ، پيش بنهيم»دموكراتيك«/راليسم اقتدارگرانئوليب فاشيست و/برابر بومي گرايي اقتدارگرا

 ١٣٨۶ اسفند ۵چاپ اول ـ روزنامهء كارگزاران ـ يكشنبه 

 پايان


