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به این بحث بپردازیم. بحث را به  (علیهاهللسالم) خواهیم از منظر امام خمینیاین بحث در مورد استکبار و نظام سلطه است که می

امام  کند؟ و یک بخش اینکه مشخصا  می کارچهو نظام سلطه دارد  اینکه سلطه یعنی چه؟نیم. بخش اول کقسمت تقسیم می ۳

 بحث ما بخش سومی هم دارد که قبل از اینکه دیدگاه امام کردند؟موضعی اختیار می چه آننسبت به  (علیهاهللسالم) خمینی

 کنیم که چه نظرات رقیب و معارضی وجود دارد؟را بررسی کنیم، مرور کوتاهی می (علیهاهللسالم)

 تاریخی سلطه سابقهاول: 
 تاریخی را بررسی کنیم. ٔ  سابقهداریم؟ ابتدا  سروکارای به اسم نظام سلطه یعنی چه؟ ما با چه چیزی پدیده

 بین بردن تولید ملی ازگیری، استعمار سنتی: اشغال زمین، غارت مستقیم منابع، بردهالف( 

را  هاآنهای صلیبی دید، بخشی از در جنگ با تمدن اسالمی برخورد کرد. آثار تمدن اسالمی را وسطیقرون ٔ  دورهجهان غرب، در 

 به ایمسئله که گرفتهشکل اسالم نام به تمدنی گفتندغارت کرد و بر اساس باقی آن شروع به بازسازی و احیای تمدن خود کرد. 

تا  پول داد... و رافائل و آنژمیکل مانند افرادی بهسا یکل. است قرارگرفته موردتوجه دینشان در نقلی و عقلی هایبحث کنار تجربه نام

 رنسانساین  از. شودمی دیده رم کلیساهای در که های مسیح، مریم و...مجسمه مانند مسیحی را عینی و تجربی کند، معتقدات

، که اصالحات و تغییراتی در مسیحیت شکل گرفتم و پروتستانتیس و نهضت لوتر )رنسانس دینی( رسیدند دین در تحول به هنری

. انقالب علمی و بعد به انقالب صنعتی رسیدندبه و سپس )رنسانس فلسفی( . بعد این نوسازی وارد فلسفه شد سنتی پدید آورد

های گرم دسترسی بوه و سالحبه تولید ان و از سوییبه ماشین بخار و امکان سفرهای طوالنی سو از یک انقالب صنعتی باعث شد که

را ای به اسم انقالب دریانوردی پدیده مسئلهین اغلبه بکند.  های سنتی بر نفرات زیادیسالحتوانست در مقابل که می پیدا کنند

 .ر سنتی را شکل دادبه نام استعماای پدیده سلسله وقایع،این  درمجموع .رقم زد

 اشغالگریو شروع به  های گرم، استفادهنوردی و سالحماشین بخار و انقالب دریا ٔ  پدیدهکرد؟ از همین استعمار سنتی چه می

 ولیه، طالشد؛ منابع به معنای سرمایه، مواد اگرفته می کشورهاافتاد؛ یکی اینکه منابع این ها میاتفاق عمده در این اشغال دوکردند. 

کردند، بعد مستقیما  به سراغ غارت معادن رفتند. دوم اینکه تعداد زیادی را غارت می هاهنابتدا معابد و خزا و چیزهایی از این قبیل؛

شدند که در قالب تجارت برده سامان یافت، بعدها برده حتی از طال اهمیت بیشتری یافت و نیروی کار گرفته می عنوانبهها از این

)در  ها در آفریقاتازه این رقم کشته ،میلیون برده به کشورهای غربی آورده شد ۱۰۰ تا ۵۰میالدی، بین  ۱۹تا  ۱۵طول قرن  در

و رقم بسیار بیشتر  گیردبرنمیرا در  )عمدتا  در کشتی( و در مسیر انتقال برده ها(گیری یا در حال دستگیری بردههای بردهجنگ

برابر شد، کاسته شدن جمعیت  ۴. در شرایطی که جمعیت کشورهای غربی اندمقصد ثبت شده، چرا که تنها این افراد در است

ماندگی و مانع اصلی یکی از عوامل عقب)که اکثرا  هم مربوط به جوانان و افراد در سنین باروری بود( گیری برده به دلیلآفریقا 

استعمارگران  التین، یآمریکا دری التین متفاوت بود. آمریکاقا و ثر از منابع طبیعی شد. البته مدل در آسیا، آفریؤبرداری مبهره

 از پر دوخانه یا طال از پر ایخانه ماندن زنده برای خواستندمی هاآن از و کردندمی دستگیر را اصلی حکام انگلیسیبعد  و ییایاسپان

 انجام صورت در و گرفتمی به کار را خود مردمان نیز اصلی حاکم و( گفتندمی Encomienda)به این مدل  دهند تحویل نقره



 دادینمبها تحویل که میزان مشخصی فلزات گران راسال  ۱۵پوست باالی کریستف کلمب هر سرخ. شدمی شکنجه سختیبه ،ندادن

کرد و رها می گرفت و یک دستش را قطع کردهرا می آویزان نشده بودبه گردنش  مأمورانشاز جانب به همین خاطر مسی  ٔ  حلقهو 

میلیون نفر به  ۲۵از حدود  آمریکا ٔ  قارهپوستان مناطق میانی تعداد سرخ ۱۶۰۵آمد تا  آمریکاکه او به  ۱۵۱۹از  .تا جان دهد

ها ها دهپوستمیلیون سرخ ۷۵ها جایزه گذاشته شد و جمعیت پوستزنده و مرده سرخ بعدها برای سرِ .نفر کاهش یافت میلیونیک

 اهش یافت.میلیون تن ک

نظام کشی نوع دیگر این بهره .شد سرازیر مدرن دنیای به کار نیروی باالیی تعداد و اولیه مواد زیادی مقدار ،شدهگفتههای فرآیند با 

مزارع تأمین غذای معابد، اشراف و  ٔ  ادارهی مرکزی مجبور بودند به کار اجباری برای آمریکابود که در قبال غذا و امنیت، مردم  امیت

حیوانات به حمل کاالهای سنگین مانند آشامیدنی و  جایبهها مردم را )باربری( بود، اسپانیایی Trajinارتش بپردازند. نوع دیگر 

خدمت  ، هم آنان باآمدمیپایین  هاهم سطح زندگی مردم با این استضعاف .گماشتندهای کاکائو یا منسوجات میشراب، برگ

اثر دارون عجم اوغلو و جیمز ای. رابینسون به  ؟«خورندچرا کشورها شکست می»پرداختند. کتاب اجباری به رشد استعمارگران می

ها باعث این. ای در میان نبودو واسطه گیری مستقیم بوداما در کشورهای آفریقایی اشغال و برده؛ این مسئله مفصل پرداخته است

های بسیار پایین یا با هزینه و منابع زیادی اولیه ٔ  هیسرما و کار نیروی چراکه وت جدی برسد؛به انباشت ثر بارهیکبه ،شد که غرب

که بسیاری از  ایگونهبهد نکنکشی گسترده میها بهرهو از این بردهد نبرد، برده مینکنیعنی کشور را اشغال می، رایگان داشتند

 از« لیورپول»مستند . بردندمی افریقا ٔ  قاره از برده قرن ۴ ٔ  اندازهبه)شوند می ازکارافتاده زودیبهمیرند یا در سنین پایین می هاآن

کشی از برده در شروع بهره .کندالکس هیلی بخشی از ماجرای تجارت برده را بازگو می اثر« هاریشه» رمانشهاب اسفندیاری یا 

. به ثمر نشست آمریکاجدی از آن شد و اوج این هم در  ٔ  استفادههلند کلید خورد اما در کشورهای دیگر نظیر بریتانیا استعمار 

در  ویژهبهدر مزارع جنوب و بعدها کارگر ارزان سیاه  ویژهبهرا باید در نیروی کار رایگان سیاهان  آمریکاشروع رشد سریع 

داری در خود آفریقا داری خودکامه شدن حکام آفریقایی و رواج بردهاثر دیگر برده .(یافت متحدهایاالتشمال صنعتی های کارخانه

کند با متوقف شد، کار اجباری در کشورهای آفریقا به  آمریکاداری، بردن برده به اروپا و شد. بعدها هم که به خاطر قوانین لغو برده

غذای ملوانان  نیتأمعاج فیل، چرم و صمغ درختان، طال، کوالی صادراتی و  زمینی،های روغنی، بادامخاطر بردن روغن، نخل، دانه

 بردند.مردم آفریقا در کار اجباری به سر می چهارمیک بیش از ۱۹۶۰ ٔ  دههتا  تداوم یافت.

( داریفئودالی )زمینبود، مثال  در نظام سرواژ و هم که این فرآیند در داخل کشورهای استعمارگر  نسبت به کشورهای ضعیف تنهانه

خدماتی مانند کار اجباری، دادن خراج،  هاآنداران بودند و باید به ها و زمیناروپا، دهقانان، مانند ملک در اختیار صاحبان قلعه در

ر منتقل ها از اربابی به ارباب دیگزمین خریدوفروشو بعضا  مانند ملک به ارث رسیده یا خرید و با  کردندارائه میمالیات و... 

 افراد ایجاد کرد. ها(ها )فئودالصاحبان زمین و قلعهشدند. نظام بردگی و نظام سرواژ )فئودالیسم(، ثروت عظیمی برای می

مانند ؛ دفتنرگمیها را هم داشتند و تجارت آن کشورهاکه خود این جلوی تولیداتی را  از سوی دیگرو  ندبردمنابع را می سویکاز 

 مجبور را هنداستعمارگران انگلیسی، . بودهای کتانی و مشخصا  پارچه دنیا در منسوجات صادرکنندگان ترینبزرگ از که کشور هند

پنبه و نساجی  چراکهبست  خود واردات به باال ٔ  تعرفه نیز انگلستان خود و بفروشد انگلستان به فقط را منسوجاتش که کردند

با تصویب قانون پشم، به ماجرا  ۱۶۹۹در نساجی هند متالشی شد.  ترتیباینبهخواست از آن حمایت کند. رشد داشت که میروبه

مختلف  یکشورهاها افتاد. این پدیده را در ایرلندیمحصوالت پشمی همین اتفاق برای ماهیت رسمی و حقوقی هم دادند. 

چرا »چاپ انتشارات امیرکبیر، جواهر لعل نهرو،  «تاریخ جهان»آسیا. کتاب  و التین یآمریکا آفریقا، کشورهای نظیربینیم، می

از چانگ اثر هاجون «بکارنیکوکاران نا»ه حوزه و دانشگاه و از پژوهشگا «تجارت جهانی و نابرابری»و  ؟«خورندکشورها شکست می

همین کار را با توتون و  انگلیس بود، انگلیس ٔ  مستعمره آمریکا کهزمانی است. دستازاینهایی ر از نمونهسرشاانتشارات اختران، 

داشت و تولید گرد و چدن وامیرا به تولید میل آمریکا ،فوالد ٔ  ورقهتولید  جایبه، دادانجام می آمریکا ٔ  قارهمستعمراتش در شکر 

خام از مستعمرات نظیر کنف، چوب و الوار  از واردات مواد. خفه کرد نطفهرا در  بریتانیا ییآمریکامستعمرات  ٔ  نهیپشممحصوالت 

 .گرفترا می شانشدهتمامو جلوی محصول  کرداستقبال می



شدند به مجبور می ناچاربهآنان  خورد؛ر زمین کشاورزان آفریقایی کلید جلوی تولیدات مستقیم نیز با مواردی نظیر سلب مالکیت ب

اندازی و انجام مشاغل تخصصی مرتبط با حتی راه ۱۹۰۴سفیدپوستان بپردازند. بعد از  ٔ  لهیوسبههای اشغالی کارگری در زمین

سازی، ها ممنوع شد و مشاغلی مانند آلیاژکاری، کارمندی بانک، آهنگری، تولید دیگ بخار، موادشناسی، قالبمعدن برای آفریقایی

 شد.پوستان گرفته میبرای سیاه در آنگذاری آموزش و سرمایه چنین جلویگری، بنایی، نجاری و... برای آنان ممنوع شد. همریخته

قرارداد  ۴۰۰گرفت، پوستان با اشغال مستقیم یا با قراردادهای استعماری با آنان صورت میهای سرخهمین اتفاق در مورد زمین

های آنان را به ثمن بخس به دست ، اکثر زمین(خبر بودنداز اکثر مفاد آن بی هاآنکه ) ۱۹ها در قرن پوستییان با سرخآمریکا

 ها سپرد.ییآمریکا

و مستعمره از  شدهاشغالشد، کشورهای با شتاب صنعتی می دنیا ٔ  همه کهزمانیدر مورد آفریقا گفتیم،  کهچنانآنگذشته از 

 را گرفت. هاآنو استعمار عالوه بر استضعاف این کشورها، جلوی رشد طبیعی  بازماندندجدید و پیشرفت  هایفنّاورییابی به دست

 نشانده و ارتباطات متمرکزها با حکام دست: اداره سرزمیناستعمار نو

هزینه داشت، هم  کشورهااشغال  تجدید سازمان کرد؛ ، استعمار،های زیادی دارد، در گام دومدیدند این مدل هزینه کهوقتی

مادی، هم مشکالت حکومت بر یک کشور اشغالی که طبیعتا  با اعتراض مردم همراه بود و احتیاج به گرفتن دستور از  ٔ  نهیهز

امکان تغییر و حرکت از  ،استعمار مستقیم ٔ  دورهپایتخت استعماری داشت. از سوی دیگر رشد فناوری حاصل از انقالب صنعتی در 

 استعمار سنتی با انقالب صنعتی پدید آمده بود. انقالبرا فراهم کرده بود. تر هزینهتر و کمهای پیچیدهلبه مداشغال مستقیم 

 دیگر. گرفتجدی  شکل ارتباطاتی هایفنّاوری ۲۰ قرن و اوایل ۱۹قرن  اواخر در اینکه تا آورد پیش را مختلفی هایفنّاوری صنعتی

 دیگر. کنند ایجاد واحد مدیریت دنیا سیم درو بی رادیویی هایسیستم سپس و بعد تلفن و تلگراف با اوایل یکجا از توانستندمی

 مدیریت با و بگمارند نشاندهدست را کشورها این حکام از سری یک بود کافی بلکه .نبود الزم بود، برهزینه که مستقیم اشغال

منافع  و انجام حکام این توسط ،منابع تصرف سیستم همان. گرفت شکل نو استعمار ٔ  دوره و کنند، کنترل ارتباطی و اطالعاتی

نیروی انسانی برای تحقق اهداف  کارگیریبه، هاآنهای واردات از نظیر پایین آوردن تعرفه شد؛تأمین می هاآنها به دست ابرقدرت

برداری زات بهرهغارت مستقیم معادن هم جای خودش را به دادن امتیا .به ثمن بخس همآن فروشیخام مثل استخراج منابع و هاآن

که در و...  تنباکو رژی، مثل ماجراهای امتیازات نفت دارسی در کشور ما یا ماجرای ،از معادن و منابع زیرزمینی و روزمینی داد

که  هرکجاکه گفتند که اصال  هزینه دارد اشغال نظامی بکنیم، البته خالصه این. ایمهای تاریخ دبیرستان چیزهایی از آن شنیدهکتاب

کانادا، استرالیا، ایرلند، ولز،  ازجملهکشور  ۱۶هنوز  انگلیسکه کنیم، کماایندستمان برسد و الزم باشد، دوباره این کار را می

گو دیهجزایر  کونا )در اقیانوس اطلس(، دا تریستان و اسنشن هلنا،، سنتنو گینه ، پاپوآ)در کارائیب( باربودا و آنتیگوااسکاتلند، 

و جاهای دیگری را  (کندبه آسیا استفاده میبرای حمله از آن  آمریکاداده و کرایه  آمریکابه  اآلن)که از جنگ جهانی تا  گارسیا

انگلیسی -از جانب کمپانی یهودیتریاک  واردات ٔ  دربارهها کنگ است که چینیجالب هنگ ٔ  نمونهتحت اشغال دارد. یک 

کنگ را هنگ ،۱۸۴۰ها با چین جنگیدند و بعد از مغلوب کردن چین در ژوئن انگلیسی .شکایت کردندانگلیسیحکام به  ،هاساسون

 آوردندها را پایین تریاک را به چین گشودند، تعرفه ازجملهدر چنگ خود گرفتند و راه واردات محصوالت خود  ۱۹۹۷تا اول جوالی 

از چین گرفتند،  جرمی در چین مرتکب شوند( کهدرصورتیها چینی ٔ  وسیلهبهاتباع انگلیسی  ٔ  محاکمهعدم ) و حق کاپیتوالسیون

تالش کرد  Edoبا ورود به خلیج  انگلیساز  به تبعیت  آمریکا۱۸۵۳در حتی در طول چند دهه مسئول گمرک چین انگلیسی بود. 

ها در ها هم رواج داشت. مثال  انگلیسیجالب است این مسئله بین ابرقدرتبه همین شیوه تجارت آزاد را به ژاپن تحمیل کند. 

های جهانی و های بزرگ مثل جنگکردند. اکثر چالشاستعمار سنتی و بعد نو از تجارت رقبا و مشخصا  فرانسه جلوگیری می ٔ  دوره

 جدید وارد شدیم. ٔ  دورهشد تا به می اداره سیستم این با دنیا دهه چندجنگ سرد هم بر سر کنترل این منافع صورت گرفت. 



 کنندها خودخواسته منافع نظام سلطه را تأمین می: ملتاستعمار فرانو

 نتیجه این های بزرگ بهنشانده پیدا شد. قدرتو اعتراض به حکام دست گرفت شکل کشورها در استقالل گفتمان که مدتی از پس

دهند؛  تغییر را جوامع این باال به پایین از است؛ لذا به این نتیجه رسیدند که برهزینه نیز طریق این از کشورها منابع ٔ  اداره رسیدند

گران و منافع سلطه ،جهت دهند که خودخواسته را هاآنهای و فکر و گرایش کردهتربیت ایگونهبهها  را آدم ،کنترل افکار و عقاید با

ها غربی ٔ  سلطهبخشی از نخبگان جوامع و افرادی را که حرکت کنند.  هاآنهای بزرگ را تأمین کرده و در جهت خواست قدرت

جوامع تربیت کنند که جوامع را در این مسیر  ٔ  ادارهکند، نیز برای حفظ وضع موجود و واسط، منفعت ایجاد می عنوانبه هاآنبرای 

 آورد. پایینبه میزان زیادی های سلطه را توان هزینهبا این مدل، میرهبری کنند. 

یا  خارج به دانشجو اعزام روند، با ابزارهایی نظیر بود شدهشروع سنتی استعمار ٔ  دورههای پیش و حتی از دوره از کار این هرچند

های غربی، احساس حقارت و تالش برای ها به ارزشجذب شدن آن آدماش مانده که خروجیدعوت رجال کشورهای ضعیف و عقب

سو و از سوی ها از یکنشانده از غربیها، تقلید شاهنشاهی دستچارچوب بود. در کشور ما اولین جلوه در آنتغییر جوامع خود 

 چاپ به کشور داخل در و شدمی نوشته غرب فناوری دنیای و نظم حیرت و توصیف در بود که هانامهحیرت و هادیگر سفرنامه

های شاه با حمایت و هدایت اکثر سیاست پهلوی اول، ٔ  حتی در دوره پهلوی دوم تکامل یافت. ٔ  دورهدر  ویژهبهرسید ولی بعد می

 زده پیش رفت. فکران غربکامل روشن

حکام و  که ایگونهبهها و تغییر محاسبات مردم و مسئولین کشورها بود، انسان قلب و مغز بر فرانو تمرکز این دوره یعنی استعمار

محوری  ٔ  حوزه ند.نها خرج کمنافع ابرقدرت درراههای خودشان را ثروت منابع و رغبت، و میل با باید م،مرد هاآن تبعبهنخبگان و 

علوم انسانی، دیپلماسی  ٔ  حوزهدر  ویژهبهنر، اندیشه، آموزش نزاع در این دوره جنگ نرم است که طبیعتا  ابزارهایی نظیر رسانه، ه

ها و نهادهای های مختلف با سازوکارها، ابزارها، سازماناهمیت دوچندان دارند، اما کماکان اعمال سلطه در حوزه در آنعمومی و... 

سلطه یک کل واحد است که در هر دوره با یک روش در راستای راهبرد کسب،  چراکه، داردها ادامه ها و شاخص، معاهدهالمللیبین

 یک با بود طرفهیک رسانیپیامبا  محوریت ،نو استعمار ٔ  دوره در . در این چارچوبکندحفظ و بسط منابع مختلف قدرت تالش می

و نخبگان  مردم سراغ مستقیم استعمار فرانو در اما نشانده بودند،که اکثرا  هم مستقیما  دست هاو نخبگان ملت حاکمان از سری

 کرد: بندیردهتوان چنین را می دوره ۳ این نوعیبهو  آمدند

 ویژگی محوریت استعمار ٔ  دوره

 گیری(غارت منابع و نیروی کار )برده اشغال مستقیم کشورها استعمار سنتی

 حکام توسطغارت غیرمستقیم منابع  نشاندهدست حاکمان گماشتن استعمار نو

به کار گرفتن نیروها برای  ونشانده دست

 گرانسلطه منافع نیتأم

جنگ نرم و تغییر محاسبات مردم و  استعمار فرانو

 مسئولین

 گرا()محوریت نخبگان غرب

 و کشورها آن ٔ  سرمایه گرفتن به کار

مردم  خود توسط استعمار شدنپذیرفته

 گراغرب با محوریت نخبگان

 !کسب منابع قدرت ،هدفدوم: بازخوانی ابعاد سلطه: 
 بسطو حفظ و  (و...منابع طبیعی، انسانی  دوره، یک مسئله هدف نظام سلطه بوده است: کسب منابع قدرت )اعم از ۳پس در هر 

ای از آفرینان آن نیز طیف گستردهنقشو   )اکثرا  صهیونیست(های بزرگ شرکت داران وسرمایهاصلی آن بزرگ نفعان؛ که ذیهاآن

های علمی و... هستند. سلطه در این چارچوب با یک سری های چندملیتی، اساتید و محیطها، شرکتها، رسانهها تا سازماندولت

که در  ،دهدیها این سلطه را تداوم مها و کارهای فرهنگی و شاخصها، آموزشها و نهادها، معاهده، ابزارها، سازمانسازوکارها



ای باید این موارد دهد. در هر حوزهخود را نشان میو... فرهنگی و حتی نظامی  ، سیاسی، اقتصادی،علم و فناوریهای مختلف حوزه

ها و...، به خاطر نپرداختن به این سلطه، غرب، ابرقدرت نظام استعمار، استکبار، همچون هاییواژه اکنون متأسفانهرا بررسی کرد. 

 حال در و است واقعی کندنظام سلطه می که کارهایی اما ؛است شده نمادین و است پیداکرده شعاری ٔ  وجههما  کشور در ابعاد،

 که ضدیت با آن ماهیتی عقالنی دارد. های مختلف استها و حوزهدر قالب سلطه اعمال

شوند، سلطه بتواند قدرت خود را تحکیم کنند، ابزارهایی هستند که این مسیر را تسهیل سازوکارهایی هستند که باعث می

این کسب و بسط قدرت را  ٔ  نهیزمهای مختلف عمل کرده و با شیوه المللیبینها و نهادهایی هستند که در سطح کنند، سازمانمی

ها و ، آموزشکنندمحقق میهایی هستند که موجبات همین مسئله را کنند، معاهدهمستقیم یا غیرمستقیم فراهم می صورتبه

گران را با دست آورند که منافع سلطههای فرهنگی نیز هستند که مغز و قلب افراد را هدف قرار داده و افراد را جوری بار میحرکت

کشاند و استقالل، عدالت، گران میشود که افراد را به تأمین منافع سلطهای ارائه مینندهکگمراههای خود تأمین کنند و شاخص

کند. قلب این مسئله هم استقالل است. در حقیقت استقالل را که محدود می هاآندر را و جمهوریت پیشرفت و حتی آزادی 

 زنند.تصمیم، تشخیص و اقدام به هم می ٔ  مرحلهمتضمن عدم انحراف کشورها از مسیر صحیح است، در 

 سلطه ابعاد

کند و با اقدام در تنها اقدام نمی ٔ  حوزهدر یک ماهیت سلطه یک ماهیت واحد است، یعنی مرز دقیقی بین ابعاد مختلف آن نیست، 

فصیلی اقدامات آن ابتدا اما ما برای فهم تکند، های دیگر مثل فرهنگ و سیاست هم اقدام مییک حوزه مثل اقتصاد، همزمان حوزه

گران و یک نگاه از باال به ماهیت سلطه و سلطهکنیم تالش می درنهایتاندازیم و نگاهی به اقدامات نظام سلطه در بعضی ابعاد می

 ندازیم.بی آنان ٔ  سلطهراهکارهای اعمال 

 اقتصادی سلطهالف( 

 اقتصادی اصل بر در اختیار قرار گرفتن حاکمیت اقتصاد جهانی و حفظ وضع نابرابر موجود است که با ابزارهای مختلفی ٔ  سلطهدر 

حفظ و تحکیم شود. این مهم از  یبابد که نابرابرمیسامان  ایگونهبهاقتصاد جهانی  ٔ  اداره ٔ  نحوهو  گذاریسیاست گیرد؛صورت می

 شود.طریق ابزارهای مختلفی تأمین می

Bretton Woods   جهان ادارهو 

قبل از پایان  .جنگ جهانی دوم، چند اتفاق خیلی مهم افتادبا پایان کند. در اقتصاد سازوکارهایی هست که سلطه را نهادینه می

تشکیل شد که اقتصاد بعد از جنگ تا همین امروز را شکل داد.  ۱۹۴۴در  آمریکا Bretton Woodsشهر در  اجالسی ،جنگ

 .بگذاریم بنیان جدیدی اقتصادی سیستم باید و است شدهمتالشی جهانی جنگ دو ٔ  دوره در دنیا اقتصادی سیستم گفتند

 کنیم.بخشی از آن را بازخوانی می ن شکل گرفت کهآنهادهایی برمبنای سازوکارها و 

 دالر استعمار 

)در شرایطی که انگلیس در سراسر دنیا استرلینگ  ٔ  رهیلکه قبال  با طال یا  را المللیبینخواهیم دوباره تجارت می اآلن گفتند

، سامان بدهیم. گرفتکند( صورت میوقت غروب نمیمستعمره داشت و مثل معروفی بود که در امپراطوری بریتانیا خورشید هیچ

بود، پیشنهاد داد که بیاییم و  انگلیسکه آن موقع وزیر اقتصاد  ، اقتصاددان معروف John Maynard Keynesکنیم؟  کارچه

 آمریکاکه اسمش را از واحدهای پول کشورهای مختلف گرفته بود.  ،BANKORدرست کنیم به اسم  المللیبینیک پول واحد 

دور معارضه  ٔ  منطقهاز در کل جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه زمینش  آمریکاگفت یعنی چه؟ اقتصاد ما که در یک شرایط نیست. 

ژاپن شکست را پذیرفت وارد جنگ شد و بمب اتمی انداخت.  کهوقتیفقط  حصور بود و چندان درگیر جنگ نبود؛مدر آب بود، 

های کشورهای دیگر را که در جنگ بودند، ندیده بود. سالح ساخته بود و به کشورهای دیگر سالح چون از جنگ دور بود، آسیب



پس اکنون دالر پول  پولم زیاد است، ٔ  پشتوانهانبار طال هستم و  اآلنرفته بود. گفت که من فروخته بود، پول و بیش از آن طال گ

مقروض بودند، رأی دادند و پذیرفتند. چه  آمریکااکثرا  به بشود و کشورها هم چون وضع اقتصادشان بد بود و  المللیبینواحد 

 آمریکاکند. دالر را باید از کجا بیاورد؟ باید یک صادراتی به اگر هند بخواهد با چین تبادل کند، با دالر تبادل می اآلناتفاقی افتاد؟ 

بانک مرکزی  ٔ  خزانهدر گرم( طالیی که  ۲۸.۳۵اونس ) هر ٔ  اندازهبهاجالس قول داده بود که:  در آن آمریکابکند و دالر بگیرد. 

یک شوک نفتی  مرتبهیک که تحریم نفتی شکل گرفت، . بعد از درگیری مسلمانان با اسرائیلدالر پول چاپ کند ۳۵رد، تنها  دا

این شوک ارباب را جبران کرد؛ اما  یضررهااز  قدر تولید کرد و فروخت که بخشیبزرگ به وجود آمد که البته محمدرضا شاه این

بین طال و دالر ، سخنرانی کرد که ما دیگر ۱۹۷۳، بعد در آمریکا جمهورسیرئنفتی باعث باال رفتن قیمت نفت شد. نیکسون، 

پس مثال  هند به نفتد. اتفاقی که افتاد چه بود؟ ازآنباید اقتصاد قوی به خاطر اقتصادهای ضعیف به خطر بی دهیم،برابری نمی

 شد، دیگر نیازی نبودو مجازی چیز کامپیوتری کرد. بعد هم که همهکشید و پول چاپ میزحمت می آمریکاکرد، صادر می آمریکا

کرد. عالوه بر مینهایت صفرها اضافه به قول مرحوم شریعتی یک جلویش تا بی. کرد، اعتبار را مجازی اضافه میکه پول چاپ کند

اگر هند بخواهد با چین هم مبادله بکند، بانک مرکزی  قرار بگیرد؛ یعنی مثال  آمریکارزرو این مبادله باید مورد تأیید فدرال ،آن

از  آمریکاتنها اقتصاد نهلذا و تأیید هم بکند.  کنندیم دادوستدها چه چیزی باید این مبادله را تأیید کند؛ بفهمد که این آمریکا

بعد از  آمریکاهای ما کرده است. در تحریم کهچنانکند، بیند، عالوه بر آن فرصت اعمال سلطه پیدا مینوسانات جهانی آسیب نمی

 هاآنداشته شده و به تعبیر  ضعیف نگاه جنگ جهانی دوم با دادن وام به اروپا و ژاپن برای بازسازی و بعدها به کشورهای

)از این به بعد در این بحث هرگاه از همین عبارات نیافته، موقعیت دالر را در نظام جهانی مستحکم کرد. یا توسعه توسعهدرحال

اند، اساسا  شده بازداشتهکنیم منظورمان کشورهای مستضعفی است که از رشد و پیشرفت نیافته استفاده مییا توسعه توسعهدرحال

و پیشرفت غربی و نادیده گرفتن  توسعه، خود متضمن نوعی تفرعن و اصیل دانستن یافتهتوسعهو  توسعهدرحالتقسیم دنیا به 

متجاوزانه و ظالمانه صورت گرفت، اما چون غلط مصطلح است ما نیز از  ٔ  توسعههای سیستماتیکی است که در فرآیند این ظلم

 کنیم، گرچه به بار معنایی آن واقف هستیم(.همین عبارات استفاده می

 هانیارود، اوال  خیلی از قدر نفت باال میکند. هر چهرا کامل مینفت( -)دالرپترودالر  پازلاستعمار دالر، ضلع دیگری هم دارد که  

، هر وقت . ثانیا (کنندبسیاری کشورها نظیر عربستان چنین می چراکهشود )ذخیره می هانیادر قالب اوراق قرضه و مانند  آمریکادر 

از عواملی است که وقتی بحران مالی اقتصاد  یکیاینکند. دالر جبران میحقیقی یا مجازی با چاپ  آمریکاقیمت نفت باال رفت، 

خیلی از  آمریکا درنهایتاستریت افتاد ولی هم اعتراض شد و اتفاقاتی نظیر جنبش وال آمریکااکثر کشورهای دنیا را منفجر کرد، در 

 ابد که تا کردیم کاری ه بود،ها گفتبه رسانهلندن  به Bretton Woodsاجالس از  بازگشت از پس Keynesنگرفت. بحران تأثیر 

 .کردیم قربانی را خودمان و کنیم آمریکا مدیون و وابسته را خودمان

 و توزیع کاال ، تولید انرژیپولی و مالی هایزنجیرهاختیار گرفتن  در

توزیع کاال و خدمات از سوی دیگر است. با  ٔ  زنجیرهسو و های پولی و مالی از یکیکی از سازوکارها در اختیار گرفتن زنجیره

گیرند، مثال  های پولی و مالی را در دست میهای خارجی در بورس و ... زنجیرهگذاری خارجی، بانک خارجی و حضور شرکتسرمایه

، قرقیزستانلبنان و موفق در کثیری از کشورها مثل صربستان، گرجستان، در کشور ما و ناموفق همین سوروس که انقالب رنگی 

)که از شدت رشد انفجاری به ببرهای آسیایی مشهور شده کشورهای دیگر انجام داد، اقتصادهای آسیای جنوب شرقی اوکراین و 

زمین زد. رهبری بارها با اسم بردن و بدون  (شمسی ۱۳۷۶) ۱۹۹۷سال شبه در یکهای خود، با بیرون کشیدن سرمایهرا بودند( 

گفت که یک همان روزها که به تهران آمده بود به ایشان وقت مالزی ماهاتیر محمد، اشاره کردند که وی  وزیرنخستاسم بردن از 

در ما را فقیر کرد. بح تا ص شبیکرا بیرون کشید و  هایشپول شبهیکدار یهودی )که منظور همین جورج سوروس است( سرمایه

 ، اندونزی، مالزیتایلند ،جنوبیکرهدچار فقر مطلق شدند. میلیون نفر  ۷۰و  بازار سهام و ارز سقوط کرددر اثر همین مورد،  اندونزی

 General Motors، ندزد Daewooهایی مثل چوب حراج به کارخانه کرهکشید که  اینجاک سیاه نشستند. کار به  به خاو ... 



ها گریزپا هستند، در شرایط بد یا اقتصاددان اصطالحبههای خارجی، سرمایه. را گرفت Daewoo سهامآمد و به ثمن بخس  آمریکا

اما وابستگی این اقتصادها به  ؛روندمیگروهی  صورتبهشوند و در بدترین شرایط برای کشورها آل برای کشورها وارد میغیرایده

یا شرکت چندملیتی خارجی  ٔ  سرمایهگذارند، وقات حتی پا را فراتر میگاهی ا خارجی به آن دامن زد، کاری که ٔ  سرمایه

هواپیمایی  شرکتکشاند، مثل بالیی که را به ورشکستگی می هاآنرا از بین برده و  هاآنهای های کشورها را خریده و داراییشرکت

اش را با هواپیماهای نوی و هواپیماهای کهنه ی التین آوردآمریکاهای بر سر هواپیمایی ۹۰ ٔ  دههایبریا )خطوط هوایی اسپانیا( در 

سودهایی که بلندمدت  شده هستند و بهمدت و تضمینهای خارجی به دنبال سودهای کوتاهگذاریاساسا  سرمایه. جا کردجابه هاآن

سفیر کبیر  کهاین، جالب نددهتن نمیشود، میکشورها پیشرفت که باعث های جدی گذاریسرمایه وریسک دارد  دهد،ثمر می

از شرایط، به  سوءاستفاده. از سوی دیگر بعضا  با کندهای انگلیسی میپهلوی همین توصیه را به شرکت ٔ  دورهبریتانیا در تهران در 

وساز و مهندسی رکت ساختترین ش)بزرگ Bechtelشرکت مثال   ،گذارندمی فشارتحتسودهای کالن رسیده و مردم را 

 برابر کرد. ۳آب را  ٔ  هزینه ، توانست آن را در اختیار گرفته وکوچابامبا در بولیویشهر آب  ٔ  شبکه خصوصی شدنبا متحده( ایاالت

 غذاییتوزیعی  به ویژه های بزرگ ها و شرکتزرگ توزیعی، نظیر هایپرمارکتبهای توزیع است، شرکت ٔ  زنجیرههم  ضلع دیگر

های کوچک ورشکست کردن رقبای داخلی و به تعبیر اقتصاد بنگاهو... عالوه بر  Mc Donald ،Burger King، Starbucksمثل 

 عنوانبهکه  اهایی برای ناآرام کردن کشورهامان دادن شبکههای غربی و بعضا  سترویج ارزشکنند یکی از کارهایی که میو خرد، 

 پردازند.می توزیع ٔ  زنجیرهبا در اختیار گرفتن  واردکردنو فشار  کنندگانمصرفتنظیم رفتار  ابعاد جانبی محل توجه است، به

در ماه رمضان نایاب شد، بعد هم مرغ که قیمت مرغ  دفعهیکدر ماجرای مرغ و کره تجربه کردیم. کره  ۱۳۹۱همین را ما سال 

ی رسید که همه احساس کردند جایبهکرد کار بود، وارد نمی تهداشنگهمرغ را روی کشتی در آب  ٔ  کنجالهباال رفت. طرف  شدتبه

گفتند تحریم اثر نظام که تا قبل از آن می ٔ  رتبهعالیگویان رسمی حتی مقامات ملی و سخن ٔ  رسانهتحریم اثر کرده است، حتی 

جایزه رانت  عنوانبهرا باال برد بعد نداشته است، مجبور شدند بگویند تحریم اثر کرده است. بماند که بعد همان آدمی که قیمت مرغ 

ها با در اختیار گرفتن این دو زنجیره رفتار مردم و کشورها را میلیون یورویی برای واردات کاالهای اساسی دریافت کرد. قدرت ۶۸۵

است مثل  شدهاستفادهسازی براندازی و... نیز برای شبکهدر موارد متعدد ها از همین شرکت اثر اقتصادیکنند. گذشته از تنظیم می

های شرکتکه در نیویورک مستقر است،  ITT) گرای سالوادور آلنده در شیلی کردبا دولت انقالبی و ملی ITTکاری که شرکت 

(Chitelco (the Chilean Telephone Company و )روزنامه  ٔ El Mercurio های آلنده و خرید، به مقابله با سیاست را

با بمباران مقر او و دستگیری و اعدام هزاران شیلیایی  ۱۹۷۳در  درنهایتگرای او پرداخت و ساالر و غرببسیج معارضان سرمایه

 Mc، یا پابلو نرودا که با شعرهایش در کتاب درسی دبیرستان آشناییم یا ویکتور خارا خواننده معروف سرنگون شد( ازجمله

Donald  وCocacola  های که صف ایگونهبهاز غرب به کار گرفته شدند،  هاآنزندگی مردم شوروی و استقبال  سبکبرای تغییر

است که دولت انقالبی و  United Fruitیک نمونه شرکت  .در مسکو شکل گرفت Mc Donaldفروشگاه چندکلیومتری مقابل 

 انگلیسمرداد بود که شرکت نفت ایران و  ۲۸یک مورد آشکار و جالب آن در کودتای آربنز در گواتماال را برانداخت.  گرایملی

ها را باز کرد. بعد از کودتا کنسرسیومی شکل گرفت ییآمریکاتحریک اولیه را انجام داد و بعد پای  (British Petrolium)بعدها 

دور  ٔ  عموزادهتئودور روزولت و  ٔ  نوهرسید. چند سال بعد کرومیت روزولت ) ییآمریکاهای به شرکت % ۴۰و  انگلیسبه  % ۴۰که 

 CIA (Central خاورمیانهو رییس بخش دوفاکتوی بخش ( طراح کودتا آمریکااسبق جمهور فرانکلین روزولت دو رییس

intelligence Agency از ، ست(آمریکاترین نهاد امنیتی اطالعات مرکزی که معروف آژانسCIA  به شرکتGulf Oil  یکی از

 Downsدولت ایران شد. بعد شرکت  ازجملهو کشورهای خارجی  متحدهایاالتکنسرسیوم رفت و مدیر روابط با دولت این شرکای 

& Roosvelt  کرد، بعد هم از داللی فروش دن از دولت ایران دریافت میهزار دالر برای مشورت دا ۱۱۶را راه انداخت که ساالنه

ثر در های مؤیب زد. یکی دیگر از کمپانیهزار دالر به ج ۷۵به ایران و عربستان ساالنه  Northrop corporationمحصوالت 

هر  که Chase Manhattanچنین بانک تغییر نام داد( هم Exxonکه بعدها به )نیوجرسی  Standard Oilمرداد  ۲۸کودتای 

در دوران کودتا و برادرش  خارجهوزیر  John Foster Dullesبودند،  Rakefelerو صهیونیست معروف  ٔ  خانوادهدو متعلق به 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chitelco&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chitelco&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/El_Mercurio


Alen Dulles  .بگذریم از خدمات دیگر راکفلرها به شاه مثل تازه رییس وقت سیا، هر دو از اعضای ارشد این شرکت نیز بودند

میلیارد بشکه نفت با قیمتی نازل به  ۲۴سازی در ایران. های خانههای سنگین حاصل از غارت ایران و اجرای طرححفاظت از دارایی

های چندملیتی را در هایی از اقدامات شرکتنمونهشد. ملی واریز می ٔ  الب به خزانهتر از نصف آن تا انقرسید و کمفروش می

رات اطالعات و کتاب از ویلیام بلوم چاپ مرکز اسناد انقالب اسالمی یا انتشا «کشتن امید»یا  «سرکوب امید»هایی مثل کتاب

نفعان نهایی چنین آفرینان اصلی و ذینقش درنهایت توان یافت.میچاپ انتشارات اختران ن یمی کالئوان ٔ  نوشته «دکترین شوک»

 هستند. داران بزرگهای چندملیتی و سرمایهدهند شرکتن میها ساماوقایعی که قدرت

های دار به قدرتهای بزرگ از انحصاراتی در تولید و تجارت در کشورهای خود یا کشورهای مستعمره یا واماین شرکت ٔ  عمده

را در دست گرفته بود، یا کمپانی هند شرقی  متحدهایاالتنفت  %۸۸، ۱۹تا پایان قرن  Standard Oilبزرگ برخوردار بودند، مثال  

 ٔ  دورهانحصار در استحصال و فروش نفت ایران  BPیا  ر واردات کرباس و ابریشم را داشت،ایا انحص قارهشبهانحصار تجارت با 

های پهلوی تا قبل از کودتا. اصال  لفظ تراست برای همین انحصارات بزرگ پدید آمد، در بعضی موارد حتی مستقیما  از طرف قدرت

 مثل انحصار استخراج الماس در سیرالئون. آمدمیحصاراتی پدید بزرگ آن

 المللداری بینداری حافظ منافع سرمایهسرمایه طبقهدادن به  شکل

ای از نخبگان است که حفظ نظم موجود جهان داری درون کشورها و شکل دادن به طبقهشکل دادن به سرمایهیکی از سازوکارها 

 Carlosدارند، مثال  گسیخته هم باز نگه میرافسا صورتبههای محلی را دارییهباشد. در این چارچوب دست سرما سودآوربرایشان 

Slim Helu  بیشتر کرد. یا مثال   % ۱۲۰ آمریکاحساب تلفن را در مقایسه با خصوصی شدن مخابرات، صورتاز در مکزیک، بعد

ها با در اختیار گرفتن قدرت و بخشند، این مجموعهتجارت و واردات را در کشورها محوریت می هایمنفعتصاحب 

 شماریمبرمیها در مواردی که بعدا  یا با دامن زدن به واردات و پیگیری به رسمیت شناخته شدن حقوق شرکت هاگذاریسیاست

کنند، خود نیز از این شرایط ها را تأمین میمنافع این شرکت ، جلوی تولید ملی را گرفته والمللیبینمثل حق مالکیت معنوی 

حضور  چراکهگیرند، فروشی محور قرار مییا خام وارداتها نخبگان فعال در در رأس این برند.واسط و دالل بهره می عنوانبه

این مسئله در میان اقتصاددانان نهادگرا کنند. دارد و وضع موجود را حفظ میمستقیم برای آنان منافع  هاآنها و ارتباط با خارجی

کند و افراد ایجاد می ٔ  همهکه امکان فعالیت آزاد برای  (Inclusive institution) فراگیرای دارد: نهادهای هم ادبیات جاافتاده

های بخشی از ثروت( که امکان را به افرادی خاص واگذار کرده و درآمدها و Abstractive institutionکش )نهادهای بهره

مالک اشتر  ٔ  عهدنامهالسالم( در )علیه امیرالمؤمنینمهمی که  ٔ  نکتههمین  کنند.جامعه را گرفته و به بخشی دیگر واگذار می

 سُخْطَ فَإِن  ةِیالر عِ یلِرِضَ أَجْمَعُهَا وَ الْعَدْلِ یفِ أَعَمُّهَا وَ الْحَقِّ یفِ أَوْسَطُهَا یکإِلَ الْأُمُورِ أَحَب   نْ یکلْ وَ»: دهندنسبت به آن تحذیر می

ترین أمور داشتنی. دوستمَعَهُم کلُیمَ  وَ لَهُمْ کصِغْوُ نْیکالْعَام ةِ... فَلْ یرِضَ مَعَ غْتَفَرُی الْخَاص ةِ سُخْطَ إِن   وَ الْخَاص ةِ یبِِرضَ جْحِفُی الْعَام ةِ

ترین( امر برای جلب ترین )گستردهکنندهو فراگیرترین در عدل و جمع حق فرونگذارد(ترین در حق )که چیزی را از نزد تو، میانه

برد و را از بین می نخبگانکه عصبانیت مردم خشنودی  ای که جمع بیشتری از مردم را در بر بگیرد()به گونه رضایت مردم باشد

اما این مدل دقیقا  در جهت  ؛«آنان باشد و اشتیاق تو به آنانپس گرایش تو به . شود... عصبانیت نخبگان با رضایت مردم پوشیده می

 های مختلف است.حوزه ٔ  همهکند که یکی از مواردی است که قلب اعمال سلطه در عکس حرکت می

 کردن اقتصادها به هم وابسته 

 طرفبه واردکردناز این وابستگی برای فشار  کهنحویبههاست، ابرقدرت ٔ  سلطهسازوکاری برای اعمال  هموابستگی اقتصادها به 

و از وابستگی مبادالت  کنددالر استفاده می-نفت ٔ  چرخهاز سازوکار  آمریکاشود، مثل ابزار تحریم مالی که مقابل استفاده می

های یا برای ملزم کردن کشورها به اجرای تحریم کند،ورهایی مثل ایران استفاده میبه کش واردکردنبه دالر برای فشار  المللیبین

های شهروندان و دولت کهگیرد اما تحریم ثانویه فراسرزمینی است را در برمی آمریکاهای اولیه شهروندان و خاک ثانویه )تحریم

نظیر اوراق بانکی خریده شده یا سایر اموال منقول و  آمریکادر  هاآنگیرد(، از ابزارهایی نظیر اموال خارجی را هم در برمی



یا کشورها بازار  شدهضبطوگرنه این اموال  در تحریم همراهی کنند شود که( استفاده میحملغیرقابلیا  ونقلقابل حملغیرمنقول )

شود تا رفتار کشورها را باعث می. گذشته از آثار اقتصادی، این مسئله دهندرا برای فروش یا خرید از دست می آمریکابزرگی مثل 

بازی نکند با  هاآنها در پازل که اگر کشوری بخواهد در این حوزه های فرهنگی و بیش از ان سیاسی نیز کنترل کننددر حوزه

 کهچنانآید، به وجود میها در آناسی تغییرات فرهنگی و سی ،اقتصاد و بازی با منافع اقتصادی کشورها ٔ  حوزهتطمیع و تهدید در 

ها را کنار بگذارند، یا حتی اگر شعارهای ضد باعث خواهد شد، روحانیون مقابله با ابرقدرت ایهستهگویند توافق ها میغربی

 ند، از اقدام واقعی خودداری کنند.استکباری را ادامه ده

 هاذائقهگرایی و تغییر به مصرف زدن دامن

های مختلف استعمار در همین ها در دورهها و جنگای از لشکرکشیدارد، بخش عمدهتولید گسترده احتیاج به بازار مصرف جدی 

چین  ٔ  تجربه، مثل چیزی که در زدگی استفاده کردندچارچوب بود و استعمارگران از ابزارهای مختلفی برای دامن زدن به مصرف

داری و استعمار همزمان با پیشرفت سرمایه خورد،میرقم قدرت سخت مثل اشغال طریق بیشتر از  درگذشته. این اقدام برشمردیم

ها، آموزش و... جای اقدامات سخت و هدایت مردم برای مصرف از طریق رسانه هاذائقهو تغییر  های جدید، ابزارها عوض شددر دوره

مدرن، این  ٔ  دورهتحمیل کرد، اما در به مردم هند استعمار هند، مصرف چای را با اجبار  ٔ  دورهدر  انگلیسگذشته را گرفت. مثال  

 مردم نیازهای جدید احساس کنند. تا پیش رفت و اقدامات نرمهنر، آموزش و...  اقدام از طریق رسانه،

 گریای برای سلطهخارجی وسیله هایکمک

کند. ایجاد می کنندگانارسال، ظاهری بشردوستانه دارد، اما منافعی برای آمریکا ویژهبهها های خارجی ابرقدرتکمک

صادرات -بانک واردات نمونه  صورتبهکنند. می نیتأمکمک را  کنندگانارسالگیرند که منافع گیرندگان در شرایطی قرار میکمک

موجه است که  روازآناقتصادی  ٔ  توسعه منظوربهاعطای وام » صادر کرد: ایمشیخط ٔ  هیانیب ۱۹۴۵در  آمریکاوابسته به دولت 

اروپا از  و بازسازی اقتصادی اندیافتهدستاقتصادی  ٔ  توسعهبهترین شرکای ایاالت متحد کشورهایی هستند که به باالترین سطح 

اهمیتی اساسی  آمریکا... برای بهبود اقتصادی کشورهایی بود که در صادرات صنعتی و مالی طریق اجرای طرح مارشال

 لحظهیکحتی برای »اقتصادی کنگره گفت:  ٔ  تهیکمدر برابر  ۱۹۵۸در  ،آمریکا ٔ  خارجهوزیر  ، John Foster Dulles.«دداشتن

هایی برای حفظ منافع های خارجی به دست آوردن دوستانی باشد؛ هدف...جستجوی راهکنم که هدف کمکهم تصور نمی

خواست به خاطر  دهندگانرأیاز  ۱۹۶۸در  آمریکا یجمهوراستیرریچارد نیکسون در مبارزات انتخاباتی « است متحدهایاالت

این منطق «. های خارجی کمک به سایر ملل نیست، بلکه کمک به خودمان استهدف اصلی اعطای کمک»داشته باشند که 

کمونیسم  هم برای جلوگیری از نفوذو  آمریکاشریک اقتصادی  عنوانبهمتضمن این بود که کشورهای اروپایی هم برای باقی ماندن 

کشورهای اروپایی روی آورد که این مسئله بعد از جنگ  ٔ  توسعهبه کمک به  آمریکا باید ساخته شوند، لذا یا تکرار ماجرای هیتلر

 ،متحدهایاالت ٔ  خارجهوزیر  ،George Marshallطرح مارشال را جهانی دوم در قالب طرحی موسوم به مارشال صورت گرفت. 

های گذاریاتفاقی که با دادن وام و سرمایهمیلیارد دالر را به اقتصادهای اروپایی داد.  ۱۳ ،۱۹۵۱تا  ۱۹۴۸و از  ه میدان آوردب

جالب است . آمریکابه دالر و اقتصاد  هاآندی وابستگی ج ٔ  نهیزمفراهم کرد، هم  توسعه و بازسازی اروپا را ٔ  نهیزمهم  ،گسترده

)آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به دو قسمت غربی با محوریت  به آلمان غربی مثال ، کاال بودبن صورتبهها این کمک ٔ  عمدهبخش 

میالدی در  ۹۰ ٔ  ها دیواری موسوم به دیوار برلین کشیده شد، که در دههو  شرقی با محوریت شوروی درآمد، و حتی بین آنآمریکا

های کود، لوازم و ماشین ییآمریکاهای کاال داده شد تا از شرکتمیلیارد دالر بن ۱۷ ( هم ادغام شدند و آلمان متحد شکل گرفت

 بودند. ییآمریکاهای ها شرکتترین سودبرنده از این کمکصنعتی و... بخرد، یعنی بزرگ

بیشتر به  هاآندر گذاری و وام سرمایهاما استراتژی دیگری به کار گرفته شد.  شده( داشتهضعیف )نگاهدر مورد کشورهای 

شدند که با صنعت مینقوی  قدریبهاین کشورها  سوه کشاورزی و صنعت. در این چارچوب، از یکها اختصاص داشت نه بزیرساخت

دست و...  آهنراه، بندرهامثل جاده، ها رقابت کنند، از سوی دیگر با درست شدن زیرساخت آمریکامشخصا  و کشاورزی غرب و 



ها شروطی نظیر خرید بسیاری از این طرح شد.استحصال و صادر کردن مواد اولیه و منابع کشورها آزاد میکشورهای خارجی در 

که هم از خروج پول از کشور جلوگیری کرده هم موجب رونق  دشنیز می ییآمریکاهای از کمپانی مورداستفادهوسایل و خدمات 

از مجلس  آمریکاگزاری )نظام قانون آمریکا ٔ  ، مصوب کنگره۴۸۰قانون عمومی  .بودهای بزرگ و سود شرکت آمریکاتولید ملی 

فرصتی را پدید آورد که محصوالت کشاورزی به  ۱۹۴۸در شوند( نمایندگان و سنا شکل گرفته که مجموعا  کنگره نامیده می

سفارت هایی نظیر هزینه خرج مقصد،داخلی کشورها گرفته شود که در کشور دالر با ارز  جایبهو پول آن  شدهارسالکشورها 

 آمریکااند، هم از خروج دالر از برای مازاد محصول فراهم کرده شدهتضمینو... شده است، یعنی هم یک بازار  CIA، آمریکا

جالب است که باید اکثر این موارد با د. نشومیکننده کمککه سبب رونق اقتصادی هستند هایی کمک یعنی ،اندکردهجلوگیری 

 در ۱۹۶۳ در پرزیدنت کندی. گرفتهم صورت می آمریکا ونقلحملشد یعنی حمایتی از صنعت حمل می ییآمریکاهای کشتی

دو سال بعد یوجین . «است ییآمریکامشروط به خرید کاال و خدمات  امروز کامال  های خارجیکمک ٔ  برنامه» همین مورد گفت:

داری یک نظام سرمایه سویبهمثبت اقتصاد کشورهای خارجی را  ایگونهبه خارجی یهاکمک»: گفت رییس بانک جهانیبلیک 

 .«ببرند سوق داده است آن سودتوانند از می ییآمریکاکشورهای  آزاد که

و کاالها و خدمات  قدرتمندبه کشورهای  شده(داشتهضعیف )نگاهها این است که کشورهای بیشترین آثار این کمک درنهایت

ها عالوه بر این این کمک گشایند.می هاآنو خارجی اعتماد کرده و درهای کشور خود را به روی  المللیبینهای بزرگ شرکت

یا اتخاذ  المللیبینرا در نهادهای  هاآن یرأدهد تا دهندگان قرار میگیرندگان در اختیار وامابزاری برای کنترل رفتار کمک

 کنیم.ای از آن را در مورد حق وتو بررسی میکه نمونه را در دست بگیرند شانیکشورهاتصمیمات خاصی در داخل 

 ابزار حفظ نظم کنونی جهانی تحریم

ارهای حفظ وضع ترین ابزهای اقتصاد، یکی از مهمپذیریها و آسیبدر همین چارچوب و برمبنای همین سازوکارها و وابستگی

جانبه )عمدتا  با های یکیابد. در همین چارچوب تحریمپذیر در قالب تحریم تحقق میگر و سلطهموجود اقتصادی و روابط سلطه

(، فراسرزمینی یا ثانویه primaryسرزمینی یا اولیه ))با محوریت سازمان ملل(، درون المللیبین(، چندجانبه، آمریکامحوریت 

(secondaryداریم. تحریم می )گذاری و گذاری، انرژی )سرمایههای مختلفی را در بربگیرد مثل تجاری، مالی و سرمایهتواند حوزه

بار  ۲۲۰. حدود  های ارتباطی و...استاندارد، اشخاص و نهادها، زیرساخت، ونقلحملفروش با محوریت نفت و گاز(، علم و فناوری، 

مالی  اطالعاتتر تروریسم و ادفدر میان بوده است.  آمریکاپای  هاآنکه در بیش از نیمی از  شدهاعمالبه بعد تحریم  ۲۰از قرن 

(TFI )خارجی یهاییدارا و کنترل (OFAC)  آشنا شدیم(،  قبال  در اجماع واشنگتن با آنه ک) آمریکاداری خزانهدر وزارت

دهد های خاص شکل میهای تحریمی خود کمیتهنامهسازمان ملل نیز برای قطعکند خاص این مسئله را مدیریت میفرایندها و اش

آفرینان )حداقل ظاهرا ( غیردولتی وجود دارند که مثل نهادهای دولتی به البته در این زمینه نقشتحریم ایران.  ۱۷۳۷ ٔ  تهیکممثل 

اخیرا   UANI (United Against Nuclear Iran.) ایهستهورزند مثل اتحاد علیه ایران پیگیری، فضاسازی و... مبادرت می

اهمیت  ٔ  دهندهنشاندار شده که را عهده مقامیقائمکرده و  مکاننقلبه سیا  OFACدیوید کوهن مسئول پیگیری تحریم ایران از 

 است. CIAمسئله برای 

 اقتصادی: ابزار اعمال سلطه اقتصادی المللیبین نهادهای

(، IMFپول ) المللیبینبود: صندوق  المللیبینهای اتفاق دیگر هم افتاد و آن تشکیل نهادها و سازمان  Bretton Woodsدر 

 داد.های اصلی آن را شکل میانجامید، پایه WTOو سپس  GATTهایی که بعدها به ( و زمینهWorld Bankجهانی )بانک 

 های بزرگکشورهای ثروتمند و شرکت(: مسئول تغییر اقتصاد کشورها در جهت منافع IMF) پول المللیبینصندوق 

شد )به  تأسیسمسئول تنظیم نظام پولی و مالی جهان  عنوانبه( International Monetary Fund)پول  المللیبینصندوق 

در سازوکار  المللی بر اساس دالر حفظ شود(.ها ایجاد کند که ثبات نظام مالی بینزبان اقتصادی قرار بود هماهنگی در تراز پرداخت



است؛ این به معنای آن است که  شدهدادهاش در اقتصاد جهانی سهمی اختصاص به هریک از اعضا متناسب اندازهآن،  ٔ  اداره

اند، دهاستعماری به این وضع رسی ٔ  سابقهکه اکثرا  با  هستندو کشورهای ثروتمند های بزرگ اقتصادهای بزرگ که متعلق به قدرت

صندوق  هایگیریجهتیعنی در تصمیمات مهم و تعیین  ؛است % ۱۶.۷۵ آمریکادر رأس همه سهم  دارند. کنندگیتعیینقدرت 

های تجویزی صندوق را دهد که سیاستدارای حق وتوست. صندوق تنها به اعضایی تسهیالت می آمریکا ،آرا دارد % ۸۵که نیاز به 

( که باعث Good Governanceخوب ) حکمرانی ٔ  بهانهو به ابتدا اقتصادی بود و بعد گسترش یافت ها اعمال کنند. این سیاست

های اقتصادی . سیاستبرگرفترا در  های اجتماعی، فرهنگی و سیاسیکشورها توانایی بازپرداخت وام را داشته باشند، حوزه شود

های افسارگسیخته و سازیخصوصیکاستن نقش دولت در اقتصاد، های تعدیل ساختاری( که متضمن صندوق )مشهور به سیاست

را در کشورها تسری داده، تولید ملی را تضعیف کرده و راه را افسارگسیخته اری دسرمایه درنهایتهایی است که اجرای سیاست

کند. عضویت در صندوق متضمن پذیرش بررسی های خارجی باز میگذاریها و سرمایههزینه برای شرکتبرای حضور کم

 ٔ  ادارهیعنی هم سازوکار  ؛است جهانی تبدیل ارز یهاصندوق و کمک به ثبات نظام ٔ  وسیلهبههای مالی و اقتصادی سیاست

کنند، هم توانایی نظارت بر توانایی اعمال سلطه از طریق آن پیدا می آمریکاهای بزرگ و مشخصا  صندوق به نحوی است که قدرت

ی دهد و باید اجرا شود، به نحوی است که راه را براهای اصالحی که صندوق ارائه میشود و هم نسخهاقتصادهای ضعیف پیدا می

 شود.های چندملیتی بر اقتصادهای ضعیف فراهم میچنین شرکتها هماقتصادی ابرقدرت ٔ  سلطه

است، با اعالم  مؤثرها و کشورها به کشورهای هدف های صندوق هم در ورود و خروج سرمایه و همکاری اقتصادی شرکتگزارش

 عکسبههمکاری از کشورها کلید خورده و با اعالم وضعیت خوب، اوضاع قطع صندوق خیل فرار سرمایه و  ازنظروضعیت بد 

اما  ؛هاست که بعد از بررسی بانک جهانی از آن سخن خواهیم گفتها و سود آندیگر هم بازپرداخت این وام ٔ  مسئلهشود. می

گرای یوشچنکو که این جناح غربآفرینی دارد، مثال  در اوکرمسائل اقتصادی صرف، در مسائل سیاسی هم نقش غیرازبهصندوق 

صندوق  موردحمایتهای صندوق را اجرا کرد و موجب بحران در اوکراین شده بود، سابقا  رییس بانک مرکزی اوکراین بود و سیاست

میلیون دالری  ۳۰۰این جناح، اعطای وام  ٔ  وزنهواقع شد و صندوق در بحران سیاسی اوکراین نقش ایفا کرد. صندوق برای حفظ 

بعد اوکراین دچار بحران سیاسی شد که به دخالت غرب و روسیه در اوکراین وزیری او کرد که اوکراین را منوط به نخست به

کند تا از آن طریق موقعیت خود و مدنی در کشورها می ٔ  جامعهها و گیری مستقیم با رسانهچنین صندوق به ارتباطهم انجامید.

پول اعالم  المللیبین صندوق در یونان ٔ  روملیوتیس، نماینده نمونه پاناگیوتیس صورتبههای خود را تحکیم کند، اجرای سیاست

گذاشته تا از صندوق و آموزشی  ٔ  دوره هاآننگاران یونانی را به واشنگتن برده و برای کرد که صندوق، تعدادی از روزنامه

 های یونان دفاع کنند.های آن در رسانهسیاست

دهد که کشورهای ثروتمند می (توسعهدرحالداشته شده )ضعیف نگهو  زدهبحرانهایی به کشورهای نسخه ،صندوق ،گذشته از این

ضعیف مثال  صندوق به کشورهای  دهند،می هاآنکنند یا حتی خود صندوق نوع دیگری توصیه به آن عمل می برخالف

های تورم را در اولویت بگذارید و دولت باید سیاست کنترلگوید که باید در شرایط بحران می ویژهبه (توسعهدرحالشده )داشتهنگه

و از پیدا ر کند( تری به اقتصاد و تولید سرازیتر پول چاپ کند و منابع کم)نقدینگی را پایین بیاورد، کممالی انقباضی داشته باشد 

گوید مالحظات یعنی عمال  به شما می ؛(تر خرج کنیدو حتی کم تان هایداشته ٔ  اندازه)به شدن کسر بودجه جلوگیری کند

شود، دولت توجه به وضعیت بلندمدت اقتصاد داشته باشید. خروجی این سیاست چه می کهاینمدت را عمده کنید، بدون کوتاه

شود، یعنی خوابد و رشد اقتصادی متوقف مینقدینگی کمتری در اختیار جامعه قرار دهد، یعنی تولید می اصطالحبهشود مجبور می

اقشار فرودست جامعه مثل کارگران فشار بیشتری وارد  ویژهبهشود و بر مردم و در درازمدت کشور در مقایسه با سایرین فقیرتر می

های ناشی از سقوط سوم و بعد از بحران ٔ  هزارهدر ابتدای  آمریکا مثال کنند. چنین نمیکشورهای ثروتمند  کهدرصورتیآید. می

اش، کسری بودجه داشت. این مفهوم تولید ملی % ۴ ٔ  اندازهبهسپتامبر،  ۱۱در بورس و حمالت  اینترنتیای و های رایانهشرکت

تان بدهی مروربهتری داشته باشید و کنید تا امروزتان را بسازید و در درازمدت زندگی راحتشما از آیندگان قرض می کهاینیعنی 

کنید که بعدها پیدا می شدهبینیپیش ٔ  بودجهشما قدری کسری نسبت به هست، به سود آیندگان نیز  درنهایتکه  را صاف کنید



ای است که دهد که عکس نسخهمیی انسخه توسعهدرحالبه کشورهای  اما صندوقخواهید کرد،  تصفیه درآمدهایتانآن را از 

کنید تا خانه روید قرض میکه شما میاش مثل اینمثال روزمره کند.می پیشنهاد هاآنکشورهای ثروتمند اجرا کرده یا صندوق به 

تان بیشتر است و قرضی به خود بار تان از دخلمدت شما خرجکوتاهوکاری راه بیندازید، در یا ماشین بسازید یا بخرید یا کسب

تری داشته باشید و در درازمدت کنید که در آینده زندگی راحتای فراهم میکنید که بعدها باید بپردازید، اما با این کار زمینهمی

شما بعدا  مجبورید بدهید ولی اآلن با این وام ی دانشجویی است که شود. مثال بهتر گرفتن وام در دورهتان بهتر میوضع زندگی

تر است، کوتاه مدت کنید باید بگویید چون دخلم از خرجم در این شرایط کم ٔ  پردازید، اگر محاسبهتان را میهایزندگی یا شهریه

مثال  کارگر خدماتی بشوم، در ندارم، از اآلن بروم سر یک کار سطح پایین با سطح درآمد کم  اش هزینهبه جای تحصیلی که به اندازه

توانید مثال  دکتر، مهندس، استاد دانشگاه و... شوید. ها یصورتی که با این مالحظه ممکن است مدتی سختی بکشید، اما با این وام

 کند.اما صندوق عکس آن را به شما توصیه می

 اقتصادی ٔ  سلطه( همزاد صندوق در اعمال World Bank) بانک جهانی

مستقیم و بلندمدت  یهایگذارهای جهانی اقتصادی باشد، اما بانک جهانی با سرمایهجلوگیری از بحران ،صندوق ٔ  وظیفهقرار بود 

، بانک جهانی نیز اعتباردارندخواهند توسعه پیدا بکنند و احتیاج به یک سری کشورها میبه پیشرفت اقتصادی کمک کند. 

به نام اجماع  آمریکاداری خزانه ٔ  نسخههایی که در کنار دهد، نسخههای مشابه صندوق برای اصالح اقتصاد کشورها مینسخه

داری هر )صندوق، بانک و خزانه باری به دنبال داشتواشنگتن معروف شد و در بسیاری از اقتصادهای دنیا اجرا شد و اثرات فاجعه

اعترافات یک ». کتاب اجماع واشنگتن معروف شد( عنوانبهشباهت کامل داشت،  کهآنان های گتن هستند، لذا نسخهسه در واشن

های اصالحی و اثرات آن بر کشورهاست. دو یا سه ترجمه از این نسخه پیشنهاد ٔ  نحوهاز جان پرکینز روایتی از  «جنایتکار اقتصادی

. پرکینز کارمند و مشاور اقتصادی یکی از نبوی و مطهری است ٔ  وسیلهبهتران نشر اخ ٔ  ترجمه، ترجمهکتاب شده که بهترین 

گوید کند. می( فعالیت میآمریکا)سازمان امنیت ملی  NSA با همکاریهای برقی به نام مین است که ذیل بانک جهانی و شرکت

های ما چه ، خروجی مذاکره و نسخهکردیمالتین مذاکره میی آمریکاونزوئال و کشورهای مثال  بانک جهانی با  عنوانبهرفتیم که می

ی التین؛ چه شد که امثال چاوز در آمریکا ٔ  حوزهی التین و... ذکر کرده است. مثال  آمریکاکشور را از آسیا، آفریقا،  ۳۰-۴۰شد. می

آ در اکودار، کریستین نیکاراگوئه، رافائل کوره اوو مورالس در بولیوی، لوال داسیلوا در برزیل، اورتگا دراو مادورو، ونزوئال و بعد از 

بود، یک سری  ۹۰ ٔ  دههپیش که اوجش  یهادههو رأی بیاوردند؟  پیداکردهفرناندز در آرژانتین و... توانستند محبوبیت 

های اجرا شد که فجایع ملی به بار آورد؛ بیکاری آمریکاداری های اقتصادی در این کشورها به دستور صندوق، بانک و خزانهسیاست

گفت می اکوادورو برای نمونه به  آمدمیها را منتج شد. مثال  بانک جهانی گسترده، فقر، بحران مالی و حتی برافتادن بعضی حکومت

کار را مستقیما  یا این مشخص را اجرا کنی، ٔ  پروژهه فالن دهیم کقدر وام به دالر به تو میخواهی توسعه پیدا بکنی، اینکه اگر می

 کشورها این به را خودشان هایشرکت پای کشورها، این کردن مقروض با و شدمی داده کشورها این به دالر به وامیکرد. می آمریکا

و برای کشورها  شودبود که رشد جدی ایجاد می گونهاینهم  برآوردها ،آمدندو دیگران می ییآمریکاهای این شرکت .کردندمیباز 

که اگر این  مگفتمین بودم. میبرق گوید: من مشاور اقتصادی شرکت . پرکینز میشدجذاب میهای اقتصادی با نمودار و شاخص

ذیل  همآنگفتند که کارشناس اقتصاد و آمار دانستند و میهم نمی هاآنرسد. می % ۱۲پروژه بیاید، رشد اقتصادی شما مثال  به 

شدند، دوم اینکه آن رشد می آمریکامقروض  هانیا. اوال  آمدمیبعد این شرکت  پذیرفتند،گوید و میها را میاینبانک جهانی دارد 

 ٔ  بهره تازهها را پس بدهند را شکل بدهند و باید وام موردنظرتوانستند خروجی کشورها نمی درنهایتشد. اقتصادی هم محقق نمی

شود که امتیازاتی بدهد. یا باید منابعش مجبور می وقتآنهای تعویق شدن بازپرداختش را هم باید بدهند. کشور ندارد، و بهره هاآن

هایش را عقب یا باید امتیاز سیاسی بدهد تا بازپرداخت وام هابرداری از آنها بدهد مثل معادن و امتیاز یا انحصار در بهرها به قدرتر

تنظیم کند.  آمریکاها و مشخصا  و جاهای دیگر را بر اساس خواست ابرقدرت آژانسبیندازند، مثال  رأی سازمان ملل، شورای حکام 

نامه علیه ایران در شورای حکام یا شورای امنیت گویند چشم، مثال  تصویب قطعگوید که این اتفاق باید بیفتد و همه میمی آمریکا



 آمریکاها و مشخصا  ، لذا افسارشان به دست ابرقدرتدارندافتد؟ کشورها وامدر اکثر موارد با اجماع! چگونه این اتفاق می همآن

ها چندین برابر وامی های این پولکند. خیلی اوقات بهرهکند. اقتصاد کشور هم رشد نمیوابستگی ایجاد می ترتیباینبه. افتدمی

بهداشتی  ٔ  بودجهکشور را فرض کنید، کل  ٔ  بودجه % ۱۰۰. مثال  در ونزوئال و بولیوی کار به اینجا کشید که اگر اندگرفتهاست که 

این  اندونزی، هم در مورد بانک و هم در مورد صندوق این مسئله هست. در مورد % ۴۰ها شد و بازپرداخت این وامبودجه می % ۳

که هم بیشتر است. بگذریم از این اندونزیاز تولید ناخالص داخلی  % ۷۰میلیارد دالر قرض برجا گذاشت که  ۲۶۲ها حدود سیاست

رییس بانک همیشه  ست وآمریکابانک با  هایرأی چهارمیکبیش از  ها هست، مثال اختیارات دیگری همین بین برای ابرقدرت

داری سرمایه ٔ  طبقهکنند و به شکل دادن ترین موارد هم در کشورهای مختلف دخالت میاست. بانک و صندوق در جزئی ییآمریکا

را مجبور به خصوصی  دولتبانک،  ،کنند. در بولیویداری جهانی ولو به قیمت ضرر و مرگ مردم کمک میسرمایه منافعحافظ 

تحت آگواس دل توناری شرکت وام خودداری کرد.  نآب ملی کرد، بعد که دولت آن را ملی اعالم کرد، بانک از داد ذخایرکردن 

باران آوری آب حتی جمع ، در بعضی شهرهاباال برددالر  ۲۰بهای آب را  ساله۴۰برداری با استفاده از حق بهرهحمایت بانک جهانی، 

 اعالم شد. غیرقانونیبدون داشتن مجوز،  هم

ارتباط گرفته و  توسعهدرحال( در کشورهای NGOنهاد )های مردممستقیم با بسیاری از سازمان صورتبهبانک جهانی  کهاینجالب 

های بگذریم از این که نسخه کمک کنند. هاآندر اصالح کشور خود و تحقق اهداف بانک  درراهکند تا را تأمین مالی می هاآن

 پردازیم.کند که بعد به آن میاقتصاد رایج هم این موارد را تأیید می
کشور مجبور به اجرای برنامه تعدیل شدند و سازمان تجارت جهانی، صندوق، بانک جهانی و  ۹۰به بعد بیش از  ۱۹۸۰ ٔ  از دهه

کنند، این موارد را در همین چارچوب کنترل می توسعهدرحالهای کشورهای های سیاستترین جنبهحتی جزئی آمریکا داریخزانه

 شود.مثل حکمرانی خوب مخفی می وخالیخطخوشهای هم پشت لعاب

طی دو هفته دیدار از بعد صندوق به ایران آمد،  یورک رفتند، با صندوق هم دیدار داشتند،نیو ۹۲سال  کهدولت یازدهم  رییس

و وضع تحریم چگونه  چقدر اثر کرده است را بررسی کردند که چه چیزی ممانیتحرایران و جلسه با کارشناسان، وضعیت ما و 

یعنی از درون ما و به درخواست ؛ توقف مسکن مهر بودهای انقباضی و سیاستاش داد که یکی پیشنهادصندوق گزارش و بعد ، است

تواند در فشارهای بعدی به کارشان بیاید، از سویی نظام که می اثر گذاشتهها چه میزان خودمان پایش کردند چه بخشی از تحریم

ها خودش امین واهم نیست که به کسی به این راحتی وام بدهند، بعد هم که دادند  گونهاینریزند. تازه ریزی ما را به هم میبرنامه

ها تبعیت کردیم. چه اتفاقی افتاد؟ وضعیت اقتصادی ها گرفتیم و از این نسخهاز این وام ۷۰ ٔ  دههاثر سوء دارد. ما خودمان  همهاین

نصف مشهد  ۷۰جای کشور آشوب بود و مردم مستضعف جنوب شهری معترض بودند. همه ۷۴تا  ۷۰کشور چنان آشفته شد که از 

ژاندارمری، کمیته و شهربانی داشتیم( مثل  ۷۱ها )که ما قبل از تشکیل نیروی انتظامی در رسید ژاندارمری اینجاسقوط کرد، کار به 

تسلیم تکان  ٔ  نشانهرا به  شانیهارپوشیزبیرون آمده و شدند، هایی که به دست رزمندگان ما اسیر مییا بعثیانقالب  ٔ  دوره

های ملی ماجرا بازماندند، ما قهرمان کردنجمعها هم نیروهای امنیتی و انتظامی از شهر و... اکثر اینطور اسالمدادند. همینمی

ائله را بعضا  با کشته جمع کنند. فقط اقتصاد هم نبود، تحت عنوان حکمرانی خوب چیزهایی غمان را مجبور شدیم بفرستیم نظامی

و  هایی از قبیل دموکراسی، تمرکززدایی دولتی، استقالل بانک مرکزیعرصهشد. ندوق و بانک به کشورها تحمیل میاز طرف ص

ها ما را این سیاست پیگیریشمسی  ۷۰ ٔ  دههها نداشت و ... مثال  در های اقتصادی که نسبت مستقیمی با وامبنگاه ٔ  اداره ٔ  نحوه

داران گریخته پس از انقالب بازگشتند و مطالبات برداشته شد، سرمایه هاگزینش دانشگاهمجبور به تغییرات سیاسی و فرهنگی کرد 

مشکالتی حاد  هاآنو بعضی از  اندرفتههایی که به خارج از کشور را اجرا کردیم! یا اینکه باید ایرانی هاآندیگر که ما بسیاری از 

در این ، خواستند باز شد و... ها میگونه که خارجیفضای فرهنگی کشور آنند، تشیم شاه مرتبط بودند، به کشور برگداشتند و با رژ

گذاران های ایرانی فرار کرده از کشور یا سرمایهجو ما خودمان اقدامات عجیب دیگری را هم انجام دادیم تا کشور برای سرمایه

. در اش هم تهاجم مستقیما  فرهنگی نبود، همهکه به وضع امروز نرسید خودخودبهمتدین اول انقالب،  ٔ  جامعه. ودجذاب ش خارجی

قرار بود ناکارآمدی را از بین  ۴۴های کلی اصل در سیاست) سازی کنیدخصوصی کلیبهاقتصادی هم مثال  گفتند اقتصاد را  ٔ  حوزه



رانی را بخش خصوصی مدیریت گوییم مثال  اتوبوسسپاریم؛ یعنی میهای حاکمیتی را میها به جز حوزهببریم تصدی بعضی حوزه

ها نظیر دفاعی، هایی اداره کند، بعضی حوزهگزاری در دست حاکمیت باشد که چگونه و با چه شاخصکند، اما سیاست

بینیم، که قرار نیست خصوصی شود، اما های حاکمیتی میهای تأمین انرژی و... را هم حوزهورش، بهداشت، بعضی حوزهوپرآموزش

گویند یعنی پایین آوردن مطلق نقش دولت در اقتصاد، که با شعارها و ظواهر جذابی سازی که بانک و صندوق به ما میخصوصی

که بسیاری از صداهایی که در کشور ما به نام همین . بگذریم از اینشود... تبلیغ مینظیر باال رفتن کارآمدی، کوچک کردن دولت و

، حمایت از (گیردکند، در عمل همان اهداف صندوق و بانک را پی میشود، و از نحوه و میزان اجرای آن شکایت میابالغیه بلند می

، بازکنیدگذاری مستقیم خارجی کنید، اقتصادتان را به روی سرمایهها را واقعی ها را بردارید و قیمتکنید، یارانه قطعتولید را 

اش را )که بررسی، حق مالکیت معنوی ای محدود نکندکه قوانین دست و پای صاحبان سرمایه را در هیچ حوزه زدایی کنیدمقررات

اندیشانه به این قضایا نگاه ابزار اعمال سلطه است. ولی مسئوالن ما ساده هانیا. هانیاو مانند  ه رسمیت بشناسیدب خواهیم کرد(

اصالحی  ٔ  نسخهرفتند اجالس بانک جهانی و بعد هم رسما  درخواست  ۹۲کنند، وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی ما دی می

یک دولت  و دو دولت هم نیست، گرچه در بعضی  ٔ  ، مسئلهاست اندیشینگری و سادهکردیم از بانک! این حاصل همین سطحی

 . ها به اوج رسیده استدولت

د و از این ونمسئوالن صندوق و بانک به مقامات عالی اقتصادی کشورها منصوب ش کشورها تمایل به وجود آمده که در بسیاری

 شود.ها در کشورها تحکیم میطریق اجرای این نسخه

 خداحافظ تولید ملی! سالم بر واردات(: WTOسازمان تجارت جهانی )

 WTOشد  با تغییراتی در توافقات بود و بعد GATTدهای اقتصادی است. قبال  اسمش ین نهاسازمان تجارت جهانی ضلع سوم ا

(WORLD TRADE ORGANISATION) ها گشت، بعضی تحلیلها برمیزدند، به همین آمریکا. همان دو برج تجارت جهانی را که در

اتهام تروریسم را عالوه کردند که  انتخابرا  اینجاها ییآمریکاگفتند این کار نمادین اعتراض به تجارت نابرابر جهانی بود یا یحتی م

خواهد، تجارت بین کشورها را تسهیل . سازمان تجارت جهانی مینیز بنمایندمخالفین تجارت نابرابر موجود متوجه  ،بر مسلمین

ها را پایین بیاورید، تجارت باید تعرفه ها را باید بردارید. مثال ، اینتبادل کنند، موانعی هست باهمخواهند گوید کشورها میکند. می

ای حمایت از تولید داخلی رها شود مثال  به ههای خارجی هستند بردارید، سیاستآزاد داشته باشید، قوانینی که مزاحم شرکت

گری و )اعم از تصدیکم کنید نقش دولت را در اقتصاد سازی کنید، داخل کشور را خصوصی ندهید،یارانه  یملتولید 

 برداشته مختلف کشورهای از مختلف کاالهای ورود در فرهنگی و سیاسی مالحظات برخی ، دولت را کوچک کنید،(گذاریسیاست

 .و...  سازدمثال  نگوییم فالن محصول با مبانی دینی ما نمی شود،

. افتدصنایع نیز می ٔ  هیبق، اتفاقی است که برای نمونه بالیی که بر سر صنعت نساجی ما آمد عنوانبهافتد چست؟ اتفاقی که می

. آوردندهای گمرکی واردات را پایین نساجی خاورمیانه بود. تعرفه نیتربزرگ مازندراننساجی ما چگونه منفجر شد؟ نساجی 

اش این شد که خروجی. آمدمیبسیار پایین به داخل  ٔ  تعرفهگذاشتند کار جلو برود. پارچه با هم درون آن بودند که نمی ییهاآدم

بیشتر و بعضا  کیفیت بهتری داشتند رقابت کند.  ٔ  تر و سابقهنتوانست در برابر رقبای خارجی که قیمت پاییننساجی مازندران 

چادر مشکی  کشورهای جنوب شرق آسیامشکی در دنیا هستیم. از  ٔ  پارچه ٔ  واردکننده نیتربزرگ اآلن که مادیگر این ٔ  نمونه

که  الزاماتش رعایت شود. اگر از این تولید سپردن تولید داخل به رقابت با جنس خارجی است بدون آن ٔ  این نتیجهآوریم. می

های خارجی رقابت کند، اما وقت ممکن بود بتواند با پارچهشد تا بتواند در قیمت و کیفیت روی پای خودش بایستد، آنحمایت می

اص باعث شد صنعت نساجی ما از بین برود و نساجی و حتی نیاز خاص ما که ای خویژه برای عدهمدت در واردات بهمنافع کوتاه

پارچه برای چادر مشکی برای حفظ استقالل فرهنگی است، به ابزار وابستگی اقتصادی بدل شود. چون به اسم عقالنیت اقتصادی با 

 عقلی گردن استقالل اقتصادی را بریدیم.بی



گویند که راهکار جلوگیری از تحریم این است که عضو تجارت جهانی بشویم. بازرگانی میاتاق  ٔ  هینشرامثال تجارت فردا  یاعده

مواردی بود که غرب در مقابل اینکه ما  جزء WTOعضویت در داشتیم و  !!سعدآباد الفتوحفتحیک  ژنو!! الفتوحفتحقبل از سال  ۱۰

 WTOکنند که مثال  مذاکرات ما برای عضویت با گفت تسهیل می ،دهددهد، تازه نگفت میرا تعطیل کردیم، گفت به ما می چیزهمه

گذاری ، راه حضور سرمایههایمان را برداریمشویم تعرفهافتد؟ ما مجبور میچه اتفاقی میاما در واقع . مثال  امتیاز بود، جریان بیفتدبه 

 ٔ  همهها به رسمیت بشناسیم، هم ارجیو حق مالکیت معنوی را )که بعد بررسی خواهیم کرد( برای خ بازکنیمخارجی را 

ای از درآمد کشور که حاصل همین بخش عمده ،شته از اینگذ. شودو... دچار مشکل می علم و فناوری، هم آیدپایین می عمانیصنا

گذشته شود. از همین طریق تأمین می % ۵۰بعضا  تا  توسعهدرحالد، درآمد بسیاری از کشورهای روعوارض گمرکی است از بین می

های کننده دارند و سیاستننقش تعیی، اروپا، کانادا و ژاپن متحدهایاالتثروتمند و مشخصا   دولت ۲۱فقط هم  اینجااز این موارد در 

دهند، ه و به تولیدشان یارانه میردشان حمایت کاز صنایع داخلی و کشاورزیکنند که خود گفته را در شرایطی تحمیل میپیش

از  شدهحاصل)به زبان ساده میزان درآمد با کل میزان تولید ناخالص داخلی  آمریکامیزان حمایت از محصوالت کشاورزی در اروپا و 

به کشاورزان  آمریکاای که دولت کند، میزان یارانهکشاورزی است( برابری می صادراتشانکشورهای آفریقایی )که اکثر تولید ملی( 

از ابزارهای دیگری هم  هاآنها، کنندگی مستقیم قدرتجدای از تعیین دهد.برابر کمکی است که به آفریقا می ۳دهد، خودش می

اند هایی که به کشورها دادهاز امتیازات و وام هاقدرتو  آمریکاکنند، حتی در مذاکرات مربوط به سازمان تجارت جهانی استفاده می

انتخابی هم  ،های مختلفی را امضا کنیدنامهشما با ورود به صندوق باید موافقتکنند. استفاده می هاآنسازی برای فشار جهت همراه

به  اندملزماعضا  ٔ  همه( در سازمان تجارت جهانی به این معنی است که single undertaking) بارهیکاصل تعهد  .نیست

 بندد.های مختلف میهای مختلف و در قالبکه دست شما را برای حمایت از تولیدتان در حوزه ها بپیوندندتوافقنامه ٔ  همه

 ٔ  معاهدهکه ( Trade Related Investment Measuresهای تجاری گذاری در عرصهتمهیدات سرمایه) TRIMSمثال  در 

، شروطی TRIMSجالب است که  ها برداشته شود.گذاریشود موانع این سرمایهتعهد می ،گذاری خارجی استمربوط به سرمایه

شرط استفاده از مثال   ؛کندگذاری خارجی را محدود کرده یا در مسیر درست هدایت کرد، ممنوع میتوان با آن سرمایهکه می

های کارخانه را همه یا بخش )که شما شرکت خارجی را مجبور کنید که باید ورودی داخل ( ساختinput)ورودی یا  دروندادهای

 ٔ  موازنهیا شرط  (ودباید بخش مهمی از تولیدات صادر ش)که حتما  ، شرط صادرات تهیه کنی(کشور از آن را از داخل  توجهیقابل

 شود(.کشور با صادرات پول وارد باید ، شدهخارجآالت و... پول ، ماشینموردنیازبه میزانی که برای مواد حداقل )که  رزیاهای حساب

شود، با مخالفت شدید در می توسعهدرحالترین امتیازات که موجب تغییری اندک در وضعیت کشورهای جالب است کوچک

به و...  اروگوئهگذشته در سیاتل، دوحه،  ٔ  دههچند رو شده و مذاکرات متعددی را در طول مذاکرات سازمان تجارت جهانی روبه

شوند و که کشورهای دیگر عضو گروه کاری شما میشود، مثل اینبگذریم از سایر شرایطی که تحمیل میشکست کشانده است. 

 در معاهدات مالکیت معنوی بررسیاست که  TRIPSتوافق دیگر شما حق انتخابی برای محدود کردن آن نخواهید داشت. 

 کنیم.می

هر کشور  نه مانند صندوق و بانک که ،یتر است یعنی هر کشور یک رأکراتیکسازی در تجارت جهانی دموظاهر سیستم تصمیم

شود و تصمیمات گیری جدی برگزار نمیگاه رأیعمل هیچ ٔ  درصحنهاما  ؛است یا هر دالر یک رأی میزان سهامش ٔ  اندازهبه

و اعمال  واردکردنگذشته از فشار  ات نیز وضعیت نابرابر برقرار است.حتی در مذاکر شود.کشورهای ثروتمند گرفته می ٔ  وسیلهبه

رد مذاکره مثل حق مالکیت ساالر برای هر مورتمند و سرمایههایی که بعدا  بیشتر به آن خواهیم پرداخت، کشورهای قدقدرت

داشته شده نگهاکثر کشورهای ضعیف  کهدرصورتیشوند ها حاضر میو شرکتهای گسترده متشکل از کشور معنوی با تیم

کارشناسی اساسا  ذهنیتی در این موارد ندارند و  ٔ  بدنهمین ندارند، یا به دلیل فقدان توان تأحتی یک نماینده هم  (توسعهدرحال)

 دهند.کشورهای قدرتمند تن می به نظرندانسته یا دانسته و از سر ضعف  توانند از حقوق خود دفاع کرده ونمی



 فروشیاجبار به خام

کنیم و آن اجبار به جا بررسی میگفتیم، اما چون با این نهادها عمقیقا  نسبت داشت، اینای هست که باید بین سازوکارها مینکته

گویند که طرف میمد، از اینسازی کن و نقش دولت را پایین بیاور. بعد که نقش دولت پایین آگویند خصوصیفروشی است. میخام

را هم کنترل کن و سیاست انقباضی اقتصادی داشته باش که عمال  جلوی  کسری بودجه المللی را آزاد کن.تجارت بین

های داخلی حمایت بکند و تواند از بنگاهدولت نمی گیرد.های بزرگ در صنعت و حمایت جدی دولت از صنعت را میگذاریسرمایه

خام را تولید  ٔ  قهوهیی آمریکاکنند. یک مثال آن قهوه است. در دنیا یک سری کشورهای آیند و اقتصاد را نابود میها میخارجی

گذارند دهند و آن اینکه نمیهم انجام می ترمهمکنند، یک کار ها کلی از تولید را ورشکست میکنند. غیرازاینکه با این سیاستمی

کنند ها فرآوری میدهد، آنکند و میخام را تولید می ٔ  قهوهیعنی کشور آفریقایی ؛ تولید کند ی شدهفرآور ٔ  قهوهکشور آفریقایی 

ای را تولید کند که به نسکافه یا فروشد. اگر بخواهد قهوهخام هم قیمتی ندارد و راحت می ٔ  قهوهفروشند. و با قیمت باالتر می

یعنی کشور ؛ برندآن را باال می ٔ  تعرفهبرابر  ۶یا  ۵د و بستند. تقریبا  بندنسنگین واردات به آن می ٔ  تعرفهشکالت تبدیل کند، 

خرد، چون قیمت آن خیلی باالست. باید کلی مالیات و طرف نمیآماده را صادرات بکند، کسی آن ٔ  نسکافهخواهد همین وقتی می

االهای داخلی آن کشور را ندارد، ورشکست جا هم برایش بیرزد، چون توانایی رقابت با ککه تا همینتعرفه بدهد، به فرض این

 ٔ  نهیهزکند، شود شرکت بزرگ چندملیتی که دارد در مقیاس بزرگ تولید میشود. این مسائل هم نباشد، تجارت آزاد باعث میمی

تا گرفتن مجوزها، نیروی انسانی و... را گرفت،  تحقیق و طراحی ٔ  نهیهزتر باشد، مثال  برای تولید یک ماژیک باید تولید برایش پایین

تر دارد، طبیعتا  چند محصولی هم که باشد دیگر هزینه خیلی کم ٔ  شدهتمام ٔ  نهیهزکند او که در مقیاس بزرگ و فراملیتی کار می

اکه کسی که مقیاس محض ورود به کشورها پیروز میدان است. چر، سابقه و معروفیت هم دارد و طبیعتا  بهدیآیمتر هم پایین

تعداد زیادی  ٔ  نهیهزگذارد چون برای هر مورد باید اش بیشتر اثر میشدهها روی قیمت تماماست این هزینه ترکوچکتولیدش 

های چندملیتی از طریق سازوکارهایی مالیات و... خود که شرکتمجوز، تحقیق، نیروی انسانی، مالیات و... را بپردازد. بگذریم از این

شان در های تابعهدهند که شرکتجوری در یک کشور نشان می سازی صوریرسانند، مثال  از طریق حسابم به حداقل میرا ه

گیرند را بیشتر یا های تابعه میهای مواد اولیه یا محصوالت واسطی که از کشور دیگر و شرکتخارج این درآمدها را داشته یا هزینه

داخلی را دچار مشکل  ٔ  تولیدکنندهتنها روند، یعنی نهو از زیر مالیات در این کشور در میتر از قیمت واقعی نشان داده کم

هایی که بر کشورهای که تعرفهدهند. بگذریم از سازوکارهای دیگر، مثل اینکنند، بلکه درآمد دولت را هم کاهش میمی

ای است که کشورهای برابر تعرفه ۴ر بیشتر و در مواردی تا شود، بسیایافته بسته میتوسعه برای صادرات به کشورهای توسعهدرحال

 یافته برای صادرات مشابه بین خود دارند.توسعه

 USAID بفرمایید توسعه! بفرمایید فروپاشی!متحدهایاالتالملل توسعه بین آژانس : 

 United states agency،متحدهایاالتالملل بین ٔ  توسعه آژانس) USAID مانند هستند هم دیگری هایسازمان هااین از غیر

for International Development)   نام داشت.  المللیبینهای همکاری ٔ  ادارهکه قبالUSAID  .دفتردفاتر مختلفی دارد 

 ٔ  توسعه ویژهبهتوسعه  اشکارویژه(. Office of Transition Initiative ، انتقال )ابتکار( طرح دفتر) OTI نام به دارد ایویژه

 که است این دفتر این هایکارویژه از یکی کند.نامد، اکتفا نمیتوسعه می آنچهکار اقتصادی برای اقتصادی است، اما فقط به راه

 هزینه طریق از هادولت معارضان ساماندهی به و کنند پیدا دست توسعه به کشورهایشان دهندنمی اجازه هادولت برخی گویندمی

دهند و پشتیبانی می آموزش مردم به را رژیم تغییر حتی یا و هادولت در تغییرات لزوم آموزشی هایکالس گذاشتن یا کردن

نبش دانشجویی، ج ، بابوددفتر  همین اقدامات خاطر به داد رخ اخیر سال چند در ونزوئال در که هاییاتفاقات و ناآرامی کنند.می

دهی را برای اقدام علیه چاوز و مادورو سازمان هاآنآموزشی گذاشت و  ٔ  دورهها، نخبگان، سیاسیون و... تماس برقرار کرد، رسانه

بر أساس تحت کنترل اسد هم فعال است.  ٔ  سوریهبر اساس گزارش کمیساریای پناهندگان سازمان ملل حتی در  USAID .کرد

 ٔ  فاجعهکند. دفتر یاری سوری خرجی می ٔ  آوارهمیلیون  ۷.۶میلیارد دالر برای کار روی  ۳رقمی حدود سایت خودش، هرسال، 



میلیارد دالر برای اقدام در  ۱.۷( حدود Office of Foreign Disaster Assistance) OFDAموسوم به  USAIDخارجی 

 آمریکاهای مخالفی که مورد کودتاها و براندازیچنین در طراحی اقتصاد کشورهای هم USAIDشرایط بحرانی بودجه دارد. 

و تجارت دهی اقتصاد مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد سوهارتو بعد از براندازی سوکارنو برای سامان ٔ  دوره اندونزیمثل  اندشدهواقع

 مشارکت داشته است.خارجی آزاد 

های همکاری ٔ  توسعهها بنیاد موسسه ترینهستند، یکی از معروف USAIDنظیر و اروپا،  آمریکاهای دیگری در مجموعه

 جمعیارتباط ابزارهای ،هانسل و فرهنگ بشر، حقوق و دموکراسی اقتصادی، ( هلند است که توسعهHIVOSدوستانه )هیفوس انسان

 خارجی محور کاری آن است. روابط و رسانه و

 ها برای تغییر در اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سیاستداران و شرکتواسط سرمایه حلقهبنیادها: 

ها در تغییر اقتصاد، جامعه، فرهنگ و سیاست بنیادها بودند. داران و شرکتیکی از ابزارهای جدی برای دخالت سرمایه بیندراین

ها به علت برخورداری از معافیت مالیاتی داران و شرکتیم برای سرمایهر فراهم آوردن فرصت اقدام غیرمستقاین بنیادها عالوه ب

ها های آتی بحثوردند. بسیاری از تغییراتی که در میان بخشآها فراهم میداران و شرکترمایهخوبی برای پر کردن پازل س ٔ  نهیزم

توان به می اندگرفتنشکل  ۲۰که در ابتدای قرن  اآمریکخواهیم دید از طریق این بنیادها میسر شد. از میان بنیادهای سنتی مهم 

و  ، نفت و فوالد بودند(گزارانشان صاحبان صنایع بزرگ ماشین)که بنیان اشاره کرد Carnegieو  Ford ،Rockefellerبنیادهای 

(، Microsoftگزاری بنیان William Henry Bill Gates)متعلق به  Gatesبعدها با ایجاد طبقات جدید بنیادهایی نظیر 

Mac Arthur  وجود گذاشتند. بسیاری از اقدامات جدید بنیادها و  ٔ  عرصهپا به  ...وهای جهانی( یی در جنگآمریکا)ژنرال معروف

توان موارد متعددی از اقدامات ها و گذشت سالیان دراز میتغییر استراتژی تبعبهتر در دسترس است، اما یا بنیادهای جدید کم

شمسی  ۱۳۶۶سال به آن خواهیم پرداخت. کتاب کنترل فرهنگ که در  بحثهای این بخش الیالبهسنتی بنیادها یافت که در 

تا  آمریکاگذارد. از نظام آموزشی سه بنیاد سنتی اصلی پیش پای خواننده مینشر نی منتشر شد، تصویر خوبی از عملکرد  ٔ  وسیلهبه

را  Rockefellerمرداد جای پای بنیادهایی مثل  ۲۸ی التین و آسیا، حتی کودتای آمریکاسامان دادن نخبگان کشورهای آفریقا، 

 یابیم.می

 هایی برای هماهنگی سلطهکانون G۷ ،G۲۰داووس، 

است، مثال  اجالس داووس که جمعی از کشورها،  گرفتهشکلهایی برای هماهنگی نظام سلطه طور در کنار این نهادها کانونهمین

با محوریت کالوس  ۱۹۷۱در داووس در سلطه هستند، آن را  های بزرگ و حتی نخبگان فرهنگی که حافظ منافع نظامشرکت

و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست  شدهنوشتهیکی از اعضای ثابت داووس  ٔ  وسیلهبه «رطبقهبَاَ» کتاب .اندشکل دادهشواب 

نامد در او ابرطبقه جهانی می آنچهکرده است، تصویری است از هماهنگی و انتشار کویر منتشر  را ترجمه  ششم آنخارجی مجلس 

های مختلفی نظیر جلسات عمومی اجالس سالیانه، انجمن غیرازبهداووس . دهدنشان می داووس برای کنترل اقتصاد جهانی

( دارد. Yong Global Leaders) YGLنی شبکه رهبران جوان جهاو  ، برنامه برابری جنسیتیفنّاوری ٔ  عرصهپیشگامان 

YGL و غرب آسیا، به هدایت،  جهان سومدر  ویژهبهگیری با بخشی از نخبگان جوان در دنیا تالش کرده تا با شناسایی و ارتباط

که اقتصاد و کارآفرینی بپردازد. جالب این ٔ  حوزهکشورها با محوریت  ٔ  آیندهسازی آنان برای شکل دادن توانمندسازی و شبکه

جمهور رژیم صهیونیستی اولین شیمون پرز رییس ۲۰۱۴داووس عالوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد سیاسی و فرهنگی آشکار دارد. در 

های رمان ٔ  نویسنده کوئیلوشواب به او اهدا شد، مدعوینی مثل پائولو  کالوس ٔ  وسیلهبهروح داووس شد که  ٔ  زهیجا ٔ  برنده

، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، آمریکاشکل گرفت و کشورهای  ۱۹۷۶که در سال  ۷Gگروه معروف، در این نشست حضور دارند. 

کنند. بعدتر موازی هماهنگی می باهمترین اقتصادها برای شکل دادن به اقتصاد جهانی که بزرگ بریتانیا و ژاپن آن را شکل دادند

تصمیمات این هستند.  آن همراهدر های بعدی نیز اقتصاد در رتبه ۱۳، کشور۷هم شکل گرفت که عالوه بر این  ۲۰Gآن 



چنین در اختیار گفته را هدایت کرده و عمال  تعیین تکلیف اقتصاد جهانی را ایننهادهای پیش هاآنها و هماهنگی مجموعه

 اند.گرفته

 : پیشرفت ممنوع!مالکیت معنویمعاهدات 

 و فکری مالکیت در انحصار ،داریهای سرمایهپایه از یکیکند. هایی هست که سلطه را بازتولید مینامهها و توافقدر اقتصاد معاهده

است که  سروصدادر کشور  اآلنهای مربوط به مالکیت فکری و صنعتی است که همین کنوانسیون مثالشترین بزرگ .است صنعتی

تجاری  ٔ  عرصهحقوق مالکیت معنوی در ) TRIPSس آن و در رأ های برن، روم، پاریسخواهند به آن بپیوندند، کنوانسیونمی

Trade Related Intelectual Property Rights) هاستکه جامع این معاهده . 

تولید کنید، حتی اگر خودتان از صفر تا صدش را ساخته  mp۳playerافتد؟ اگر بخواهید یک چه اتفاقی می هاآنبا پذیرش 

و حق مالکیت بدهید. نصب یک  Patentهای آن را ثبت کرده باشید، قبل از شروع باید بروید به کسی که مثال  اصل آن یا دکمه

های و نسخهدالر  ۲۰۰حدود  ۸خریم، برای ویندوز هزار تومان می ۵کنیم یا ماکزیمم با دانلود می اآلنویندوز روی کامپیوتر که 

قیمت هر دالر است، به ترتیب  تومان که ۳۵۰۰، ضرب کنیم در است شدهاعالمدالر  ۸۰۰تا  ۱۲۰بین  ۱۰ای ویندوز خانگی و حرفه

 ترین و پرکاربردترینشکه معروف Adobe CS3طراحی  ٔ  مجموعهشود. هزار تومان می ۸۰۰و  ونیلیم ۲هزار تا  ۴۲۰، هزار ۷۰۰

Photoshop  وAcrobat Reader  ،شود. در می هزار تومان ۶۰۰و  ونیلیم ۵حدود رقمی دالر است که به تومان  ۱۶۰۰است

به ثمن بخس  اآلنکنیم. هر کتابی را که هزینه ترجمه میما افست تکثیر کرده یا کم اآلنهای خارجی را مالکیت فکری حتی کتاب

طور وانند، همینخها میها و اکثر علوم پایهفنی ٔ  همهخریم، باید جمع شود، مثال  فیزیک هالیدی که رویم میدر خیابان انقالب می

اگر تخطی هم کنید، شرکت خارجی خارجی.  مؤلفعلوم انسانی و... همه باید جمع شود مگر به تأیید  های پزشکی،کتاب

( تعقیب کند، سیستم قضایی کشور شما هم با شما برخورد اینترپلالملل )تواند شما را از طریق پلیس بینبفهمد می کهدرصورتی

اقتباسی از کشورهایی مثل هند فراگیری گسترده دارد، آفریقای جنوبی واکسن ایدز  HIVدر آفریقا همین ایدز و ویروس کند. می

این معاهدات مربوط به مالکیت  WTOکرد، ولی چون به خاطر عضویت در  قیمت اصلی وارد %۵تا  ۳و تایلند با قیمت حدود 

تولید را متوقف کند و تعداد زیادی آدم به خاطر  ییآمریکاهای فکری، صنعتی و... را امضا کرده بود، مجبور شد به شکایت شرکت

 مردند. (هزار دالر ۱۲تا  ۱۰)سالیانه قیمت باالی این داروها 

که حق  برن کنوانسیونمثال  مانند، ه مفاد آن وفادار نمیپیوندند یا بها میها یا دیر به این کنوانسیونکه خود قدرتجالب این 

حق مالکیت افراد خارجی را اجرا  ۱۹۸۸ که دیر به آن پیوست تا سال متحدهایاالتاما  ،شدهتصویب ۱۸۷۸ مالکیت فکری است،

 که شودمی اجبار کشورها ٔ  همه به اکنون اما ؛ترین رقیب خودشوروی و پیروزی بر مهم فروپاشی از بعد یعنی ؛نکرد

 و رشد تمام خودشان کهتجارت جهانی، درحالی با ابزارهایی نظیر شرط ورود به سازمان بپذیرند را دستازاینهایی کنوانسیون

 هاآنپذیرش این حقوق خطری برای  کهزمانی، بعد از رسیدن به پیشرفت و بردند پیش رعایت این حقوق، این بدون را شانتوسعه

کدام در زمان آغاز رشد ، فرانسه، هلند، اتریش، ژاپن، کره و چین هیچآمریکاجالب است که بریتانیا،  .را اجرا کردند هاآننداشت، 

ها را کپی ها کارهای انگلیسیییآمریکاکردند، خود ها اعمال نمیشان مالکیت معنوی را نسبت به کارهای خارجیاقتصادی

با فتوای امام و رهبر انقالب و می شناختند تا در جمهوری اسالاکثر فقهای شیعه نیز چنین حقوقی را به رسمیت نمی کردند!می

 دولت شد. المللیبیناین حقوق در سطح داخلی به رسمیت شناخته شد و در سطح خارجی منوط به توافقات برای حفظ نظم، 

 دنیا است. %۱را استعماری و به نفع ها باطن آنشویم دقیق که میخوب است، ولی نهادها و معاهدات ظاهر این 

 پذیری داوطلبانه در لباس علم!علوم اجتماعی: سلطه اقتصاد آکادمیک و

ها را جوری نخبگان ملت خودکار طوربهدانشگاه و نظام آموزشی  دیاساتست. متون، هم همسئله در بعد آموزشی و علمی  همین

گران را تأمین کند، برای مثال علم اقتصاد کنند که منافع سلطهعلمی قالب می ٔ  نسخه عنوانبههایی را نسخه هاآنو به  کردهتربیت

شود و همه هم عادی تدریس می صورتبهکه  ی حاکم بر محافل اقتصادی است(، همین اقتصادی)که جریان رایج فعل نوکالسیک



را  چیزهمههای ما عمل کنید، گوید که راه رشد این است که به نسخهبه شما می خودکارکند؟ ی میکارچه خودکارپذیرند، می

، بانک های واردات را از بین ببریددولت را محدود کنید، لوازم تجارت آزاد را مهیا کنید، تعرفه گذاریسیاست، قدرت خصوصی کنید

استعمار را رفع  یازهایندهد که عمال  علم به شما چیزی را یاد می عنوانبهو  خودکارطور به. . مرکزی را مستقل از دولت کنید و..

ها را نداریم که با انباشت افتد؟ ما که قدرت رقابت با آن کمپانیها چه اتفاقی میصورت نمونه با پایین آوردن تعرفهکند؛ بهمی

رشد کنند، با منابع بسیار، حجم باال و انباشت  اندتوانسته فنّاوریکه حاصل از غارت کشورهای ماست و با آن سرعت  یاهیسرما

کنیم، خروجی ها باز میکنند، بعد ما درهای کشورمان را بر اساس این نسخهتری تولید محصول میهای کمتجربیات با قیمت

 شود از بین رفتن تولیدات ما. می

م با رانت در خواهیشود میشود، برای مثال گفته میهای زرورقی این مباحث مطرح میو در لفافه غیرمستقیم صورتبهبعضا  هم 

 هامیتحرکنند و این دارند از رانت استفاده می یاعدهو کشور ما دچار رانت شده است.  ایجادشدهشرایط تحریم  تولید مقابله کنیم،

بینند که اگر بخواهید این را نمی شده است. خب اصل حرف مبارزه با رانت درست است، ولی مصداق آن چیست؟ هاآنبه سود 

 و... انیبندانشهای های تولید انحصار ایجاد کنید و یک سری حمایت ویژه از شرکتدر بعضی حوزه، مقابله کنید، مجبور هستید

سال که  ۱۹. فنالند ریزدفرومیها و حتی کل اقتصاد ، اینبازکنیدالت خارجی کشور را به روی محصو یدرهاداشته باشید که اگر 

NOKIA سال از  ۳۰کرد، ژاپن داد از ان حمایت میضرر میTOYOTA داد و تویوتا ضرر می کهدرحالی حمایت کرد

های معروف دیگر چنین بسیاری مارک و دوم خودروسازی دنیا رسیده است به جایگاهشد تا تویوتا امروز هایش خریده نمیماشین

 . داستانی دارند

-Heckscher ٔ  وسیلهبهبعدها  که ینسبمزیت  ٔ  هینظرریکاردو و  کارتقسیممثال  منطق  کند،ولی علم اقتصاد رایج کار دیگری می

Ohlin-Samuelson  فناوری وجود دارد با این  کاراترینعالی یعنی  ٔ  شیوهکامل شد که معتقد است برای هر محصولی فقط یک

های مختلف اقتصادی تواند آزادانه بین فعالیتمی( بینانه که منابع تولیدی )اعم از ماشین، انسان، مواد اولیه و...فرض غیرواقعپیش

داشته شده نگهضعیفاش مثال  این است که کشورهای خود تمرکز بیابند که خروجی هایبر مزیت، پس کشورها باید بچرخد

مالحظات  درنهایت . این نظریات،وقت پیشرفت نکنندبه کشاورزی و صادرات مواد خام و... تخصص بیابند و هیچ (توسعهدرحال)

صنعتی جدی  ٔ  توسعهو مبنا برای  پایهیکمواد خام همیشه از رسیدن به  ٔ  صادرکنندههای کند که ملتمدتی را عمده میکوتاه

 بازبمانند. 

های اصلی اقتصاد نولیبرالی هایی شد. میلتون فریدمن، طراح نسخههایی مثل دانشگاه شیکاگو محل تربیت چنین دیدگاهبعدها محل

مثل مارگارت تاچر چه از طریق کودتا مثل  انتخاباتهای او چه از طریق ی التین، آفریقا، آسیا و... نسخهآمریکاتا  انگلیسکه از 

را بازتولید کرده   %۱محوریت  است و همین ساختار اجراشدهبا کشتار میلیونی  اندونزیدر یا سوهارتو  کودتای پینوشه در شیلی

این جریان را به جریان رایج اقتصاد تبدیل  تنهانهها را بر عهده گرفت، بعدها شاگردان او مثل جفری ساکس و... این طراحیاست، 

 ها را فراگیر کردند.کردند که با در اختیار گرفتن مقامات عالی اقتصادی در صندوق، بانک یا کشورها عمال  این نسخه

از این  لقای بخشیهای امنیتی نظام سلطه مستقیما  نیز ااست، بلکه جریان گرفتهشکلدانش اقتصاد رایج بر این مبنا  تنهانه

امنیتی  یهادستگاههای مارکسیستی به سفارش برای جلوگیری از انقالب توسعههای کنند، مثال  نسخهت میییرها را مدسیاست

یا اجماع واشنگتن به کشورها تحمیل  آمریکادولت  پیشنهادیهای دانش اقتصاد یا سیاست عنوانبهآماده و  آمریکاغرب و مشخصا  

 گفتند و و تأمین مالی کردند جمع ۷۰ و ۶۰، ۵۰ ٔ  دهه و اقتصاددانان را در شناسان توسعهجامعه یا و روستو مانندسیا افرادی شد. 

 هاییسیاست. کنند توصیه دارند، اقتصادی وضعیت دادن سامان قصد که کشورهایی به را توسعه اقتصادی هایسیاست خواهندمی

مشاور روستو، والت  مثالعنوانبهاند و... به کشورها قالب شود. ها رفتهای که غربیبشری و مسیر توسعه ٔ  تجربه عنوانبهکه امروز 

 فناوری ماساچوست ٔ  مؤسسه سیاست خارجی در دولت جانسون و عضو فعال ٔ  کنندههماهنگامور امنیت ملی در دولت کندی و 

MIT (Massachusetts Institute of Technology )مانیفست غیرکمونیستی نامید که در بحث  رشد خود را بود، طرح



به او کتاب  جالب است که نگارش ، به آن خواهیم پرداخت.(کنیمرا از اقتصاد جدا بررسی می اهمیتش آنکه به خاطر )کشاورزی 

 انجام شد. Carnegieکمک بورس اعطایی بنیاد 

یا با محوریت  وابسته ٔ  توسعه هایتئوری شود، عمدتا می داده آموزش هادانشگاه در کشورها توسعه بحث در که هاییپارادایم

 که متروپول بنام داریم مرکزی گفتمی بود برزیل جمهوررئیس زمانی که کاردوزو مثال برای. جهانی و... است کارتقسیمشرکت در 

 ما. کاردارند نیروی و سرمایه که داریم هم پیرامون کشورهای سری یک و دارند قرار آن مرکز در یافتهتوسعه کشورهای و آمریکا

در  نوعیبهکه  همان چیزی. شویممی مندبهره آن قِبَل از سپس و دهیممی قرار سیستم این اختیار در را کارمان نیروی و سرمایه

شکل  داریسرمایهثروت در  ٔ  قلهنظریاتی مثل نظریات فردریش فون هایک و نظم خودجوش بازار )کاتاالکسی( است که وقتی 

! یا (لیسانبشکند ماستی بریزدجهان گردد به کام کاسه تغاری) رسدنیز چیزی می بقیهکند و به دهیم، ثروت پراکنش میمی

، از دهدهای غربی میداری و انتقال ارزشنهادهای سرمایه ٔ  توسعهای با محوریت که نسخهروستو نوسازی  ٔ  نظریهطور همین

 داندمی هاآنموانع اصلی پیشرفت کشورها را درونی و برگرفته از فرهنگ  پرد وی که موجب وضع موجود شده میروابط نابرابر جهان

گوید یک می کند، نقد را خواسته نظام جهانی نوعیبه والرشتاین که جهانی نظام ٔ  نظریه . درکه راه اصالحش غربی شدن است

پیرامونی یک سری کشور نیمهاند و و رشدی نکرده داریم، یک سری کشور پیرامونی که فقط نیروی کار و منابع اولیه دارند متروپول

 کشورهای رشد که در اوج رشد است، باعث متروپولاند. ماندهپیرامون عقب ٔ  اندازهبهاند نه رشد کرده متروپول ٔ  اندازهبهکه نه 

رشد  تبعبهکنند و گیرند، رشدی میها مواد اولیه و نیروی کار را میپیرامون هم از پیرامونیشود، کشورهای نیمهمی پیرامون نیمه

 رسد.هم چیزی به پیرامون می هاآن

شمول است مثال  اقتصادهای غربی بعد از شکل دادن به جهان هاییحلراهدیگر پرش از روی جزئیات و ارائه دادن  ٔ  نمونهیک 

است و  قرارگرفتهای و... محور اقتصاد جدید وارد اقتصاد خدماتی شدند که مراکز مالی و مشاوره اآلنهای بزرگ ایع و کارخانهصن

شوند، بعضی از همین اقتصاددانان به کشورهای شان شناخته میبه خاطر خدمات بانکداری بیشتربعضی کشورها مثل سوییس 

اقتصاد  کهدرصورتیکنند که شما با جهش باید با گذشتن از تولید صنعتی به سمت اقتصاد خدماتی بروید، توصیه می توسعهدرحال

را تأمین کند، در غیر  هاآنگوست که شما صنایع بزرگ و قوی داشته باشید که بخش خدمات بتواند نیازهای خدماتی وقتی پاسخ

های غیرمولد داللی و فرستادن پول در بخشای جز وانه است و در بخش مالی نتیجهپشتفایده و بیاین صورت چنین کارهایی بی

بینیم حتی کشورهایی که به کنیم، میدهند، از نزدیک که نگاه مینظیر سکه، ارز، زمین و... ندارد، اما همین نسخه را ارائه می

 اند.نایع پیشرفته خود مبتنی کردها بر صر هاآناقتصاد خدماتی مثال  در بخش مالی مشهورند مثل سوییس دقیقا  

 های آدرس غلط!شاخص

هایی که برای زاست. مثال  شاخصهای سلطهای است که مکمل سیاستکنندهگمراههای در اقتصاد، شاخص دیگر بحث

 ثروت ٔ  سرانه از یدرصد تولید رشد شاخص مثال برای ده است،کننگمراه ایگونهبهکنند، می یا تجارت آزاد مطرح یافتگیتوسعه

دانسته  چیزها برخی هاشاخص این ذات در که... و جینی ضریب نابرابری شاخص یا )ثروت تقسیم بر تعداد افراد کشور است( است

، تجارت آزاد ۹۰ ٔ  دههگوید در های مرسوم به شما میمثال  شاخص. است اثرگذار بسیار نهایی ٔ  درنتیجه که نشده یا ندانسته دیده

هایی از بینید دانسته یا ندانسته بخششوید، میروید روی شاخص دقیق میجهانی شده است. بعد می ٔ  توسعهموجب رشد و 

 و اند. مثال  رشد جهانی و رفع فقر در این دوره به دلیل این تقلیل از رشد انفجاری چینتقلیل داده کنندهگمراه ایگونهبهواقعیت را 

بیند، به یافته که این موارد را نمیهای تقلیلاما این شاخص ؛است متأثرشان با محوریت مناطق شهری و نه روستایی همآنهند 

 و جهانی تجارت» کتابدر  الملل شده است.در سطح بین توسعهگوید تجارت آزاد موجب از بین رفتن فقر و نابرابری و شما می

نیست  جهان سومکه این رشد مربوط به اکثر کشورهای  تبیین کرده است خوبیبهاین مسئله را  که است آمده آمارهایی «نابرابری

استفاده  دیگر با ٔ  نمونه. یا دهدشان میشده، خوب نهای دستکاریبدتر شده است ولی این شاخص هاآنبسیاری از و حتی شرایط 

از اهمیت زیادی برخوردار  توسعهدرحالکه برای کشورهای  کاالهای کاربرهای بسیار باال بر ها، تعرفهاز متوسط و میانگین تعرفه



رقم بسیار پایینی است اما رقم تعرفه بر چنین کاالهایی بسیار  توسعهدرحالکنند. کل تعرفه وارداتی از کشورهای می پنهانرا  است

قرار داده است،  آمریکایک دالر  ٔ  روزانهر مطلق درآمد یا مثال  بانک جهانی، برای سنجش فقشود. باالست، اما میانگین آن زیاد نمی

مانده ارزان است، کاالهایی که ربط چندانی به نیازهای فقرا ندارد و در کشورهای عقب )برابری قدرت خرید( PPPدر شاخص  یا

در بسیاری از کشورهای آفریقایی، خط فقر مطلق بسیار باالتر از این  کهدرحالی، است که میزان فقر پایین بیاید قرارگرفتهمحور 

کنند که آمار می انتخابرا  زمانیمدتکه طوری  هاستاست که آمار مربوط به آن زمانیمدت. کار دیگر بازی با موارد است

 شود.کننده میگمراه

کنند، مثال  ها زمینه را برای اعمال سلطه فراهم میدهند و با این شاخصهستند که شاخص می المللیبینحتی نهادهایی 

 کرهمثل ایران، سوریه،  آمریکاکشورهای مخالف  در آنشود و هایی که در مورد سالمت کشورها یا مبارزه با فساد داده میشاخص

 شان همعالیکه فساد مسئولین  آمریکاهای فاسد وابسته به اتوریشوند و در مورد دیکتشمالی و کوبا کشورهایی فاسد معرفی می

نژاد هم مورد بین موسوی و احمدی ۸۸شود. همین مسئله که در مناظرات سال ها هست، آمارهای خوب ارائه میعلنا  در رسانه

ها از چنینی که موجب ورود و خروج سرمایههای اینها و شاخصگزارش ٔ  ارائهپول نیز در  المللیبینمنازعه واقع شد. خود صندوق 

دار کردن نماینده یا حتی فروش شود، مثال  وامها هم بازی میشاخص با همینکه بگذریم از این شود، نقش دارد.کشورها می

همین مسئله چون در کشورهای دیگر های قانونی کماکان هست، رغم بعضی محدودیتبسیار معمول بوده و علی آمریکامناصب در 

شود، جایگاه او در سالمت باال فساد دانسته نمی ییآمریکا، اما چون در تعریف کندآید، آمارهای بدتری ایجاد میمی حساببهفساد 

ولتی بیش از های دها، فساد کشورها یا بنگاهشود در شاخصاز موقعیت دولتی تعریف می سوءاستفاده. یا چون فساد غالبا  آیدمی

و حمایت دولت از اقتصاد  داری دولتیشود و از همین مسئله برای نفی هرگونه بنگاههای خصوصی نمایش داده میفسادهای بنگاه

 اند.ها نکردهشود، کاری که خود غربیاستفاده می مطلق، صورتبه

 وارونه نردبان

 بیاید پایین کشور در های ملیدولت نقش شودمی باعث هاسیاست این ٔ  مجموعهتوان گفت، بندی سلطه در اقتصاد میدر جمع

کشور به  ،از سوی دیگر ساالری شکل بگیرد.و سرمایهساالری شود و نوعی شرکت تسهیل کشورها این در هاخارجی حضور همچنین

داشته نگهمانده یا عقبنیافته، عقبتوسعهکشورهای  به که هاییسیاست همین آیا اینجاستال ؤس اما .ها وامدار یا وابسته شودقدرت

مثال  کشورهای جنوب شرقی  است؟ شده ی قدرتمندکشورها ٔ  توسعه و رشد باعث شودو اجبار می توصیه یا مستضعف و ضعیف

 یافتهها و کشورهای توسعهدر پایان این دهه به گل نشستند؟ یا قدرت هاآن ٔ  عمدهآزادسازی کردند چرا بخش  ۹۰ ٔ  آسیا در دهه

از تولید ملی با یارانه دادن و باال بردن  حمایتعدمتا  بینیم جواب منفی است. از تجارت آزادمی متأسفانهرفتند؟  باال دیگری راه از

بلکه  انگلیسو  آمریکانظیر  هاآن تنهانهجرا کرده باشند. ها خود اهایی نبوده که قدرتسیاست کدامهیچهای دیگر تعرفه تا سیاست

شوند، نظیر چین، ژاپن، کره، هند، بسیاری دیگر از کشورهایی که امروز نماد تجارت آزاد و رشد از طریق تجارت آزاد حساب می

 های ابتدایی رشد خود تبعیت نکردند. ها کامل یا ناقص حداقل در دورهو ... از این سیاست، آلمان، سوئد، فرانسه، اتریش تایوان

 رأسا کرد، یا خود ای اقتصادی خصوصی حمایت میههای مرسوم بسیاری از این کشورها یا دولت از بنگاهعالوه بر حمایت

سیتروئن، -پژوهای َآشنای فرانسوی مثل رنو، مثال  نام، آمدمیها کرد یا در شرایط بحران به کمک شرکتمی تأسیسهایی شرکت

در زمان رشد . آلمان استهای( )ایالتهای محلی از دولت یکی Volkswagenترین سهام بزرگروزی دولتی بودند،  ELFآلکاتل و 

گذاری خارجی یا ممنوع بود یا شدیدترین قوانین و مقررات را داشت یا در سرمایه های واردات باال بود وتعرفهکشورهای ثروتمند، 

گذاران ملزم به انتقال فناوری به داخل ها و سرمایهیا شرکتشد، گرفته می بود، به کار شدهدادهصنایعی که راهبردی تشخیص 

رشد  ٔ  دورهدر  انگلیسو  آمریکا. شدفنی و صنعتی میهای آالت یا پروانهاصل از صادرات صرف خرید ماشینارز حکشور شوند، 

را  ...گراترین کشورها بودند که ابزارهای مختلف نظیر تعرفه، یارانه، نپذیرفتن حق مالکیت معنوی خارجی واقتصادی خود، حمایت

تا ها سال دهارائه داد که  آمریکاای برای اقتصاد ، نسخهآمریکاداری مثال  الکساندر هامیلتون نخستین وزیر خزانه. کردندمیاعمال 



)که شامل  ییآمریکابر آن اساس اداره شد: تعرفه بر واردات یا ممنوعیت واردات رقیب کاالهای  آمریکاپایان جنگ جهانی دوم 

والت ، ممنوعیت صادرات مواد خام و محصشد(نشده و از معافیت گمرکی برخوردار بود و عوارض ان برگردانده می واردات مواد خام

ی، پذیرش رونوآ ٔ  ویژه ٔ  یارانهبه تولید و  هایارانهغیرنهایی )که هنوز چند مرحله تا تبدیل شدن به محصول نهایی فاصله دارد(، 

تا قبل  آمریکاهای واردات تعرفه ...تسهیل نقل و انتقاالت مالی و ،ونقلحمل ٔ  توسعهدارد کاالها، حق انحصاری اختراع، ضوابط استان

پیش، اقدام به تجارت آزاد  ٔ  سدهدر  انگلیسمثل  آمریکابود. تا قبل از پایان جنگ دوم جهانی  %۵۰تا  ۴۰از جنگ اول جهانی بین 

مین مالی تا همین امروز تأ ها وکردن حق مالکیت معنوی خارجینمواردی نظیر اعمال و  ۲۰نیز تا پایان قرن  بعدازآننکرده بود. 

 داد.توسط دولت را ادامه میتحقیق و توسعه 

 «نیکوکاران نابکار»و  «گرادوست توسعه»های که دو ترجمه به فارسی از آن با نام «the Kicked Ladder»هاجون چانگ در 

ها اسفناک است، مثال  بعد از اجرای خروجی اجرای این سیاست هایی از همین مسئله را بررسی کرده است.موجود است، نمونه

و  ۶۰های به نسبت دهه هاآنی التین، رشد اقتصادی آمریکاهای اجماع واشنگتن در ی موسوم به تجارت آزاد و نسخههاسیاست

 دادند، نصف شد.انجام می تولید ملیهایی با محوریت حمایت از که سیاست ۷۰

گذشته و حال  ٔ  سلطهاستعمار و  کهدرحالیشود، صحبت می ...مدام از امثال رقابت، برابری در شرایط تجارت، خودتنظیمی بازار و

نه شما حمایت کنید کنیم،  گویند بیایید برابر رقابتست، میکشورها را در وضعیتی نابرابر قرار داده و حال که شرایط نابرابر ا هاآن

 تنبلی حاصل که داریم فقر نوع ما یک کهدرحالی. و این وضع ادامه داشته باشد باشیم جلوترما جلوتریم، فعال  کنیم! یعنی نه ما می

 یا آفریقا و التین یآمریکا منابع استعمار مانند است؛ داریاستعمار یا مناسبات سرمایه که حاصل داریم فقری یک اما هاست،انسان

 .آمد پیش منسوجاتش ٔ  مسئله در هند سر بر که بالیی

 علم و فناوریدر  سلطهب( 

است که با  علم و فناوریکشورهای ضعیف و حتی کشورهای رقیب در  داشتننگهابسته عقب و واصلی  ٔ  مسئله علم و فناوریدر 

 شود. تالش برای کنترل این حوزه ایجاد می

 تحریم علمی

های خاصی که پیشرفت کشور یا شکستن کنند از اینکه شما در حوزهکه جلوگیری میهست یکی این اینجاسازوکارهای مختلفی 

، موشکی، حتی ایهستههاست؛ مثل فناوری به آن وابسته است، تحقیقات یا تحصیل کنید. حتی جزء تحریم المللیبینانحصارهای 

یان خواهان صریح صدور ویزا برای ایران طوربهکاهش تهدید ایران  قانون ۵۰۱خش جاهایی نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی. مثال  ب

 ی نظیر اینمسائلشود، تازه سر البته تمام نمیتمام بشود که  ایهستهاگر  حال کندو انرژی را رد می ایهستهمهندسی تحصیل در 

  دردسر داریم.

 شمشیر دولبه! علم و فناوریدیپلماسی 

 علم و فناوری هایهمکاری ٔ  بهانه به. است علم و فناوری دیپلماسی آمریکا مشخصا  و هاابرقدرت گریسلطه سازوکارهای از یکی

 و ریزیبرنامه نظام ترمهم همه از و شوند شناسایی هاآن نخبگان هم شود، نفوذ کشورها در هم تا شدهگرفتهپی  سیاسی اهداف

 چین و کوبا با روابط سازیعادی ماجرای سیاسی اهداف پیگیری و آمریکا نفوذ ٔ  نمونه. شوند فرعی هایاولویت دچار هاآن نخبگان

 Startup Weekend علمی، فضای در ما نخبگان و ریزیبرنامه نظام ریختن هم به ٔ  نمونه و علم و فناوری همکاری محوریت با

-High) پیشرفته و باال هایفنّاوری روی کردن کار به را ما نخبگان کهاین جایبه گفتهپیش هایآسیب بر عالوه که است هایی

tech )چنین اند همشده معروفی برندهای هم هاآن از بعضی که دارندوامی... و اینترنتی داللی هایمجموعه اندازیراه به وادارند

 از بگذریم ،اندشدهتبدیلبرند و در بعضی موارد به کانالی برای شناسایی و بردن نخبگان به خارج از کشور را می هاآنهای خوب ایده

 براندازی برای نخبگان و دانشجویی جنبش ها،رسانه با گیریارتباط طریق از فرهنگی و سیاسی ٔ  سلطه در که اهدافی همان کهاین



 IT ٔ  با عناوینی نظیر کارآفرینی به ویژه در حوزه گرانسلطه خواست نحو به نخبگان رهبری برای هم حوزه این در شودمی دنبال

  .شودمی یگیریپ

 علوم آکادمی و آمریکا اسمیتسونیان ٔ  سسهمؤ نامهتفاهم بعد پزشکان، ارتباط برای ٔ  بهانه پزشکی هایکوبا همکاری ٔ  نمونه در

 اشبازخوانی بعد که AAAS با کوبا علوم آکادمی تفاهم سپس. بود پزشکیزیست تحقیقات اصلی محور که گرفت صورت کوبا

 هایسازمان در همکاری طریق از متمادی هایسال طول در متحدهایاالت علوم اکادمی و کوبا آکادمی. منعقد شد کنیم،می

 موضوعات نفت، نشت از پیشگیری مانند هاییحوزه .رفت باالتر سطحش بعد که همکاری. بخشیدند تحکیم روابط این به چندجانبه

 حوادث با مقابله مجازی، فضای امنیت غذایی، مواد کافی مینتأ هوایی، و آب تغییرات سالمت، ،زیستمحیط زلزله، به مربوط

 مسئوالن مبنا این بر .برگرفت در هم را... و اجتماعی علوم هایحوزه پزشکی از فراتر و شد اضافه فرآیند این به نیز … و طبیعی

، که محور مقاومت در سراسر دنیا ما ٔ  هیاول ایهسته توافقات از بعد درنهایت بعدها شدند، تعامل وارد باهمدو کشور  سیاسی

 باهم سطح ترینعالی درو کوبا  آمریکا سیاسی مسئولین رفته است، آمریکانشینی کرده و پای سازش با احساس کرد ایران عقب

 سایین نظیر متحدهایاالت معروف و برجسته بعضی دانشمندان کهاین جالب. دادند دست باهم کاسترو رائول و اوباما و کردند دیدار

 .گرفتندمی قرارارتباط  محور شوروی یا کوبا با رابطه در

 رومانی با طریق ان از و فرستاد مختلف کشورهای به مسافرت به ماه دو مدت به را ماه به آپولو مسافران ،آمریکا ،چین ٔ  پروژه در

 در پنگپینگ دیپلماسی طریق از بعد و کرد شمالی ویتنام و چین با محرمانه ارتباط ٔ  نهیزم را رومانی با ارتباط و گرفت ارتباط

 ،آمریکا جمهوررییس نیکسونریچارد  درنهایت و کردند مالقاتی باهم کشور دو سران چین-آمریکا پنگپینگ هایبازی ٔ  هیحاش

 سر بر ۱۹۶۱ دربا ژاپن  روابط شدن تیره زمان در. شد برقرار روابط و گرفت دست در را چین جمهوررییس الیچوئن دستان

 هاده سپتامبر، ۱۱ ماجرای از بعد پاکستان کردن همراه برای. برد بهره ژاپن به برگشتن برای مسئله همین از ،مردمی اعتراضات

 سال در ،۲۰۰۳ در لیبی کردن متهم از بعد آمریکا. گرفت شکل پاکستان و آمریکا بین مختلف هایحوزه در علم و فناوری همکاری

 بالستیک هایموشک و ایهسته ٔ  برنامه کردن نابود به ان موازات به لیبی و کرد آغاز لیبی با علمی هایهمکاری سلسله ۲۰۰۶

 ،علم و فناوری هایهمکاری هویج با که هاییآمریکا و داد روی اسالمی بیداری ماجراهای روابط، بهبود این موازات به پرداخت. خود

 .آوردند فراهم را لیبی اشغال ٔ  نهیزم بودند، برده بین از را لیبی دفاعی توان

 ارتباط برای اوباما طرح که) فناور بانوان یا علمی فرستادگان مثل ،کندمی مختلفی کارهای آمریکا ٔ  خارجه وزارت علم مشاور دفتر

هم  USAID ،نای جزبه(. کرد اشاره آن به ۲۰۱۱اش بعد از بیداری اسالمی قاهره دانشگاه در سخنرانی در و است اسالم جهان با

 مستقیما   کشورها در که کارآفرینان از حمایت برای ملی ٔ  توسعه صندوق نظیر دارد حوزه این در هاییفعالیت ٔ  مجموعه

 همکاری اولین مثال  ،کندمی پیگیری را کشورها در نفوذ جنس از کارهایی که علم دیپلماسی مرکز کند.می عمل و گیریارتباط

 ٔ  ویژه، که البته بعد از طریق گوگل برای ساخت تبلت گرفت صورت فشانآتش سر بر و هاآن ٔ  وسیلهبه شمالی ٔ  کره با آمریکا

 اهداف علمش دیپلماسی مرکز و المللیبین دفاتر با( AAAS) علم پیشرفت برای ییآمریکا انجمن. گیری شدشمالی پی ٔ  کره

 نظیر بنیادهایی ٔ  وسیلهبه انجمن این خارجی ارتباطات بخش ٔ  هیاول هایسرمایه کهاین جالب. کندمی پیگیری را مشابهی

Carnegie است شدهتأمین. 

 در کارگاه ۱۷ برگزاری به (است شهره اسالمی جمهوری با ضدیت به که) آتالنتیک شورای ٔ  اندیشکده ارشد عضو اسالوین، باربارا

 همکاری قراولپیش عنوانبه ایران به ییآمریکا نوبل ٔ  برنده ۵ آوردن و هاایرانی یبرا AAAS ٔ  وسیلهبه گذشته ٔ  دهه طول

 حال و گذشته همکاری و آمریکا به ایرانی محققان بردن ،آمریکا در ایرانی دانشجویان دادن افزایش کهکمااین. است کرده اذعان

 بهبود و لرزهزمین بینیپیش غذا، از شدهمنتقل هایبیماری از جلوگیری در عمومی بهداشت مقامات و ییآمریکا و ایرانی دانشمندان

 روزافزون لودگیآ و ایران هایدریاچه شدن خشک ،وهواییبآ تغییرات ،عمومی بهداشت نظیر هاییعرصه و کرده تأکید امدادرسانی

 علوم ملی آکادمی ،(AAAS) علوم پیشبرد ییآمریکا انجمن. است کرده معرفیهمکاری  تیآ هایعرصه عنوانبه را بزرگ شهرهای

(NAS) بهداشت ملی موسسه و (NIH )علوم ملی اکادمی اقدامات هاهمکاری این ٔ  نمونه. اندبوده پیشرو زمینه این در (NAS )



 هایچالش تا زلزله علم از مختلف، مسائل در علوم و بهداشت مهندسی، هایرشته در ایران و متحدهایاالت دانشمندان تعامل برای

 مواد آلودگی با مقابله هایروش و هابیماری پایش بر تمرکز با را غذا از ناشی هایبیماری علوم ملی کادمیآ و است عالی آموزش

 در... و مری سرطان اعتیاد، دیابت، نظیر هاییبیماری مورد در ایگسترده همکاری چنینهم. است داده قرار اولویت در غذایی

 آغاز ایران بهداشت ٔ  خانه مفهوم موفقیت اساس بر پی،سیسیمی دلتای منطقه در بهداشتی وضعیت بهبود ابتکار. است جریان

 بازار بنیاد جکسون، ایالتی دانشگاه از متشکل کنسرسیومی و شیراز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه بین. شد

 دلتای منطقه در بهداشتی وضعیت بهبود. شد منعقد همکاری قرارداد یکآکسفورد  المللیبین ٔ  توسعه گروه و جکسون پزشکی

 و شیراز درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه همکاری این در. شد آغاز ایران بهداشت ٔ  خانه اساس بر پی،سیسیمی

 همکاری وارد ،کسفوردآ المللیبین ٔ  توسعه گروه و جکسون پزشکی بازار بنیاد جکسون، ایالتی دانشگاه از متشکل کنسرسیومی

سایت دیپلماسی علم و فناوری  .گیردمی صورت نآ روی همکاری که است دیگری ٔ  عرصه( bioethics) زیستی اخالق. شدند

(http://www.techdiplomacy.irنمونه ).های خوبی از این مسئله را به صورت تفصیلی بررسی کرده است 

 داران: حفظ وضع نابرابر موجودسرمایهتعیین جهت علم از جانب بزرگ

اند. پشتیبانی مالی از در علوم انسانی با ابزارهای مختلفی در دست گرفته ویژهبه، جهت علم را داران بزرگاز سوی دیگر سرمایه

در  ویژهبه سومیجهانهای آن در بعضی موسسهو منوط کردن حمایت به  علمیهیئت انتخابدر گران، دخالت ها و پژوهشدانشگاه

 ۱۹۰۷سیج در مثال  بنیاد راسل های آن است،نمونههای علمی و... ، ژورنالشدههدایتهای های تحصیلی، کنگره، بورسآفریقا

داری را تهدید نکند. هایی را محور گرفت که هدف آن مدیریت دگرگونی اجتماعی به نحوی بود که نظام سرمایهشد و پروژه سیتأس

 تنظیم شود. هاآنهای پژوهشی و رویکردهای پژوهش در جهت خواست کنند که اولویتکاری می دستازاینبا ابزارهایی 

ای در استعمار سنتی اساس آموزش را برای قشرهایی گیرد. دورهدهی علم با این ابزارها با بخل علمی صورت مییک ضلع جهت

و حتی  تأییدشدههای جدید، اصل آموزش اما در دوره ؛ممنوع بود، یا حداقل مسئولیتی نسبت به عمومی کردن آن وجود نداشت

که افراد تحت سلطه فقط به میزان محدودی از علم حق  ایگونهبهماند.  شدهمدیریتتبلیغات فراوان حول آن انجام شد، اما 

داری بود تا در مزارعش کار که طرفدار برده آمریکاداری، جنوب برده لغوهای داخلی و بعد از جنگ آمریکادسترسی داشتند. مثال  در 

با دستمزد پایین کار کنند. بعد  شانصنعتیهای ها آزاد شوند تا در کارخانهخواستند بردهها( که میکند و سفیدهای شمال )یانکی

 ٔ  فلسفهه به ک فراهم شد هاآناز جنگ، سیاهان جنوب وضع بدتری داشتند. امکانات محدود آموزشی در سطوح پایین برای 

Tuskegee صورتبه، جمع محدودی از سیاهان نیز )چون در شهری به این نام در ایالت آالباما کلید خورده بود( مشهور شد 

شده که به حفظ وضع  چیندست شدتبهکسانی  سیاهان را رهبری کنند؛ ٔ  جامعهتا شدند متخصص تربیت میمتخصص و نیمه

توانستند می هاآندر صورت تداوم وضع موجود  چراکه، پست اجتماعی از جانب سیاهان اعتقاد داشتند ٔ  هیالموجود و اشغال کردن 

ند، اما د اشغال کننتوانفرودستی که همیشه مشاغل پایین را می ٔ  طبقهمشخص بود،  جهینت. رهبری سیاهان را در دست بگیرند

وابسته و پراکنش سرمایه که در  ٔ  توسعههای رسد مثل همان تئوریمحدود به او می صورتبههم از این نظام  منافع محدودی

کردند و هیئت آموزش عمومی در ابتدای قرن داران از این مسئله حمایت میرا مرور کردیم. بنیادهای سرمایه هاآنبخش اقتصاد 

چنین در کرد. بعد همین مدل در جریان استقالل مستعمرات آفریقایی در آفریقا و همهدایت می آمریکااین فرایند را در  ۲۰

تر که مدیریت ای از نخبگان به صورت پیشرفته، آموزش سطح پایین برای عموم و تربیت الیهی التین و آسیا تکرار شدآمریکا

مسئله کلید خورد. بنیادهای فورد، کارنگی و راکفلر در این مسئله این  ۱۹۲۰ ٔ  دهه. در آفریقا از ابتدای جوامع را برعهده بگیرند

شد و حاکمی وجود نداشت، ابتدا هرجا وارد می انگلیسبود که  ایگونهبهاهمیت گماشتن تعدادی از نخبگان پیشگام شدند. 

 تا از طریق آن بتواند اعمال سلطه کند. کردحکومتی ایجاد می

پرداختند یا با ساختارهای عامل نابرابری و تبعیض نظم موجود نمیتغییر هایی بود که به نحوی به یک ضلع اولویت دادن به دیدگاه

منابع انسانی و  ٔ  توسعه، علوم سیاسیشناسی، رفتارگرایی در بر کارکردگرایی در علوم اجتماعی و جامعه تأکیدشدند. درگیر نمی
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مسائل فرهنگی و انسانی و نه در نیافتگی را تنها که عوامل توسعهدر مطالعات توسعه  انسانی ٔ  هیسرماو  انسانیریزی نیروی برنامه

مثال  رویکرد کارکردگرایی یک رویکرد برای حفظ یکرد است. رو نیاز اای دید نمونهداری میساختارهای مانع رشد مثل نظام سرمایه

است، بدون تالش برای طبیعی هر جامعه کارکردی، فساد و... داری است که بر اساس آن کجسرمایه ٔ  جامعهوضع موجود یک 

کند. رفتارگرایی در علوم سیاسی همین نسبت کارکردگرایی بقای آن و حفظ وضع موجود تمرکز می ، صرفا  براصالح بنیانی سیستم

بدون  های مختلف اجتماعیگروه ٔ  دربارهها ری مقادیر زیادی از دادهآوعم، جمشاهدهقابلبر رفتار  تأکیدشناسی را دارد، در جامعه

 ٔ  توسعهانسانی و  ٔ  هیسرمارویکردهای موسوم به ها و قدرت، ویژگی اصلی این رویکرد است. رویکرد انتقادی نسبت به نابرابری

منجر  خودخودیبهچنین رویکردی  کهدرصورتیدانند، وپرورش میگذاری در مواردی نظیر آموزشانسانی، اولویت توسعه را سرمایه

بسیاری نظریات . قراردادیم موردبررسی تفصیلبهرا نیز که  (نوکالسیک)رایج اقتصاد رویکرد در شود. توسعه به رشد اقتصادی نمی

کشورهای  ٔ  توسعهتاریخی  ازنظرنیستند، یعنی  مطابق با تاریخها دهند. مشخصا  این دیدگاهای میحاشیه مسائلرایج، اولویت را به 

ها بوده است، اما این دیدگاه آن همراهو مدیریت  تنشایجاد  نابرابری، ٔ  ایجادکننده، برهم زدن عوامل یافته با جنگ، انقالبتوسعه

ترین شود و مهمدانند، نتیجتا  وضع نابرابر موجود حفظ میهرگونه برهم زدن وضع موجود و دگرگونی را عامل بدتر شدن وضع می

کند میرا تأمین  هاآنهایی هستند که وضع موجود منافع و ابرقدرت المللیبینداران ها و سرمایهط، شرکتسودبرنده از این شرای

شناسی سیاسی و انقالب در جامعه های موجود است.نابرابری حفظها متضمن توسعه با محوریت یک سری نخبگان و این نظریه

شان ها از اصولکنید که انقالبها عادت میپیامد انقالب ٔ  دانند و شما در مطالعهافرادی نظیر هانا آرنت اساسا  انقالب را منفی می

خروار در نظریات علوم انسانی و علوم  ٔ  نمونهها مشت اینشود. ویژه در پیشرفت و نابرابری بدتر از قبل میگردند و اوضاع بهبرمی

 اجتماعی است.

های داران و کانونسرمایه ٔ  وسیلهبهات هم تأمین مالی تداوم نداشته است، بسیاری اوق غیرمستقیمالبته همیشه این برخورد نرم و 

پذیری در همین نهاد دانشگاهی موجب شده برخوردهای سخت با مخالفین صورت های قبلی، تربیت و جامعهخاص، یا وابستگی

های اساتید اخراجی از دانشگاه «Expelled»گونه با برخورد به گفتمان غالب تبدیل شد، مستند بگیرد. مثال  داروینیسم همین

تر مثل حمایت از فلسطین و مقابله با دهد. مواردی سیاسی و اجتماعیفقط به خاطر مخالفت با این نظریه را نشان می آمریکا

، Norman Finkelstein، دکتر Joel Kovelاسرائیل، تردید در هولوکاست و... موجب اخراج اساتید معروفی نظیر دکتر 

 شده است.هایی نظیر بروکلین، کلمبیا، هاروارد، کالیفرنیا از دانشگاه Joseph Massadپروفسور 

در هم شکستن  جایبهمتعارض با غرب و جهان مدرن که با علم مقابله با این موارد،  ظاهربهدر همین چارچوب بعضی نظریات 

دانستن رشد ناولویت نکردن و رشد و توسعه پیدا نار گذاشتن دستاوردهای بشری، گرایی، کسلطه و مقابله با آن به نحوی به درون

شوند. ها و... یا مورد مقابله قرار نگرفته یا حتی بعضا  ترویج میخوانند به اسم بازگشت به سنت، حفظ اصالتفرامی و فناوریعلم 

رژیم  ٔ  دورهتاریخی کشور ما در  ٔ  سابقهم پرداخت، در خواهی هاآنهای تقدیرگرایانه که در بخش فرهنگی به بگذریم از نگاه

سلطنتی  انجمندر  ویژهبهدفتر پهلوی  ٔ  وسیلهبهو...  مدرنیسمپستگرایی، سنت پهلوی نظریاتی نظیر آسیا در برابر غرب، ٔ  وابسته

 قرارگرفتهاین نگاه بودند مورد تجلیل رژیم  پردازاننظریههایی نظیر شایگان، نصر، نراقی، فردید و... که شد و چهرهمی دییتأفلسفه 

نصر، هم رییس دفتر فرح پهلوی شد، هم  سید حسینگرایی پرداز سنتنظریه کهاینشدند. جالب ملی و... ترویج می ٔ  رسانهیا در 

در ایران شود! خروجی عملی این گرایی د، موتور غربفلسفه، هم رییس دانشگاه آریامهر )صنعتی شریف( که قرار بو انجمنرییس 

و شکستن انحصار علم و فناوری و پیشرفت در جهان جدید  و فناوریها یا پذیرش نظم موجود یا خودداری از رشد علمی دیدگاه

 ها بررسی خواهیم کرد.شود که در فصلی جداگانه تفاوت نگاه مکتب معیار انقالب به غرب را با این دیدگاهمی

ها، انتشارات و های پژوهشی، ضریب دادن از طریق همایشهزینهها، کمکعلمیهیئتها، سدر کنار بور ،کنترلی از ابزارهای یک

با حمایت مراکز  دهندمی شکلها را های رشتهها که چارچوبرشته المللیبینهای اصلی ها، همایشمجالت است. در بسیاری رشته

فضای ها و رویکردهای آن، موضوعات، اولویتاست که  ایگونهبهها و منشورات این همایشگیرد. ها شکل میداری و قدرتسرمایه

شماری در این موارد یافت های دیگر فکری و علمی و منتقدین نیز موارد انگشتبعضا  از جریان دهند ومیها را شکل عمومی رشته



با چنین  کند.گیرد، بعضی بنیادها مستقیما  از این موارد حمایت میها شکل میمالی و قدرت منابعشود، اما فضای غالب با این می

 صورتبهای از مکاتب است ها در دانشی مثل اقتصاد که مجموعهو نئولیبرال هانوکالسیکابزارهایی است که ناگهان رویکردی مثل 

 .شودعنوان علم محض ترویج میانکارناپذیر و نقدناپذیر به

ها و نظریات، شود که انگار وحی منزل است، روشمی تأکیدچنان به روش  .زدگی استزدگی و نظریهروش ،یکی از مسائل

 ازآنچهکه بسیاری آن باوجودکنند. هایی محدود و اکثرا  از قبل مشخص، معین میها را برای رسیدن به پاسخهای پژوهشچارچوب

نبوده و است(  شدهپذیرفتهاز مبانی  متأثر)که طبیعتا  علوم انسانی و علوم اجتماعی موجود را ساخته است، اساسا  در گیرودار روش 

جواب بدهند، بعدها  خودشان ٔ  جامعههای مختلف به نیازهای اند در حوزههای کالسیک و نخستین تالش کردهمحققین دوره

ها و درست شدند، حال این روش دو( بر مبنای مجموعه اقدامات گذشتگان ٔ  درجهعلومی  عنوانبهعلم  ٔ  فالسفه)به تعبیر  هاروش

و  مفاهیمشناسی، علوم سیاسی و اقتصاد که اساسا  از تعدادی مکتب با مبانی، شناسی، رواندر علومی مثل جامعه همآنها نظریه

ها شدیدا  نیز به این چارچوبمبتنی بر نگاه غربی گرفته های شکلدانشگاه! دارنددوچندان تکثری  شدهتشکیلهای مختلف روش

های اصلی کشور را های آموزشی علوم انسانی هر یک از دانشگاههای گروهنامهوفادارند، کافی است دستور جلسات مربوط به پایان

 هاآنؤسسات پژوهشی و شوراهای است سری به میا کافی  ،و رد موضوعات مواجه شوید انتخابدر ببینید تا با عمق این فاجعه 

هایی هایی که پاسخگرایی، محوریت دادن به یک سری نظریات خاص و روشفرمالیسم، کمیت بزنید تا این مسئله را درک کنید.

های جریانی در میان است، جالب است در خود غرب، حت پرکردهآورند این موارد را به دست می شدهگزینشمحدود و از قبل 

گرایی و ها اعتراض به این رویه است، مثال  مکنزی که یکی از نمادهای همین فرمالیسم )صورتمدرن و حتی در میان پزییتیویست

هایش را ترک اش کالسگرایی در اقتصاد است، دانشجویان در اعتراض به رویهتاصل بودن یک سری چارچوب ظاهری( و کمی

 دهد.ای از همین مسئله را نشان مینخواهید، جلوه تیواقع، از ما «اددانیمما اقتص»کنند که مستند می

برای  محدودیتیدر اکثر موارد، که آن باوجودگیرند، های پژوهشی و... را میهزینههای تحصیلی یا کمکبسیاری از افرادی که بورس

جهت از  شوندمجبور می خودکارشود، اعالم نمی یرسم صورتبهکنندگان عطاا از جانب یو آموزش یپژوهشها و رویکردهای اولویت

. البته این به معنی آن نیست که دست بزنندشان حداقل در کارهای پژوهشی هاآنهای به پذیرش ارزش ها،دادن فرصتندست 

های موردی جهت کنند، بعضا  حمایتخود حمایت نمی موردحمایتبنیادها، مراکز دولتی و... از پژوهشگران مخالف جریان اصلی 

های رایج به دست چنین به دست آوردن اطالعاتی که از طریق نظریههم ،گراییجانبهیکبستن دهان منتقدین از زدن تهمت 

 چارچوب عمل کنندکه افراد در این  گیردآید، اما به معنی آن هست که جو عمومی جوری شکل میبه عمل می، از دیگران آیدنمی

 هایی محروم نشوند.یک عنصر نامطلوب از چنین فرصت عنوانبهتا 

 گرانمنافع سلطه نیتأمدانشگاه وابسته: تربیت رهبران محلی برای 

 (توسعهدرحالداشته شده )ضعیف نگههای کشورهای پرورش و دانشگاهواعم از آموزش ،در همین چارچوب، سازوکار تعلیم و تربیت

 دقتبه به تعداد بیشتری از محصلین خارجیِ ،تحقیقی و تحصیلی محصلین خارجی ٔ  نهیهزکمکبا  سویکهدف قرار گرفت. از 

داران این مسیر را و بنیادهای وابسته به سرمایه انگلیسو  آمریکاهایی نظیر دولت قرار گرفت و دولت موردتوجهچین شده دست

نیافته بود، این اقدام با دخالت مستقیم هدایت و تأمین کردند. مسیر دیگر شکل دادن به مراکز تعلیم و تربیت در کشورهای توسعه

، مثال  کلید خورد،ها ین دانشگاهبرای ارتباط با ا آمریکااین مراکز، یا مرتبط کردن دانشگاهی در  ٔ  ادارهدر  آمریکابنیادها، دولت 

های اقتصاد دانشگاه و برقراری پیوند بین دانشکده اندونزیدر برای پژوهش میدانی  .M.I.Tپژوهش میدانی دانشگاه کرنل و  نیتأم

دیکتاتوری ژنرال سوهارتو این افراد  ٔ  دورهدر  اندونزیدر و دانشگاه جاکارتا )بعد از سرنگونی دولت مردمی سوکارنو  کالیفرنیا

شهید مجید دانشگاه صنعتی آریامهر )صنعتی  های تجارت آزاد جلو بردند( از طریق بنیاد فورد،را با نسخه اندونزیاقتصاد 

 ٔ  موسسه) MITتحت نظارت  (امروز صنعتی اصفهاندانشگاه صنعتی آریامهر )( و بعدها امروزملقب به صنعتی شریف  واقفیشریف

مستقیم  ٔ  اداره، یا در قالب شدماساچوست( و دانشگاه پهلوی )دانشگاه شیراز( تحت نظارت دانشگاه پنسیلوانیا اداره می فنّاوری



یریت مد و دیگری اقتصاد ٔ  دانشکدهرییس  عنوانبهبنیاد راکفلر آمده دو نفر از کارمندان بنیاد یکی  ۱۹۶۳مثال  در گزارش 

ها ، یعنی دولتگرفتند بر عهدههای اجتماعی آفریقای شرقی پژوهش ٔ  موسسهاقتصادی در شرق آفریقا را در  ٔ  توسعههای وهشپژ

 .کنندیا بنیادها مستقیما  دخالت می

 ۱۹۶۱وق و مدیریت در کنگو در سال ملی حق ٔ  مدرسهشد مثل در مواردی نیز مستقیما  مراکزی در کشورهای مختلف تأسیس می

شمسی دانشگاه امام صادق )ع( جایگزین آن  ۱۳۶۱مرکز مطالعات مدیریت تحت نظارت دانشگاه هاروارد در تهران )که در سال و 

 صورتبهشدند، خود و... هدایت می آمریکاهرمی از طریق مراکزی در  صورتبهکه  توسعهدرحالسسات در کشورهای این مؤ شد(.

 هاآنها نقش کلیدی داشتند که در رأس بعضی دانشگاه بیندراین کردند.دیگری در کشورهای خود را هدایت می مؤسساتهرمی 

MIT  در  المللیبینکرد. نخستین مرکز مطالعات  سیتأسبود که مراکز متعددی همMIT ،وسیلهبه  ٔ Max Milliken  معاون

اشغالگری و جنگ یکی از معماران  و های توسعه به او پرداختیمسخهشد و والت روستو که در ماجرای ن سیتأسپیشین سازمان سیا 

های ایران و بخشی از این افراد که یا در دانشگاه کهاینجالب  آمدند.ویتنام بود، جزو متخصصین اصلی آن به شمار می در آمریکا

هایی مثل با محوریت مکان بعد از انقالبرفته بودند قبل و  MITنظیر  جاهاییبهخواندند، یا مستقیما  درس می MITسپس 

 ریزیو برنامه مدیریت و پژوهش آموزش عالی ٔ  موسسهاقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف و  ٔ  دانشکده، وبودجهبرنامهسازمان 

ها یا کت . قبل از انقالب این طیف که به ماساچوستیدر مدرنیزاسیون و غربی کردن کشور محوریت یافتندنیاوران  به معروف

وزیر بهایی به )نخست هویدازدگی جامعه و اعمال سلطه داشتند اسامی نظیر های کلیدی در غربچاکی معروف بودند و نقشسه

های معروف آن بودند، اجرای نمونه ...و فرمانفرماییانفدائیان اسالم(،  ٔ  وسیلهبهسال(، حسنعلی منصور )ترور شده  ۱۳مدت 

همین  ٔ  گفتهشیپهم ریختن اقتصاد کشور انجامید با محوریت نهادهای  بهکه  ۹۰و  ۷۰ ٔ  دهههای بانک و صندوق در نسخه

، به غرب برای ۷۰ ٔ  دههو ابتدای  ۶۰ ٔ  دهههای آخر نفر از نخبگان در سال ۲۵۰۰ارسال حدود  ها پیش رفت.ماساچوستی

 شد.  زدگیداری و غربو حرکت به سمت سرمایه گردهای جدی از انقالب در کشورشد تغییرات سیاسی و عقبتحصیل، موجب 

های جدی از طرف بنیادها، دانشگاه صورتبهای بود که ویژه در علوم انسانی و اجتماعی مسئلهبه علمیهیئتاعضای  انتخاب

در همین چارچوب گذشته از اساتید و مسئولین  گرفت.مورد تدقیق قرار می انگلیسو  آمریکاو نهادهای دولتی  ییآمریکا

با مسئولین  (توسعهدرحالداشته شده )ضعیف نگههای دانشجویی کشورهای ها و تشکلهای آفریقایی، مسئولین سازماندانشگاه

التحصیلی ها بعد از فارغهر فعال دانشجویی حتی تا سال کهاینوصل شدند، با توجه به  آمریکاهای دانشجویی مشابه در تشکل

که بعدها رهبران کشور یا  اقدامی استراتژیک جهت هدایت دانشجویان این کشورها بوداین کار، باشد،  مؤثرها تواند بر دانشگاهمی

حتی  ،باز ٔ  جامعهیا  سوروساد سساتی مثل بنیاتی که بعدها از طریق مؤدادند. اقدامهای اصلی نظام آموزشی را شکل میچهره

 به کار گرفته شد. توسعهدرحالهای رنگی در کشورهای برای انقالب

شد. سیطره دادن رویکرد کمی در همین چنین تعلیم و تربیت میو هم اقتصاد ویژهبهای بر علوم اجتماعی ویژه تأکیددر این میان 

اش پذیرفتن مبانی و سرگرم شدن صرف به یک سری مباحث شد که خروجیر هدایت میبنیادهایی مثل راکفل ٔ  وسیلهبهچارچوب 

 ٔ  و سیل گسترده رویکردی در ایران دامن زد بر چنینمدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف  ٔ  دانشکده کهچنانبود، و کمی ریاضی 

های تغییر رشته داده به اقتصاد و بعدها مدیریت )به ویژه مدیریت اجرایی( در همین چارچوب اقتصاد کشور را هدایت مهندس

که تحت  آمریکاهایی که با افکار بنیادها یا دولت چین شده و در دانشگاهدست دقتبههای تحصیلی برای دانشجویان بورس. کردند

و مدیران  معلمتربیت ٔ  رشتههایی را به تحصیل استادان هزینهپذیرفتند. مثال  بنیاد کارنگی کمکبود صورت می هاآن ٔ  طرهیس

بودند.  قرارگرفتهتحت پوشش کارنگی  فریقایینیمی از استادان آ ۱۹۶۹تا  اختصاص داد آمریکاهای آفریقایی در بعضی از دانشگاه

 ٔ  موسسهشده در سیسآموزش تأ المللیبین ٔ  مؤسسهشد مثل  سیتأسهدایت این مسئله  ای هم برایجالب است نهادهای ویژه

 توسعهدرحالهای کشورهای ها بسیاری از دانشجویان و دانشگاهآموزش که تا سال المللیبینراکفلر و از طریق آن هیئت  ٔ  هیریخ

آموزش و شورای  ٔ  توسعه المللیبینآموزش و امور جهانی. شورای  ٔ  موسسهرابط آفریقا و  ٔ  کمیتهداد، را مورد پشتیبانی قرار می

چنین است  (.ییآمریکامشابه لندنی برای نهادهای  ٔ  نمونه) مستعمراتها برای آموزش عالی ماوراء بحار. شورای دانشگاه ٔ  توسعه



ها در کشورهای مستضعف و کشوری مثل ما همیشه با مبانی دینی و فرهنگ بومی کشور در تضاد قرار دانشگاه خروجیکه 

ها و گذاریتضاد داشته باشد، بلکه سرمایه دستازاینگیرد، چنین نیست که دانش خنثی و بدون ایدئولوژی باشد و با مواردی می

 کند.میهایی موتور علم را در این چارچوب هدایت هدایت

ها از طریق همین گیرند، بعضی پژوهشمی بر عهدهها عالوه بر ایجاد تغییر در کشور هدف، اقدامات دیگری را نیز این دانشگاه

های خارجی و همکار مشترک مورد پشتیبانی قرار ، بنیادها، دانشگاهالمللیبینهای گیرد و در قالب سازمانها صورت میدانشگاه

، قراردادندها جمعیت به ثمن بخس در اختیار خارجی موردبحثهایی بود که محققان ایرانی در این موارد، تحقیق ٔ  نمونهگیرد. می

 کشورهای خارجی در کشور ما با همکاریهایی که تحت عنوان مطالعات جوانان و مراکز مطالعات زنان بحث مجموعهطور یا همین

در بخش  ویژهبههایی برای ما و کشورهای دیگر شد که صورت گرفت و منتج به صدور نسخه توسعهدرحالو سایر کشورهای 

 پردازیم.فرهنگی و اجتماعی به ابعادی از آن می

 ها: بفرمایید آدرس غلطها نهادها و معاهدهسازمان

 یکشورها شود جلوی رشد دیگران گرفته شود.هایی هست که باعث میها، نهادها و معاهدهعلم و فناوری سازمان ٔ  حوزهدر 

دست پیدا  ایهستهخود به سالح  بعدازاینکه (NPT) عدم اشاعه ٔ  معاهدهلح و بعد با طرح اتم برای ص ایهستهصاحب سالح 

( هم بر اجرای آن نظارت IAEAانرژی اتمی ) المللیبین آژانسکردند، چیزی را تصویب کردند که دیگران به سمت آن نیایند. 

هم  کامپیوتری یسازهیشببعد به این نتیجه رسیدند که با  بود، ایهسته با آزمایش انفجاری قبال  ایهستهکند. ساخت سالح 

و  CTBTنویسیم که کسی حق نداشته باشد آزمایش انفجاری انجام دهد، شد شود این کار را کرد. گفتند که معاهده میمی

CTBTO اقدام شمسی ۷۰ ٔ  دههاندیشی مسئوالن سیاست خارجی کشور ما در )که به علت خام کندبر آن نظارت می ،

 یاتوسعهکه خودشان به یک  هرجایییعنی ؛ ما موجب شد، این معاهده به ما و سایر کشورهای ضعیف تحمیل شود( ٔ  ناسنجیده

خواستند که به معنی های عینی که از ایران میتضمین در برابردر زمان توافق پاریس  ۸۳ سال بندند. دررسند، راهش را میمی

برای دعوت از ایران برای پیوستن به گروه  آژانس مدیرکلکه از  کشور اروپایی وعده دادند ۳بود،  ایهستهتوقف کامل صنعت 

 عضو این بود که کشورهای روط این کمیتهجزو ش کهکنند. جالب اینحمایت می ایهستهکارشناسی رهیافت چرخه سوخت 

بگیرند!  شدهسازیغنی اورانیوم کشورها این از کمیته این عضو کشورهای و باشند داشته سازیغنی دنیا در کشور ۹ تنها پذیرندمی

 خودمان علنا  اعالم کنیم! ٔ  وسیلهبهسازی را امتیاز نداشتن حق غنی عنوانبهیعنی 

های جهانی همچون رژیم کنترل فناوری اهدههای بالستیکی داریم، معموشکی و مشخصا  موشک ٔ  مسئلههمین مسئله را در مورد 

های و شکل دادن پیمان (HCOC)  یکبالست یهاموشکاز گسترش  یریالهه در مورد جلوگ ٔ  معاهدهو   (MTCR) موشکی

گویند وارد این حوزه پیما و بالستیک به بقیه میهای قارهصاحبان موشک هاست.اقدامات آنای مناطق عاری از موشک، جزو منطقه

 نشوید.

یافته از شوروی سابق ، مثال  در کشورهای تازه استقاللدارندزمینههای مستقل زیادی در این ها مجموعهو سایر ابرقدرت آمریکا

انادا با اروپا و ک ٔ  هیاتحاد، آمریکاگذاری وری در اوکراین با سرمایهمرکز علم و فنا انسانی و علمی شوروی سابق، ٔ  هیسرماجهت اخذ 

اولویت این مرکز تبدیل و خارج اما ست. آمریکاسفیر  ٔ  عهدهاست. ریاست این مرکز به  باالآمده فناوری علم وتابلو کمک به رشد 

 های دیگر علمی است.کردن فعاالن نظامی و اتمی به حوزه

هاست. اعطای یکی از این مجموعهوزارت خارجه  علم و فناوری ٔ  مشاورهدفتر های مختلف در این حوزه دارد. مجموعه آمریکا

علوم، تعامل با جوانان دنیا جهت آماده کردن جهت رهبری نسل بعد در  یبرا NeXXt طرح پژوهشگران، علم و فناوریهای بورس

 (USAID) المللیبینبرای توسعه  متحدهایاالت آژانسوزارت امور خارجه، ناسا،  طرح مشترک  LAUNCH، مهندسی و نوآوری

ای از این ، نمونهکه ادعاها دارند که اثرات بسیاری در سطح جهان خواهد گذاشتهای جهانی با ایده جهت یافتن متفکرین و نایک



ست. آمریکا ٔ  برنامهو فرستادگان علمی بخش دیگری از این  بانوان فناور مسلمان برای ارتباط با جهان اسالم ٔ  برنامه .اقدامات است

 هدایت کند. آمریکاقانون، برای این مسیر تصویب کرده که این مسیر را در چارچوب منافع  ۴کنگره  کهاینجالب 

 !گردعقبمدیریت عالم و فناوری:  ٔ  وارونههای نسخه

های غلط خوانده یا از اساس مسیر انحرافی که که به اولویت و خطی وجود دارد هاهم آموزش و فناوریمدیریت علم  ٔ  حوزهدر 

کند )رویکرد هایی که پیشرفت ایجاد میفناوری جایبهگوید کند، مثال  به شما میکند ترویج میماندگی را تشدید میعقب

نفوذگرا( و به نیازهای روزمره پاسخ بازخورد مردمی دارد )رویکرد صرفا  هایی بپردازید که گرا به فناوری( صرفا  به فناوریمأموریت

که تا  POSCOصنعتی مستلزم حمایت دولتی، صبر بر ضرر و... است، مثال  شرکت فوالد کره  ٔ  حوزهگوید. رشد دادن یک می

مزایای روزمره بینیم که میاما  .غول فوالد دنیاست اآلن سومینن بود، اما تأسیس آداد و بانک جهانی مخالف ها ضرر میسال

ماندگی جدی است. راه انداختن هر اش عقبکه خروجی شودهای مسیر آن، تجویز میرشد دادن کشور و صبر بر سختی جایبه

های هایی احتیاج به حمایت، انحصار و... دارد، اما نسخهده است و تا سالاز فناوری طبیعتا  در ابتدا ضرر جدیدی ٔ  حوزهصنعت یا 

بندد. مدت را برجسته کرده و در عمل راه پیشرفت را میشود، منافع کوتاهدیگران تجویز میکه به  علم و فناوریاقتصادی و 

نیست  صرفهبهاندازی هیچ صنعت جدیدی دهد. با این چارچوب راههم نشان می اینجاخودش را  کارتقسیممزیت نسبی و  ٔ  هینظر

 کرده و مواد خام صادر کنند.شده باید تا ابد به واردات اکتفا داشتهنگاه و کشورهای ضعیف

 !نما دست ماست: قطبالمللیبیناستانداردهای 

ها است. یکی از نمونه شدهگرفتهابزار اعمال سلطه به کار  عنوانبه هاآنهایی هست که بعضی از در علم و فناوری هم شاخص

کاال و خدمات برای سالمت، ایمنی یا پاسخ به استاندارد است. در بسیاری موارد نیازهای واقعی هست که نصاب خاصی از  ٔ  مسئله

های مربوط به این مسئله بسته به شرایط خاص زمانی، مکانی، نیازهای واقعی کشورها و... آن نیاز برای آن کافی است، سنجه

یا بعضی مسئولین گیرد اما در موارد زیادی، چیزی ورای نیاز واقعی و مقدورات کشورها مالک قرار می؛ طبیعتا  باید متفاوت باشد

گیرند، یا از سوی صادرکنندگان ها را معیار میآن مالک (سومیجهاننیافته و توسعهداشته شده )ضعیف نگهکشورهای 

مربوط، ما  میتحرموضوع کردن شود. مثال  در موضوع بنزین، برای بیتبعیض در صدور استاندارها ایجاد می المللیبیناستانداردهای 

کردیم، سپس هدفمندی انجام شد، بعد آن را در قالب بنزین پتروشیمی تبدیل به تولید داخلی کردیم.  یبندهیسهمابتدا بنزین را 

. این بنزین ، چرا که موضوع را از بین بردیمخواستند برای ما به وجود بیاورند، رفع شدمشکالتی که از واردات بنزین می بعدازاینکه

ندارد، آلودگی دارد و سرطان  ۴در جنوب کشور توزیع شد. بعد یک سری مسئولین مدعی شدند که این بنزین چون استاندارد یورو 

بود نه نیاز واقعی ما و نیاز و طراحی واقعی  شدهتوزیعنه این بنزین در تهران  کهدرصورتیدر تهران را به آن نسبت دادند. 

ای از کمیسیون مجلس وارد مسئله شدند، مشخص شد بخش عمده ۳بعد  کهاینبا آن سازگاری داشت، جالب  های ایرانیماشین

بنزین وارداتی کف استانداردها را نداشت. بعضی از مسئولین هم متوجه این ابزار نیستند. یکی از این حضرات عالی وزارت نفت 

اروپایی را کسب کرده است، ما  یاستانداردهاکنیم که کاالهایی استفاده میمصاحبه کرده و گفته است که از این به بعد ما فقط از 

ها خود صدور استانداردها را هدف قرار داده دست پیدا بکنیم، بعضی تحریم استانداردهاتوانیم به خیلی از که در شرایط تحریم نمی

 برای و کردیم پیدا دست فناوری این به همراه وقتی تلفن هایکارتسیم مسئله در های پیشرفته است، مثال که مرتبط به فناوری

دانشگاه شریف رفت این مسئله را دور بزند، او را به  علمیهیئتگرفتند، دکتر عطاردی عضو  را کار این جلوی رفتیم تأییدش کسب

اخذ استاندارد و  ٔ  اجازهها مثل تحریم بانکی بعضی تحریم بیماری و... محرومش کردند. باوجودزندان انداختند و از حقوق اولیه 

شود عات آماده میقط هاآنتهیه، کشورهایی که از  ٔ  نحوهشود دهد، بعضی ارسال کاالهای تولیدی هم موجب میارسال کاال را نمی

برای داخل کشور که برای صادرات خدمات و  فقطنهشود. ها زیاد می. خیلی از محصوالت را هم اگر بفرستیم، هزینهشودمعلوم  ...و 

 نمایاند.کاال به خارج کشور چنین معضلی خود را می



شود؟ آن چیزی که در تحقیقات علمی هست. چه چیزی به رسمیت شناخته می یهایگذارارزشهای همین مسئله در شاخص

ISI استاندارد  فقطنهکند. صورت غیرمستقیم مسائل دیگران را تحمیل میشود، بههای تخصصی به رسمیت شناخته میو ژورنال

 است. گرفتهشکلهایی های مقاالت برای ارسال مقاله یا پذیرش مقاله محدودیتو پایگاه که بعضی مجالت علمی

 گوییم، علم است!راهی که ما میفقط تاریخ علم: 

آفرینان اصلی علم را در جهان، تعیین کرده است، تاریخ علم است. تاریخ علم هم نقش ٔ  آیندههای مهمی که مسیر یکی از عرصه

 گذاریریلکند، هم مبانی و مسیر رشد علم را برای آینده ها را مشخص میو سهم افراد و تمدن دهدعلم را نشان می ٔ  عرصه

دن غربی بر اساس میراث تمدن مسلمانان و گزینش و اند. مثال  تمآفرینی کردهگران در هر دو عرصه نقشسلطه ازقضاکند. می

ها با یک پرش دستاوردهای مسلمانان شکل گرفت، اما چه در کتب عمومی تاریخ علم، چه در کتب تخصصی رشته وتعدیلجرح

چه از سر  شدهپرداختهرسد. یا مواردی هم که و غرب مدرن می وسطیقرونشویم که ناگهان از یونان به تاریخی مواجه می

های علوم پایه و علوم انسانی این های فنی تا حوزهاست. از حوزه شدهگرفتهورزی این موارد نادیده اطالعی، چه از سر غرضبی

یشتر کارش شرح آثار عالم اسالم فقط بر ابن رشد اندلسی که ب ٔ  همهمشهورش در فلسفه، از  ٔ  نمونهبینیم. یک مسائل را می

حکمت اصلی فلسفی مثل ابوعلی سینا و حکمت مشاء، اشراقیان و سهروردی و مالصدرا و  ٔ  نحله ۳شود. می تأکیدارسطو بوده 

مؤید نگاه خود  آنچهاند و ماست؟ یک پرش تاریخی کرده ٔ  فلسفهابن رشد کجای  کهدرصورتیبینید. چیز زیادی نمی اشمتعالیه

خدمات »هایی مثل کتابعلوم فنی و پزشکی وضع از این هم بدتر است.  اند. در علوم پایه،بوده است را برگزیده یا اظهار کرده

استاد « دانش مسلمین»کوب و عبدالحسین زرین «بامداد اسالم»و  «اسالم ٔ  کارنامه»شهید مطهری،  «متقابل اسالم و ایران

که با  «دو قرن سکوت»وشت فکری کتابی نکوب تحت فضای روشنهاست. جالب است خود زرینمحمدرضا حکیمی پر از این نمونه

و... بعضی بعد از کتاب او گفتند چرا  شدهفعالدوباره تمدن ایرانی  بعدازآنایم و آمدن اسالم دو قرن سکوت علمی و تمدنی داشته

خود  آثاری که گفتیم، ازجملهداده شد، های زیادی مستقیم و غیرمستقیم به این کتاب قرن سکوت بوده، جواب ۱۴دو قرن سکوت، 

 او بعدها این دو کتاب را نوشت که تمدن مسلمین خدماتی هم داشته است.

دار کارنگی مثال  بنیاد کارنگی وابسته به همین خاندان سرمایه شکل داد، ضلع دوم اتفاقی است که مسیر علم را، هدایت شدن اما

تاریخ علم، مبنای علم آتی است.  و نوشتند! را بنویسد متحدهایاالتپول داد به پسر یکی از بانکداران نیویورک که تاریخ اقتصادی 

از تاریخ رشد کشورها و تاریخ تمدن گفته  آنچهیا  اند.تاریخ علم که در تاریخ ملی و تاریخ جهان این اقدامات را انجام داده فقطنه

های مختلف علوم داری در وضعیت نابرابر دنیا گذشته یا در حوزهشود مثال  از روی نقش استعمار کشورها، غارت منابع و بردهمی

یک فرآیند تاریخی و طبیعی معرفی  صورتبههای ارتباطات و ترابری فناوری ٔ  وقفهیب ٔ  توسعه ٔ  جهینتسازی را جهانی ،اجتماعی

با زور  ۱۸تجارت آزاد را در قرن  انگلیسسازی ببینند، مثال  که سازوکارهای سلطه را در شکل دادن به جهانیکنند، بدون اینمی

ی از نظامی و ابتدا به کشورهای مستعمره، سپس سایر کشورهای ضعیف و سپس با قدرت دریایی به باقی کشورها تحمیل کرد و حت

کتاب معروفش ثروت ملل را در این وسط  دفعهیکبعد آقای آدام اسمیت  ،مثل فرانسه جلوگیری کرد شهای رقیبتجارت قدرت

 ٔ  توسعهبا تجارت آزاد رشد کرده و راه  انگلیسگفت  و منتشر کرد به سود بریتانیا بود،تجارت آزاد که  انگلیسرشد و اوج  ۱۷۷۶

بینیم. اما از این موارد اثری در تاریخ اقتصاد و ... نمی؛ کندای دارد که آن را کنترل میبقیه هم تجارت آزاد است، بازار دست نامرئی

پادشاهی تئودور  ٔ  سلسلهتا قبل از  انگلستاناند، تاریخ اقتصاد به طرح بحث پرداخته است. ها گفتهاسمیت آدامجاهایی که از همان

ای داشت ولی اوضاع اقتصادی آشفته ایم(دیدهو ازدواج معروفش را ی در مورد او هاها ماجرا)که زیاد در فیلم و مشخصا  هنری هفتم

راهکاری که برای سرنگونی نساجی و تولیدات پشمی مستعمرات به کار گرفت، در کنار حمایت از تولید، دزدی کارگران ماهر از 

، اجبار به پشمی بودن کفن های نساجیغیرقانونی ماشین واردکردن، کشورهای اروپایی دیگر، ممنوع کردن صادرات پشم خام

و... مواد پشمینه و منسوجات را به ابریشم، حریر و چلوار  مثلهای غیرپشمی و خارجی گان، ممنوعیت پوشیدن پارچهمرد

تجارت  انگلیسشد با های انگلیسی میتنها با کشتی به آن رو کرد. روازاینرا  که اقتصادشتبدیل کرد  انگلستانترین صادرات بزرگ



 انگلیسدر و محصول نهایی  شدهساختهواردات کاالهای  ٔ  تعرفهرفت. هم صورت می انگلیسرانی کرد و بدین نوع حمایت از کشتی

ویژه گندم، ممنوع به هاآنواردات  موجب شد در صورت کاهش قیمت غالت، یا قانون غالتبود.  %۵۵-۴۵چیزی حدود  ۱۹قرن 

دادند و شود، البته آنان نیز مالیات می انگلیسدر داران بزرگ و تولیدکنندگان غله حفظ سود بزرگی برای زمین درنتیجهشود و 

خروج فناوری از کشور را ممنوع کرده بود. حتی استخدام کارگان  انگلیساز همین فرآیند درآمد بسیاری پیدا کرد.  انگلیسدولت 

جالب است همین انگلیسی ها. ادوات صنایع پشم و ابریشم و بعد بسیاری دیگر از ماشینهای خارجی، صادرات ابزار و ماهر در شغل

 Rollsهای معروفی مثل میالدی دچار بحران شد، شرکت ۷۰و  ۶۰ ٔ  دههشود وقتی در حساب می ...تجارت آزاد و ٔ  اسطورهکه 

Royce  وBritish Steel افتاد. انگلیسآهن برای راه ۲۰۰۲اتفاقی که در  د،را ملی کر 

 پروریدام-کشاورزی ٔ  سلطهج( 

چنین کشاورزی است، اما به خاطر اهمیت مسئله و هم ٔ  حوزهطرح شود،  علم و فناوریتواند ذیل اقتصاد یا یکی از ابعادی که می

در  کنیم.اش مییک سرفصل جدا بازخوانی صورتبهویژه قرار بگیرد، لذا  موردتوجهباید  در آن گرانسلطه ٔ  ژهیوریزی شدت برنامه

 این حوزه حفظ وابستگی و قدرت کنترل بر غذا اولویت دارد.

 پروریدامجلوگیری از تولید مستقل در کشاورزی و 

ای استراتژیک است و اصل بقای غذا مسئله چراکهاهمیت زیادی دارد  پروریدامکشاورزی و  ٔ  حوزهدر جلوگیری از تولید مستقل 

تنها یک سال ثمر  شاناست )تراریخته( بسیاری پیداکردهنتیکی بذرهایی که تغییر ژ است، نمونهیک  بذر. جوامع به آن مربوط است

پدر  ازغدی پوررحیم حاج حیدر اثر «من ٔ  نوشته ترینتلخ» کتاب دررا سال بعد کارید.  نتانیزمتوانید از ثمر آن دهد و نمیمی

رفت و بعد ما گرفتار  بین از انقالب قبل کشاورزی چگونه دهدمی ازغدی عضو شورای عالی انقالب فرهنگی، نشان پوررحیمحسن 

تولید  ٔ  مجموعهترین که مهم )جالب است شرکت مونسانتو اسرائیلژنتیکی شدیم.  ٔ  تغییریافتههای همین مسئله در قالب نهال

در  میلیون گالن از آن ۲۰  ی کهعامل نارنجی، سالح بیولوژیک معروف ٔ  سازنده ٔ  مجموعه همانژنتیکی است،  ٔ  تغییریافتهبذرهای 

سوزند، شوند و میهای غزه با آن پودر میهای فسفر سفیدی را که ساکنین و ساختمانچنین سالحو همبه کار رفت جنگ ویتنام 

خاطرات  ،«من ٔ  نوشتهترین تلخ»است(.  قرارگرفتهو به خاطر آن مورد شکایت  استزسرطانهای معروف آن کشچنین آفتهم

 بعد گردو و کوهیپسته درخت چوب ندارد آلودگی که هیزم بهترین شد رضاشاه اعالم کند، زمانشخص نگارنده است، یادآوری می

شد که  هارفتن بسیاری از درخت بین اش ازپیش رفت. خروجی انگلیساین مسئله با درخواست و هدایت سفارت  که است

 هانهال این شدیم متوجه سال ۳۰ بعد اآلنکرد،  اسرائیل هم ازآن گردو نهال واردکردن به کشور را مجبور انقالب های قبلسال

که نزدیک ربع قرن باید بگذرد تا درخت گردو ثمر خود را دهد، حال آنگردوی سابق هم ثمر نمی هاینهال دهمیک ٔ  اندازهبه

ها شود، این مرغدام هست، مثال  در مورد مرغ، برای اصالح نژاد مرغ الین و اجداد وارد می ٔ  حوزهنشان دهد. همین مسئله در 

)خود  Self protect اصطالحبهو  ناپذیربرگشتکنیم،  نژاد اولیه دست پیدابه توانیم اند که ما نمیشدهدادهاصالح نژاد  ایگونهبه

های ناشناخته، عقیم کردن افراد و... که در آثار بیولوژیکی این موارد در رشد سرطان و بیماری ٔ  مسئلهاست. بگذریم از محافظ( 

تولید مستقل به دنبال واردات باشیم، مثال   جایبهدهند که این ما را عادت می عالوه بر و تحقیق است. موردبحثمحافل علمی 

 را به ما بدهند. فنّاورینیستند  ولی حاضر ،بنیان به ما بفروشندحاضرند محصوالت دانش

 عرضه و کنترل قیمت کنترل

 Freanklin Delanoجمهوری این اتفاق طرح از زمان ریاستیک سازوکار دیگر کنترل عرضه و از طریق آن کنترل قیمت است. 

Roosevelt (حکومت کرد ۱۹۴۵تا  ۱۹۳۳که از  آمریکاجمهور سی و دومین رییس) .آید که هرساله آمار رسمی می، قانونی شد

شود تا عرضه کنترل شود و قیمت پایین نیاید، این در شرایطی است که به دریا ریخته می آمریکاچه قدر غله و مشخصا  گندم در 

تازه بر اساس آمار رسمی  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۰که فقط از  مثل سومالی کمبود شدید غذا و فقر از گرسنگی هست درجاهاییدر دنیا 



 Food for برنامه غذا برای صلح ) آمریکادر کنارش  وقتآنکل جمعیت سومالی از گرسنگی مردند.  % ۴.۶هزار نفر یعنی  ۲۶۰

Peace) ای خود ردن عوامل این گرسنگی که در بخش عمدهاز بین ب جایبهکند. را با مقدار ناچیزی کمک غذایی تأمین مالی می

فرح پهلوی قبل از انقالب، کسی که  ٔ  خیریهای هم دارد. مثل بنیاد کنند که بار رسانهعاملش هستند، یک کار خیریه هم می

فقر  ٔ  جادکنندهایکه با ساختارهای کرد، بدون آن. بود، به فقرا کمکی هم می.س چاپیدن مملکت و باندهای مواد مخدر و.أخودش ر

های اشغال و ها در طول سالییآمریکااین مسئله جدید هم نیست،  یا حداقل خودش اقدامات ضد عدالت را کنار بگذارد. دربیفتد

ها بندهای ویتنامی تخریب شد، عامل نارنجی بر زمینکردند. سدها و آب ییآمریکاجنگ در ویتنام، مردم را مجبور به مصرف برنج 

کامل کشته شدند و تولید برنج متوقف شد.  طوربههای زراعی سوزانده شدند، بسیاری از مردم روستاها زراعی ریخته شد و زمین

 .مجبور شدند Viet Congخواه های استقاللبه همکاری با ارتش در برابر چریک ییآمریکامردم در قبال برنج 

 در خدمت وابستگی غذایی المللیبیننهادهای 

که پایش جدی از وضعیت  FAOهایی مثل کنند. سازمانسلطه فراهم می ٔ  لهیوسدر این عرصه نیز  المللیبینسازمان و نهادهای 

گران را ع سلطهآورد که مناففراهم میقداماتی را ا ٔ  نهیزمنهادات کنند و این اطالعات و بعضا  پیشکشاورزی کشورها ایجاد می

سازمان ملل  ٔ  توسعهبرنامه  UNDP، سازمان بهداشت جهانی UNESCO ،WHO راستای آنکند. البته در تضمین می

(United Nations Development Programme،) U.S. Department of Agriculture  هستند.  مالحظهقابلو... هم

آوری اطالعات طبیعی، سازوکارهای جمعهای ملی مثال  آبخیزداری در ایران طریق مشارکت در پروژه از UNDPهایی مثل مجموعه

و اخیرا  ایجاد بازار  توسعهدرحالهای کشورهای ها و فعالیتگذاریدهی سرمایهجهت ،کشورهای حیاتی شناسایی فعاالن بخش

نهایی  ٔ  نتیجه، اجبار یا آموزش در این حوزه هست که پیشنهاد عنوانهبهایی چارچوب برنامههمیندرکنند. را پیگیری می فناوری

کنند که می تجویز .محیطی و..جهانی است با استناد به مسائل آب و هوایی، زیست کارتقسیم هاآناست. یکی از  سلطهآن اعمال 

و در کنند( برابر نیازشان تولید می ۱۱.۴) ۱۱.۴ آمریکابینیم ضریب خودکفایی گندم در کشورها نباید همه کشاورزی کنند، بعد می

بحران آب و... کمتر هم  ٔ  بهانهکه اخیرا  به  هستیم ۰.۶به ما که کمتر از  آنگاه، چند برابر نیازشان اروپای غربی های بزرگقدرت

ی در کاالهای خودکفای جایبهیا  !شوداصل خودکفایی مورد نفی واقع می ،که هیچ ،شودهایی توصیه میچنین نسخه شده است.

 شود.نیشکر، قند، پسته و... توصیه می، مثل یت غذایی به پرداختن به محصوالت لوکساستراتژیک و حفظ امن

 های غلط در کشاورزیآدرس

ترومن و بعد طرح  ۴اصل  ٔ  نسخهسال پیش  ۵۰اصالحی است،  ٔ  نسخهسازی کشور با ارائه و اجبار به رعایت دیگر ناتوان ٔ  نمونه

 تغییر کشاورزی در کشور،برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در قالب  آمریکاجمهور رییس .کندیاف اتحاد برای پیشرفت جان

بازتوزیع ثروت به کارگران  أرضیظاهر اصالحات  .ها در داخل کشور اجرا شدکردن زمین کوچکتقطیع و  و أرضیاصالحات 

که عمال   شد در آنهای کشاورزی و غیراقتصادی شدن کشاورزی روستایی و اقشار فرودست بود، اما خروجی آن کوچک شدن زمین

پاشی تا سم البته طرح ابعاد دیگری نیز از اصالح نژاد مرغ، خروس و االغ. شهرها بود ٔ  هیحاشرت روستاییان به اش مهاجنتیجه

تا حتی صادرات سرویس بهداشتی  ممنوع است( آمریکادر زایی به خاطر سرطان مصرف آنکه سمی روستاهای ایرانی با د.د.ت )

)پسران و اکثرا  دختران  که بعدها با سپاهیان دانش رژیم شاه تکمیل شد مخصوص ادرار سرپایی را به روستاها به همراه داشت

گرایی و فرار از روستا و و به روند غرب شدند(ی به روستاهای فقیر فرستاده میپوشی که برای آموزش و کار فرهنگشیک

 نشینی در شهر دامن زد.حاشیه

میلیونی است که  ۱۵۰دیگر در امنیت غذایی که ربط وثیقی با جمعیت کشور دارد، چگونگی تأمین غذای جمعیت حداقل  ٔ  نمونه 

اش کشاورزی صنعتی و استفاده از لوازم مختلفی نظیر مدیریت آب، خودکفایی در کاالهای استراتژیک و... را دارد که الزمه

 ٔ  نسخهاست. حال  ایهستهزدایی یا بیشتر کردن محصوالت و... نظیر تغییرات ژنتیکی یا تابش پرتوهای هایی برای آفتتکنیک

کفایت خواهد کشور  یبرای تأمین غذایآیا خود سالمت بیشتری دارد، اما  جایبهالبته  شود، محصول ارگانیک.به ما می پیشنهادی
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برای ویژگی ممتاز درست کردن برای کشور خود به چنین  آمریکاکشورهای اروپایی بعد از تسلیم مقابل کشاورزی  کهچنان کرد،

امنیت  کهدرحالیدیگر تجویز عدم استفاده از مراتع است،  ٔ  نمونهجمعیت نداشتند.  ٔ  دغدغهمثل ما، سمتی رفتند، کشورهایی که 

در همین  ته احتیاج به مدیریت کردن دارد واست که الب در آنبیولوژیک ما و بهترین راه حفظ اکوسیستم چریدن طبیعی دام 

 ٔ  مسئلهدر شرایطی که امنیت غذایی برای ما  UNDP، گفتیمپهلوی  ٔ  دورهدر  انگلیسچارچوب شبیه سخنی که سفارت 

گوید از منابع غذایی سوخت جدی است و ما حتی خودکفایی در کاالهای استراتژیک کشاورزی نظیر گندم و برنج نداریم، به ما می

 ٔ  هیاول ٔ  هیرماسلشتاین پرورش بدهیم که هم وشود برویم گاو هآن به ما تجویز می جایبهتولید کنیم! یا ما گاو بومی داریم، 

گویند خواهد. یا به ما میپاش و... میمه سردسیر است، کولر، ٔ  منطقهلق به اش بومی نیست، هم متع، هم بیماریخواهدیمسختی 

 اش باقی است.محیطیتبعات زیست کهدرصورتیم یارانه بدهیم شیمیایی و سَ که به کود

 محیطیزیست-سلطه سالمتید( 

توانستند ذیل اقتصاد، یا علم و فناوری بررسی شوند، ولی به دلیل کشاورزی می ٔ  حوزههم مثل  زیستمحیطهای سالمت و حوزه

مانده زیست و عقبمحوریت اصلی این بخش مدیریت رفتار ما در سالمت و محیط اختصاص داده شد. هاآناهمیت سرفصل جدا به 

 و وابسته نگه داشتن ماست.

 تولید بیماری و ارائه درمان

هایی در تغذیه، سالح هایی که حاصل برنامهها وجود دارد، مثل مریض کردن و دارو دادن. بیماریسازوکارهایی در این عرصه

های سنگین انسانی و مادی و اکثرا  هایی با هزینهها، تغییرات ژنتیکی، بیوتروریسم و... است، بعد هم درمانکش، آفتکشتارجمعی

ها، شده، هرمونهای شیمیایی، اورانیوم ضعیفها، سالحها، سس FastFood سویکناتمام و منجر به مرگ وجود دارد، مثال  از 

مثل اتفاقی که  ... .هایی برای سرطان، ایدز وشود، از سوی دیگر هم درمانتجویز می ...و تهژنتیک یافگیاهان و حیوانات تغییر 

شیمیایی به ایران افتاد و کشورهای اروپایی مثل آلمان تأمین عراق را بر عهده گرفتند و بعد پذیرای بیماران ایرانی  ٔ  موردحمله

برابر  ۱۲اورانیوم ضعیف شده در عراق  کارگیریبهتال به سرطان به خاطر و اشغال عراق میزان اب فارسخلیجشدند، یا در زمان جنگ 

. گاهی هم بدون درمان مثال  رهبران اصلی ضد استکباری شودتجویز می های باالهای منتهی به مرگ با هزینهشد بعد هم درمان

ونزوئال و کلمبیا سرطان پروستات، کاسترو جمهوران اند چاوز و مانوئل سانتوس رییسی التین همه به سرطان مبتال شدهآمریکا

جمهوران سابق و فعلی برزیل هر دو سرطان حنجره، کریستیانو فرناندز دیلما روسف رییس و سرطان روده، لوال داسیلوا

آیا اتفاقی  باهماین موارد  ٔ  همهجمهور پاراگوئه سرطان لنفاوی و... جمهور آرژانتین سرطان تیروئید، فرناندو لوگو رییسرییس

تر از میانگین جهانی سال پایین ۱۰که سن ابتالی زنان به سرطان سینه و مردان به سرطان پروستات در ایران حدودا  این هستند؟

 است و فراگیری آن نیز بیشتر است، آیا طبیعی است؟

بنیاد راکفلرها و  ٔ  وسیلهبهتحقیقات برنج که  المللیبینتیتو وابسته به بنیادها نظیر انس از انستیتوهایبگذریم از نهادهای مختلفی 

فرهنگی به بازخوانی بخشی از  ٔ  حوزههستند که در مشغول کار  اینجابنیاد فورد تا نهادهایی نظیر سازمان بهداشت جهانی و... در 

 پردازیم.می دستازایناقداماتی 

 جلوگیری از استقالل دارویی

آن عدم تولید  تبعبهو  ایهستهاز سوی دیگر جلوگیری از تولید دارو در داخل کشورهاست که از طرقی مثل جلوگیری از صنعت 

های مالکیت معنوی بررسی که در بخش اقتصاد ذیل معاهده) یجنوبرادیوداروها، مالکیت معنوی مثل داروهای ایدز در آفریقای 

گیرد و بعد این داروها عراق و ایران صورت می ٔ  تجربهمثل دارو و صدور استاندارد داروی تولیدی داخلی، تحریم  تأییدعدم، کردیم(

 شوند.های گزاف فروخته میبا هزینه



 های پزشکی: خداحافظ اخالق پزشکیآزمایش

تر های ضعیفروی بعضی ملت های پزشکی و عدم رعایت اخالق پزشکی است که آزمایش بعضی داروها بردیگر آزمایش ٔ  مسئله

و حمله به عراق  فارسخلیججنگ  ٔ  دورهه در ویژصورت گرفته به ییآمریکاگیرد. بعضی از این موارد روی خود سربازان صورت می

های که پروندهیا متروی نیویورک  LSDهای آزمایش مثل ماجراهای پروندهصورت گرفته  آمریکا، بعضی روی خود مردم ۱۹۹۱در 

. شدند دستازاینمواردی  بر رویهایی گیرینیز مجبور به موضع ییآمریکاکه حتی مسئولین عالی  دنای هم دارجنجالی گسترده

مثل رسمی و قانونی صورت گرفته است.  صورتبهروی اسرای جنگی، کشورهای دیگر و در مواردی حتی  هاآزمایشبعضی از این 

از آن عذرخواهی  ۲۰۱۰در  آمریکاوقت  ٔ  وزیر خارجهکه هیالری کلینتون،  ۱۹۴۰ ٔ  دههآلوده کردن مردم گواتماال به سفلیس در 

گوید این کاال در می ی کهخورده، مهر FDAکنید که مهر ها بروید داروها و لوازم دیگری پیدا میشما به داروخانه االنهمینکرد. 

 ٔ  لهیوسسوادی ما شده همین به علت بی وقتآنمجوز دارد،  آمریکایع در خارج از ممنوعیت توزیع دارد، ولی برای توز آمریکا

های زیادی در رد این مسئله یا نسبت دادن متقابل که هالیوود فیلمجالب آن داریم. FDAبا مهر  همآن ییآمریکاتفاخر که داروی 

نقش یک افسر  است که دیکاپریو «Shutter Island»ساخته است یکی از موارد معروف  آمریکاآن به دشمنان گذشته و حال 

شود خود او معلوم می درنهایتروانی بر روی بیماران است و  یهاآزمایشدر حال  آمریکاجنگ جهانی دوم را دارد که مدعی است 

 ماند.ای جز کشتن او نمیدیوانه بوده که چنین نسبتی داده و چاره

 چرک کف دست دیگران! :زیستمحیط تخریب

علمی هم به  ٔ  حوزهای و در کنار همین مسئله در هایی در این حوزه هست نظیر کیوتو برای عدم تولید گازهای گلخانهمعاهده

اند یا از سمت دیگر کشورهای کیوتو نپیوسته ٔ  معاهدهبه  آمریکابینیم کشورهایی مثل شود، اما میمی تأکیدهمین قضیه 

اما مجبور به رعایت این  بیشتر است، شانیهادستگاهآالیندگی  ،شانفعلیتر قدیمی هایفنّاوری تبعبه توسعهدرحالیا  نیافتهتوسعه

را به  هاآنعلم و فناوری سلطه راه  ٔ  حوزهدر  سویکاز  هاست.شوند که عمال  به معنی جلوگیری از صنعتی شدن آنموارد می

 ایگلخانهو عدم تولید گازهای  زیستمحیطرا به رعایت  هاآنبندند، از سوی دیگر هستند می آالیندهتر های نو که کمفناوری

زده و حاضر نیستند، معاهدات یا مالحظاتی  زیستمحیطکشورهای صنعتی خود بیشترین ضرر را به  کهدرحالیخوانند. فرامی

 قرار دهند. موردتوجهرا  دستازاین

 فرهنگی  سلطهه(

استعمار  ٔ  دورهفرهنگی است که در قلب  ٔ  سلطههای دیگر است، سلطه ٔ  شهیراقتصاد،  ٔ  حوزهضلع مهم دیگر سلطه که مثل 

ها و تغییر سبک فرهنگی هدف تسخیر مغزها و قلب ٔ  سلطهدر های پیشین هم وجود داشته است. فرانو قرار دارد، گرچه در دوره

 هاآنجذاب شده و آرمان  هاآندرآمدن برای  هاآنگران و به رنگ که حرکت به سمت سلطه ایگونهبهزندگی افراد هدف است، 

 باشد. 

 های گروهیرسانه

از  تصویری شاید در قلب این جریان قرار دارند.های گروهی، صوتی و در فضای فرهنگی سازوکارها و ابزارهای مختلفی هست. رسانه

 Newسهام سال پیش  ۱۰حدود نمونه  صورتبه های بزرگ قرار دارند،اختیار شرکتدر  ایرسانههای غول کهاینتر همه مهم

York Times هایی چون در اختیار شرکتCarlyle ،Ford  وPepsi سهام ،Washington Post هایی چون در اختیار شرکت

Coca Cola  و بانکJ.P. Morgan ،Fox آمریکاهایی چون وزارت دفاع در اختیار مجموعه ،British Airways گذاری و سرمایه

Rotchild ،NBC هایی چون در اختیار شرکتBechtel ،Texaco Chevron ،General Motors بانک ،J.p. Morgan  ...و

جای فقط اما ماهیت مسئله تغییری نکرده و  ،جا هم شدهجابه سهام سال ۱۰حاال در این خروار است.  ٔ  نمونهکه مشت  بود

های اجتماعی و... دوچندان رنتی، شبکهتاین هایسرویسمسئله در مورد  این است. شدهعوضگذاری و... سرمایه مؤسساتها، شرکت



و... اساسا  صنعت است و خودشان  ، بخشی از خدمات الکترونیک و مجازیفیلم و مثل سینما هاآنکه بخشی از است. بگذریم از این

های گذشته از کانون است. بزرگ آن ٔ  نمونه Disneyهایی مثل تبلیغات و... هم دارد و بنگاه غیرازبهسازی مستقیم پول

 جهان سومدر  ویژهبهها را بسیاری از رسانه CIAهای امنیتی با محوریت ها و مشخصا  مجموعهداری نهادهای ابرقدرتسرمایه

مثل ایتالیا و در اروپای غربی  ی التین، آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و حتی جاهایی آمریکاها در کنند، بسیاری از رسانهپشتیبانی می

 موردحمایتشدند، ین میتأم CIAیا خارجی که مستقیم و غیرمستقیم از طریق  ییآمریکاپوششی  مؤسساتیا  CIAیونان از طریق 

چنین موردی را کشور به  «سرکوب امید»است، کتبی مانند  منتشرشدهوار زنجیره صورتبه هاآنیا اخبار و مطالب  شدهواقعمالی 

 اند.کشور تبیین کرده

 دیپلماسی فرهنگی

سی فرهنگی است. عالوه بر گران، دیپلمایکی از ابزارهای جدی ایجاد تغییر در کشورها و تغییر اذهان به سمت خواست منافع سلطه

های فرهنگی، هنری، ورزشی، تجاری و... تغییر در شود تا از طریق تبادالت گروهها و... مشخصا  تالش میمرزی، فیلمهای برونرسانه

هزار نفر از اهالی  ۵۰( در مورد شوروی توانست حدود Exchangeتبادل ) ٔ  پروژهدر قالب  آمریکاشود. مثال   ایجاد موردنظرکشور 

های زیادی را نیز به شوروی بفرستد، این ییآمریکابیاورد و  آمریکابر نخبگان، هنرمندان، دانشگاهیان و... را به  تأکیدشوروی با 

 ٔ  زمینهکنیم، شد و با اقدامات بعدی که در بخش سیاسی بازخوانی می آمریکاساز تغییر ذهنیت مردم شوروی به تبادل زمینه

یگیری شد و در مورد ایران پ اوباما ٔ  دورهانتهایی دولت جرج بوش پسر و  ٔ  میانهفروپاشی شوروی را ایجاد کرد. همین پروژه از 

 با عنوان دفتر امور ایرانیان برای تمرکز بر ایرانیان با محوریت آن تأسیس شد. آمریکا ٔ  خارجهدر وزارت  حتی نهادی

 !بر ماستحقوق بشر و تروریسم: هر که با ما نیست، 

عام و  صورتبهو تروریسم است، تعاریف خاص غربی از این مفاهیم  حقوق بشرهایی مثل یکی از ابزارها و سازوکارها مسئله

مثل عفو  المللیبیندهند، نهادهای ستیز را هدف قرار میو کشورهای ضعیف یا مستضعف یا سلطه شدهتعریفشمول جهان

این مفاهیم مبهم و  درنهایتکنند و یفشار بر کشورها را فراهم م ٔ  زمینهرا نهادینه کرده و  هاآنبان حقوق بشر و... الملل، دیدهبین

 کنند.فشار بر کشورها و حتی حمله می ٔ  زمینهبا تعریف خاص را 

 سلطه ٔ  وسیله ٔ  مثابهبهخیریه 

ها و موقوفات بزرگ که اکثرا  وابسته خیریههاست. ها یا بنیادها و شرکتهای وابسته به قدرتخیریه ،طهلیکی از ابزارهای اعمال س

ها، ها هستند، اقداماتی از قبیل کمک به مراکز آموزشی نظیر مدارس و دانشگاههای بزرگ یا دولتداران و شرکتسرمایهبه 

شود مردم بومی با نگاه مثبت به فعالیت باعث میاوال  دهند. انجام می ...بهداشت، کمک به فقرا، کمک به کودکان و زنان و

سلطه  ٔ  چهرههای بزرگ و بزک کردن پوششی برای ظلمباشند و  گر داشتهسلطههای ها و دولتهای چندملیتی، غربیشرکت

کند که موجب کند، یعنی کارهایی میکشور، منابع کشور را برده و کشور را به بازار مصرف تبدیل می ٔ  سرمایهآورد. فراهم می

عمودی و از باال به پایین برای  ٔ  رابطهثانیا   دهند.دوستانه از خود نشان میانسان ٔ  وجهه ،های اندکشود بعد با کمکنابرابری می

گران های سلطهدهد که طبیعتا  مجبورند خواستگران شکل میوابسته به سلطهتعدادی افراد یعنی کند، دهنده و گیرنده ایجاد می

، در مورد مراکز جوریککند، حاال در مورد افراد طه فراهم می، یعنی خودش امکان سلیابد تداوم هاآنتا کمک به  را اجرا کنند

وابسته یک طبقه را در جامعه به خود  سوآناز . های مختلف ادامه داردو این در حوزه دهدرا شکل می هاگیریجهتآموزشی، 

به راه انداخت و تنها تعداد معدودی از شهروندان  ۲۰پزشکی پکن را ابتدای قرن  ٔ  متحدهالج ک ،ر در چینکند، مثال  بنیاد راکفلمی

کشورهای ت در روابط اقتصادی با و شراک هاآنوابستگی  ٔ  زمینه، این مسئله توانستند از خدمات آن استفاده کنندثروتمند می

بدبین نسبت به بیگانگان، برای رام کردن اقوام بدوی و » :گفته بود ۱۹۱۷جرج وینسنت رییس بنیاد راکفلر در غربی را فراهم آورد. 

را مستضعف قرار داده است، تغییر  هاآنروابط استعماری که  کهآنکند بدون به فقرا کمک میثالثا   .«طب بر مسلسل امتیازاتی دارد



شود، طرف هم راضی به وضع موجود میدهد. مسکن دارد نه رفع عامل و اصالحاتی سطحی انجام می ٔ  جنبهیعنی صرفا   ؛دهد

 آنکه از استضعاف خارج شود.بی

 تصویرسازی منفی از افراد تحت سلطه

تحت سلطه است، از اندیشه و علوم انسانی تا هنر،  افرادیکی از ابزارهای جلوگیری از تغییر نظم موجود، تصویرسازی منفی از 

و ضرورت سلطه یا تقبیح افراد تحت سلطه  تأییدکه مفاهیمی متضمن  ایگونهبهشود ها از این چارچوب استفاده میادبیات و رسانه

چنین مواردی را در علوم انسانی و اجتماعی و  اندکردهبینیم. ادوارد سعید و جریان مطالعات پسااستعماری تالش در این موارد می

باب وسیعی دارد که از  های تصویری نیز این مسئلهرسانه ویژهبهشناسان نشان دهند، در هنر، ادبیات و رسانه مطالعات شرق ویژهبه

( و...، Negroیا  Nigger) کاکا سیاتا حتی عباراتی مثل  هاآناست، از تصویرسازی بدون تمدن از  شدهگفتهزیاد سخن  تاکنونن آ

 بینیم.های آمازون و آفریقا و... میپوستان، اعراب، مسلمانان، بومیها، سرخدر هالیوود چنین شرایطی را در مورد آفریقایی ویژهبه

 دست ماست پس فرهنگ تحت کنترل ماست! فنّاوری: فنّاوریفرهنگ و 

 موجطول مانند ؛کندمی پیدا ارتباط صنعت و فناوری و علم به نیز فرهنگی ابزارهای اعمال سلطه در این حوزه کارهای برخی

شود اش مثال  این میکه خروجی شودمی اعمال هااز طریق ماهواره تلویزیونی هایشبکه به نسبت که تحریمی یا رادیویی باندهای

مجازی مطرح است که به  ٔ  حوزهبیش از همه این مسئله در  .باشند نداشته مرزیبرون تبلیغاتی توان ایران و حماس اهلل،حزب که

 کنیم.ن بحث میآ ٔ  دربارهجدا خاص آن، دلیل اهمیت 

 فرهنگی ٔ  سلطهنهادهای 

که یکی از کارهایش شکل  یونسکو مانند عمومی فرهنگ ٔ  حوزه از دارند مسئولیت که داریم را المللیبین هایسازمان جاهمین در

های و سازمان هاNGOاقدام  ٔ  زمینهکه  UNHCRملل  سازمان پناهندگان کمیساریایتا  است ها NGOدادن ذهن نخبگان و 

بینید حتی در مثال  اگر به سایت این مجموعه بروید، می کند؛فراهم میپناهنده دارند را در مورد کشورهایی که آواره و  المللیبین

ها یا را سامان داده است. این سازمان USAIDمثل  ییآمریکابدنام  مؤسساتو  هاNGOقدر از نقشه چ ٔ  ارائهاسد با  ٔ  سوریه

و... تغییراتی را در کشور  هاNGOگیری، کنند، یا از طریق ارتباط با مراکز آموزشی، نهادهای تصمیمکارهای فرهنگی مستقیم می

ا تغییر ها رنشها و بی، رویکردها، گرایشهاموضوعات، اولویت، عوض کردهریزی را های نظام برنامهکنند، اولویتهدف ایجاد می

را در برابر نظم موجود کنند یا بعضا  نخبگان و مردم گران هدایت میمنافع کشور و در جهت منافع سلطه دهند و بعضا  در مقابلمی

مواردی مثل ایدز در کشوری مثل ماست که ایدز  برجسته کردن ریزیبرنامههای ریختن اولویت به همای از د. نمونهاننانگیزبرمی

کند، اما برای ما مسئله کرده و هزینه، منابع و مثل کشورهای آفریقایی بحرانی نیست و کل مبتالیان از چند هزار نفر تجاوز نمی

اختن به ایدز و آگاه )این به معنی نپرد کنندو بومی در جهت آن هدایت می پرداختن به مسائل واقعی جایبهامکانات سیستم را 

کردن افراد در معرض یا چیدن تمهیداتی برای مقابله با آن نیست، به معنای ضریب ندادن به مسئله بیش از نیاز واقعی است(. 

ای از این مسئله محوریت دادن به مواردی نظیر اشتغال زنان، روستامهد، آموزش جنسی گسترده، دامن زدن به مسائل نمونه

ها در ارتباط با نهادهای مختلف ما این موارد را مسئله کرده یا نوع نگاه خاص م مطالعات زنان است. این مجموعهفمینیستی به اس

ها های غربی هدایت کردند. دخالتای از مردم و نخبگان ما را به سمت ارزشدر عمل بدنه . به مسائلی مثل زنان را ترویج کردند و...

های تاریخ کتب درسی خود ما دخالت شد، مثال  تصویر قهرمانی از ناپلئون مثل زورو در کتاب ای بود که حتی در تدوینگونهبه

های خانه، سفارتالمللیبینهای ما تا همین چند سال قبل بود، حذف همین تصویر غیرواقعی و ساده موجب شد، سازمان ٔ  دوره

هایی رفتند از گزارش های معروفیکی از اندیشکدهطور و همین BBCپیش  چند سال، یا وارد کردندرا  ایفشار گسترده ...اروپایی و

از طراح  BBCو زندگی روزمره تغییر یافت،  عامهفرهنگکه چگونه این موارد به ما تغییر نمادهای انقالبی در کتب درسی 

این مهم محقق یج شود و های مدرن به این راحتی تروشد نگاهوی نبود، نمیهای کتب درسی ما تجلیل کرد که اگر گرافیک



جمعیت بود که همین نهادها از ارتباط با  ٔ  مسئلهها به سمت حفظ روابط سلطه و سیاست منحرف کردن منابع ٔ  نمونهشد. نمی

تا  فرزند ۴تا شروطی مثل بیمه کردن فقط تا  های درسیکاری کردند که از کتاب ها و...ها، رسانهگیری، دانشگاهنهادهای تصمیم

رایگان  صورتبههای آموزشی تا در اختیار قرار دادن وسایل کنترل فرزندآوری تا کالس «یکی خوبه دوتا بسه»بلیغی شعار فضای ت

عقیم کردن مردان و زنان )وازکتومی و توبکتومی( تا درس اجباری کنترل جمعیت به  ٔ  هزینهکمیا مثل کاندوم یا عمل رایگان 

قرار گیرد، امری که هم موجب متوقف شدن پیشرفت کشور هم متضمن  و... همه و همه محورها دانشگاهمدت دو دهه و نیم در 

 ٔ  وظیفهسالخوردگی و هم حتی متضمن مشکل امنیتی به خاطر پراکندگی جمعیت در کشور است. بعضا  همین نهادها هم حتی 

 کند.هاست چنین میسال USAID کهچنانگیرند گری مردم و نخبگان علیه وضع موجود کشورها را بر عهده میبسیج

و  توسعهدرحالجهانی کنترل جمعیت در کشورهای  ٔ  پروژهجمعیت سازمان ملل یکی از نهادهایی است که  المللیبینصندوق 

ها دالر کش، کاندوم، میلیونهای اسپرمتوزیع قرص به نمونه این سازمان در ایران صورتبهکند. ویژه جهان اسالم را مدیریت میبه

، احمرهاللنهادهای ایران برای کنترل جمعیت نظیر مجلس، مرکز آمار ایران،  کار گرفتنکمک مالی برای کنترل جمعیت، به 

و  ک جهانیبان، یونسکو، ونیسفاست ی جالباست.  مبادرت ورزیده ، اعطای جوایز و...هاNGOو وزارت بهداشت، کمیته امداد

 موجود است. هاآنصدها میلیون دالر برای این مسئله در ایران اختصاص دادند که آمار تفصیلی  جهانی نیز بهداشت  سازمان

 المللیبینهای جوایز و جشنواره

جا ها را جابهها ضریباست. جوایز و جشنواره المللیبینویژه در مورد نخبگان جوایز به ،جدی کنترل افکار و عقاید یکی از ابزارهای

 ٔ  حوزهدر  ...های کن وکنند. مثال  اسکار یا جشنوارههای برخالف مصالح را برجسته میکنند، اکثرا  سبک زندگی غربی یا اولویتمی

جهانی تنظیم خانواده  ٔ  برنامهکه به افرادی که بیشترین خدمات را در راستای  جایزه جهانی جمعیتصلح نوبل،  ٔ  زهیجافیلم، 

 است. یافتهاختصاصهای ایرانی هرهاین جایزه سه بار به چ دهندمیانجام 

 گریهایی برای سلطهکنوانسیون

 اجازه کهزنان  از تبعیض رفع مانند هاییکنوانسیون وضع مشابهی دارند، المللیبیناجتماعی -فرهنگی معاهدات و هاکنوانسیون

کنند. یک های غربی میکه کشورها را مجبور به رعایت ارزش وب وجود دارندچشود در همین چار رعایت هاارزش برخی دهدنمی

ها فقط برای سایرین جالب است بعضی از این کنوانسیونگردد. گرایی برمیجنسدر مجبور کردن به پذیرش هم هاآننمونه از 

 بپیوندد.یا منع شکنجه حاضر نشد به کنوانسیون حقوق کودک  آمریکاهستند، مثال  

 ها!های غربی، افیون تودهارزش

تاریخی  ٔ  تجربهکشاند. گران مییکی دیگر از ابزارها تبلیغات مذهبی و فرهنگی است که کشورها را به تخدیر یا تأمین منافع سلطه

 هرجا التین یآمریکا و آفریقا ست. درآمریکابریتانیا و  فرانسه، هایامپراتوریدر مورد  ویژهبه مذهبی این کار در تبلیغات

که  زندموجود را دامن میتقدیرگرایی و حفظ وضع  ٔ  هیروح مسیحیت، چراکه. رفتندمی هم مذهبی مبلغان رفتندمی استعمارگران

ها و بیشتر اموی بیت خلفای اموی و عباسیزمان اهل هست و... همان کاری که در سرنوشتدر  چیزهمهکنند حساس میافراد ا

به دست خداست  حکومت و سیدسئ اختیاری از خود ندارد و سرنوشت، گفت جبر وجود دارد و انسانکه می از نظریاتیکردند و می

که البته بسیاری اوقات  کردندیا اختیار ملت را مسیحی می اجباربهکردند. امثال مادر ترزا اش تخدیر بود، اطاعت میکه نتیجه

 دارندعهدهبر ها ، آموزش عالی، هالیوود و رسانهوپرورشآموزشکه امروز،  یافهیوظ. گرفتجایش را میخدمات اجتماعی، خیریه و... 

را از پرداختن به  هاآنبکشانند، یا حداقل  زدگیرها را به تقدیرگرایی، انفعال یا غربهای غربی را انتقال دهند، یا کشوکه یا ارزش

شوروی را بیش از  ،آمریکاساس منحرف کنند. یا با صنعت سرگرمی و فحشا از ا زیربناهایی مثل روابط قدرت به رونماها درگیر کرده

 شاد بودنرا هدف نگرفت، به پذیرش وضع موجود،  غربیهای گیر کرد، یا حتی اگر مستقیما  ترویج ارزشبا هالیوود زمین چیزهمه

چنین رویکردی دارند، بسیاری نیز بر هم زدن نظم موجود بازار و  Mary Poppinsمثل  ییهالمیفضمن نابرابری و... کشاند، 



گوید کنار که می ۱۹۲۷ ٔ  ساخته Metropolisاز کار کالسیک و معروف  کنندداری و... را عامل مشکل معرفی میسرمایه

زاست، البته این وسط کمی معنویت از جنس مدیتیشن و مسیحیت منفعل الزم داری صنعتی بحرانگذاشتن نظم موجود سرمایه

است که بر هم زدن وضع موجود  همینحرفشان  ...و شدهساخته ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷که  Bee toons هاییپویانماییاست تا 

، Barbie ،Tintin ،Rockyتا  Ben10هایی غربی از این رویکرد الگو کردن چهره یخروج. زاستداری و تولید بحرانسرمایه

Rambo سازی کند. بسیاری های غربی را تحکیم کند و دشمنهایش را با خود بیاورد، ارزشسازی که ارزشو... است. قهرمان

در سه قسمت ابتدایی جذابیت جذب کرد که نه سال بعد  Rockyهای معروف غرب در این چارچوب به کار گرفته شدند. قهرمان

، آمدبه سراغ جهان اسالم و روسیه  Spillberg چهارقسمتی ٔ  ساخته Indiana Jonesبه جنگ شوروی برود،  ۱۹۸۵یعنی 

 .... و به فتح تهران آمد ۴در قسمت  Robocob، ساز باربی در زمان جنگ عراق و افغانستان نظامی شدهای فرهنگعروسک

و... جای  Justin Biber ،Selena Marie Gomez ،Miley Ray Cyrusاند و جدیدتر هم که به سراغ الگوهای نوجوان رفته

اند که از شلوارهای افتاده وسط باسن تا رفتارهای جنسی و... را فضاسازی کنند، جالب است که اکثرا  هم بازیگر هم آن را گرفته

 خواننده هستند.

 خودتان منافع ما را بخواهید! :علوم انسانی

غربی و رویکرد غربی به مسائل را جایگزین نگاه دینی و بومی  ٔ  جامعهکنند، مسائل ها و علوم انسانی نیز همین کار را میآموزش

مبانی دینی یا مسائل بومی ما  ٔ  همهبا علوم انسانی  ویژهبهشود و می موردستایششود که غرب، قطب کنند، خروجی این میمی

های دینی و دهند، خروجی یا نفی ارزشقرار می موردتوجهرویکرد غربی این مسائل را عینک گیرد یا با توجهی قرار میمورد بی

شود، می تعریف تغییریافتههایی موازی همین دانش غیربومی شاخص اولویت و... .بومی است یا حداقل پرداختن به مسائل بی

های فقر و از مسائل فرهنگی و اجتماعی است، کافی است مروری به شاخص کنندهگمراهیافته، هایی که حاکی از نگاه تقلیلشاخص

ها تبدیل افراد ، هنر و قهرمانرسانهکنند مثل ها میو... بکنیم. در حقیقت کاری که علوم انسانی و این شاخص یدموکراس نابرابری،

 ها را دنبال کنند.خود اهداف غربی ٔ  عالقهست که با به اشخاصی ا

 هاجهت دادههویت جمعی دادن به تغییر 

 المللیبینهای داخلی و ها تا طرحهای مختلفی از کمپینها مهم است در قالبدر این چارچوب هویت دادن به تغییر جهت داده

شود تا این افراد به هم شبکه شده و هویت های اجتماعی و... تالش میها، شبکهها، سمنها، آموزشنظیر رهبری جوانان، انجمن

های با تابلوهایی نظیر های رنگی، مجموعهجمعی پیدا کنند تا برای ایجاد تغییر در کشور خود متشکل عمل کنند. اتفاقات انقالب

 های سازوکارهای این اقدامات است.نمونه خیریه، کودکان کار و...

 سیاسی  سلطهو( 

اعمال سلطه در اصل در سیاست کنترل رفتار افراد تحت سلطه و در دست گرفتن حاکمیت جهان و شکل دادن به نظم آن است. 

 اقتصادی است. ٔ  سلطهآن مبتنی بر  ٔ  عمدهسیاست سازوکارهایی دارد که بخش 

 حامی ٔ  طبقهو ایجاد  مدارانسیاستدار کردن وام

ها و... هستند که با وامدار کردن نخبگان های صاحب ثروت، شرکتها و گروهها این البیدر بسیاری کشورها و مشخصا  ابرقدرت

 کهآننمایان است، جالب  آمریکا مختلف انتخاباتدر آورند. این مسئله بیش از همه اعمال سلطه خود را فراهم می ٔ  نهیزمسیاسی 

ترین این موارد هستند. کنندهترین و تعیینها بزرگهای بزرگ و صهیونیستشود. شرکتبسیاری از این موارد حتی علنا  اعالم می

، usaspending.govهایی نظیر سیاسی وابسته به پول را در سایت-توان بخشی از این نظام انتخاباتینمونه می صورتبه

expectmore.gov  وgao.gov بیش از  آمریکاجمهوری ریاست انتخابات آوری پیش ازهای الزم برای جمعیافت. حداقل هزینه
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file:///C:/Users/ASUS/AppData/Roaming/Microsoft/Word/expectmore.gov
http://gao.gov/


است،  منتشر کردهکه نشر ساقی ی استفان والت «آمریکاخارجی  سیاستالبی اسرائیل و »میلیون دالر است. کتاب  ۱۰۰

 عینی از این مسئله را برشمرده است. هایینمونه

ای از رهبران بومی است که طبقه دهیشکل، شامل آیدمیاستعمار نو و فرانو به شما  ٔ  دورهاین مسئله که شاید قلب سلطه در 

 کنند. تأمیندموکراتیک  ظاهربههای خارجی را با پز منافع ملی و با چارچوبی منافع قدرت

 ها و سپردن امور به نخبگانگیریخارج کردن مردم از تصمیم

نخبگان شود تا امور به جمعی از ها جلوگیری شده و تالش میگیریدر این چارچوب به انحای مختلف از دخالت مردم در تصمیم

شود لزومی ندارد مردم در اقتصاد نظر بدهند و ن هستند، سپرده شود. مثال  گفته میاگرحامی منافع سلطه ٔ  طبقهاکثرا  نیز از  که

اقتصاد دارند به  ٔ  حوزهدر  ویژهبهتوسعه حاصل مدیریت و توافق نخبگان است. یا ابزارهایی که مردم برای نظارت بر عملکرد نهادها 

این است که مسئولین بانک اگر  استداللشان همد مستقل باشد. گویند بانک مرکزی بایشود، مثال  میهای مختلف محدود میبهانه

هم کاربرد دارند، نظر ویژه خواهند  انتخاباتدر مدت که در شرایط سیاسی تغییر نکنند، به منافع واقعی اقتصاد و نه منافع کوتاه

مردم و منتخبین مردم در دولت یا مجلس پاسخگوست، مجبور  رأیواسطه به یا بی باواسطهوقتی بانک به نحوی  کهدرحالیداشت. 

ان ها و صاحببه دولت و مردم پاسخگو باشد به بانک کهآناست منافع عموم مردم را لحاظ کند، اما بانک مرکزی مستقل بیش از 

گیری احزاب شکلای شدن سیاست، ضرورت که از حرفه . همین مسئله در سیاست هستدهندفرا میها گوش سرمایه و شرکت

شود، یا بدون سخن گفتن از طریق سازوکارهایی نظیر آموزش بزرگ و چرخش قدرت بین نخبگان حاصل از آن و... سخن گفته می

چنین است که بسیاری از کشورهای ثروتمند تا همین چند دهه پیش به کسانی که صاحبان  دهد.ای را شکل میچنین طبقه ...و

ها و زنان تا دادند یا به بومیی نمیحق رأکافی برخوردار نبودند،  ٔ  اندازه و حدجدی نبودند و از مالکیت خصوصی در  ٔ  سرمایه

 ۲فقط  ۱۸قرن  انگلستاندر مثال  شد. داده نمی رأیاخیر در بسیاری از کشورهای بزرگ مدعی دموکراسی حق  ٔ  دههچند همین 

اقتصادی نه با منطق هر فرد یک رأی یا هر  المللیبینچنین است که نهادهای بزرگ حق رأی داشتند.  انگلیسمرد جمعیت  %

غرب آسیا  م،سو ناهایی که برای جهنسخهدر  ، یاشوندی اداره میأیک رهر دالر ی که با منطق هر دالر یک سهم یا کشور یک رأ

ند لیبرالیسم بر دموکراسی مقدم است و باید آزادسازی صورت بگیرد، وگرنه سرنوشت گویشود، میمثل کشور ما داده میو... 

 آزادی، ٔ  آینده»، مثل کتاب شودایجاد می ومرجهرجافتد و الفین نظم موجود و... میگرایان، مخبه نفع افراطیون، اسالم انتخابات

به  گذاریسیاست. چنین است وقتی دهدرا در مورد ایران میزکریا که همین نسخه  فرید ٔ  نوشته «دموکراسی بر لیبرالیسم اولویت

و ورود اندام  غذا از مواد آرایشی و پرورش و حمایت از دارو جایبهمثال   ،کندمی تأمینتوده متکی نیست، منافع خواص را 

ملت -گیری دولتانقالب فرانسه که شکل ٔ  دورهفکران جالب است که روشن شود .حمایت می های لوکس نظیر پورشهماشین

اول با آوردن  ٔ  مرحلهها هم که در مارکسیست کهاینتر پردازند، جالبحاصل آن است هم به نفی دموکراسی با محوریت مردم می

بینند. همین یکارگر شهری م ٔ  طبقهبعد را دیکتاتوری پرولتاریا یعنی  ٔ  مرحله، اندیشندمیکارگران یا دهقانان به صحنه به انقالب 

 بینیم.فکران در تقدیس امثال رضاخان میها را در میان روشنحرف

 اختصاص بودجه برای تغییر سیاسی در کشورها

ملی برای  ٔ  بودجهتخصیص  ٔ  پروژه آمریکایک ضلع از همین مسئله نیز اختصاص بودجه برای تغییر سیاسی در کشورهاست، مثال  

های مصوب دیگری علیه کشورهایی نظیر ما طور بودجهو همین The National endowment for Democracy یدموکراس

نظیر ها ها، خیریهبه بنیادها، صندوق شدهشروع CIA ،USAIDهای بزرگ رسمی و غیررسمی از طرقی مثل بودجهکند. ثبت می

های چندملیتی مثل شورای ها، انجمنپژوهشی، رسانه ؤسساتمها، در گام بعد به اتحادیه( NEDموقوفه ملی برای دموکراسی )

ها، ای، اتحادیههای منطقهسازمان درنهایتو NIAC (the National Iranian American Council ) آمریکاایرانیان ملی 

افتد که در مورد می المللیبینهای رسد. بعضا  نیز این اتفاق از طریق سازمانها در کشورهای مقصدمیها و رسانهاحزاب، انجمن

، غیرمستقیم، با محوریت نهادهای غیررسمی، چندالیهها اکثرا  مستقیم نیست، یعنی این کمک؛ یونیسف بررسی خواهیم کرد



است از  شدهگرفتهها به کار ها و حکومتلتشود. اتفاقاتی که مستقیما  برای براندازی تعداد زیادی از دوگرفته میغیردولتی و... پی

تا کودتا، دخالت  انتخاباتدر گرا های غربتا حمایت از گروه تا اروپای شرقی، آسیا، براندازی مصدق و... از انقالب رنگی ایتالیا

نمونه  صورتبهگر هدف این مسئله قرار گرفتند هایی در خود کشورهای سلطه. حتی گروه ...های شورشی ونظامی، شکل دادن گروه

سرویس جاسوسی  MI5 (Military Intelligence, Section 5)هدف اقدام  انگلیسکارگر  در حزبقد و چپ های منتگروه

 است. قرارگرفته CIAیا  انگلستانداخلی 

 های فامیلی و افراد خارج از کشورای و استفاده از نسبتهای حاشیهمحوریت دادن به گروه

گران یا تغییر وضعیت موجود داخلی )که به ضرر منافع سلطه المللیبینای که حفظ وضع موجود در چارچوب شکل دادن طبقه

هایی که به دالیل سیاسی، قومی، فرهنگی، مذهبی و... با کشورها ای برای این موارد محوریت دارد. گروهها حاشیهاست( گروه

 آمریکاتا حرکت دادن کشور به سمت  ن از انقالب، یا در حاشیه هستند. مثال  بارها در کشور ما از ناآرامی تا کنار کشیددارندمشکل

 استفاده شود. گراهای قومی، نژادی و مشخصا  نخبگان غربشده از گروهیا تالش  شدهاستفادهحجتیه  انجمناز  ...و ۸۸ ٔ  فتنهتا 

ایجاد تغییر سیاسی در کشورهاست. بخشی از اما ضلع آشکار و مهم دیگر استفاده از افراد خارج از کشور هستند، از این افراد برای 

دهند، کافی خارجی می گذارانسیاستاست یعنی اطالعات دقیق از تحوالت داخل کشور به  Native Informanceآن در قالب 

ی هایها یا نشستخارجی بکنید و ببینید فوج گزارش هایاندیشکدهها و محصوالت ساده در هر یک از پایگاه جستجوییاست که 

تر از تصاویر خود ای از ایرانیان خارج از کشور یا معارضین در این مراکز دارند و بسیاری اوقات تصویری دقیقکه مجموعه

بر مواردی که منافع خاص  تأکیدها و نمایینمایی و کوچکدهند، گرچه بزرگمی گذارانسیاستکارشناسان این مراکز به دست 

افراد از طریق ارتباط با داخل ها هست. ضلع دیگر تالش برای استفاده از این کند، در همین گزارشرا تأمین می شانیهاگروهآنان یا 

های ایذایی، براندازی، امتیازگیری، ، ایجاد ناآرامیانتخاباتشیوه برای تأثیرگذاری بر  از این آمریکاو ایجاد تغییر در کشورها هست. 

سود و کوبا، اروپای شرقی، یونان و...  نیکاراگوآنظیر ایتالیا، چین و شوروی،  ای و...حاشیه مسائلسرگرم کردن کشورهای مختلف به 

، اقوامشانتبار به نیروهای طرفدار غرب از نامه زدن از جانب شهروندان ایتالیایی کار آمدناست. در مورد ایتالیا برای روی  جسته

 ٔ  گسترده، ارسال آمریکاتبار های کارگران ایتالیاییگیری اتحادیه، موضعآمریکاهای تباردرست کردن رادیو و استفاده از ایتالیایی

 ایجاد کردهاستفاده کرده است یا در اروپای شرقی ارتش  انتخاباتو... برای اثرگذاری بر  آمریکاهای پستال از طرف ایتالیاییکارت

 مسائلبینیم. بخش زیادی از افرادی که در ت مختلف براندازانه در مورد کشور خودمان میااست. همین مسئله را در مورد اقدام

ما با محور قرار دادن  ایهستهگران کمک کردند، یا بخشی از جاسوسی و خرابکاری در صنایع دفاعی و به فتنه ۸۸میدانی فتنه 

را مجبور به اقدامات  داشتند انگلیسدر بعضی افرادی که خویشاوند نزدیک  انگلیسبستگان و... در خارج بود، مثال  سفارت 

، از ویلیام بلوم که مرکز اسناد «کشتن امید»یا  «سرکوب امید»کتاب ساختارشکنانه و کمک به عوامل میدانی فتنه کرده بود. 

 است. دستازایناند، سرشار از مواردی مختلف از آن منتشر کرده ٔ  ترجمهانقالب اسالمی و انتشارات اطالعات دو 

( هم از جانب نهادهای رسمی مانند آمریکاایرانیان ملی های ایرانیان خارج از کشور مثل نایاک )شورای جالب است بعضی مجموعه

 شوند.داران بزرگ مثل بنیاد راکفلر تأمین مالی میهم از جانب نهادهای سرمایه آمریکا ٔ  کنگره

 هایی از نخبگان و جوانانسازی بین گروهگیری و شبکهارتباط

باز، هیفوس و... و در مواردی نهادهای  ٔ  جامعهای مثل موسسه انیشتین، موسسه برای ایجاد تغییر در کشورها نهادهای واسطه

( مستقیما  با Military Intelligence, section 6) انگلستانسرویس اطالعات خارجی  MI6یا  CIAا مثل امنیتی کشوره

 هاآنای و... از مالی، رسانه پشتیبانیسازی و گرفته به آموزش، توانمندسازی، شبکه ارتباطجوانان  ویژهبههایی از نخبگان بخش

، انقالب رنگی، ایجاد فشار بر انتخاباتدر های مهم، پیروزی تا برای تغییراتی خاص نظیر پیروزی در ریاست حزب پردازندمی

و سیر اردشیر جی.  CIAکرمیت روزولت از تر نظیر اقدامات گران و... استفاده کنند. این اقدام قبال  مستقیمنیروهای مخالف سلطه

شود، مثال  تر اشاره کردیم، انجام میکه پیش مؤسساتیبا محوریت بعضی  چندالیهدیدتر در براندازی مصدق و ج ۶MIتر از ریپور



 NED ،Openنظیر  مؤسساتیدهد و هایی به جوانان معارضین ایران میتوانا در فضای مجازی و حقیقی آموزش ٔ  اندیشکده

Society ،Albert Einstein ای از این موارد در کشور ما نمونه ۸۸ انتخاباتهای گیرند، آشوبپشتیبانی معارضین را بر عهده می

 بود.

 سیاسی مثل حق قضاوت کنسولی ازاتیامت

امنیت کشورها با مواردی مثل کاپیتوالسیون وجود دارد، یعنی حق قضاوت کنسولی که اتباع یک  ٔ  معاملهسازوکارهایی دیگر نظیر 

در مورد  آمریکا کهچنانکشور جلوگیری کند.  در آناتباع خود  ٔ  محاکمهابرقدرت در کشورهای دیگر با گرفتن این حق از 

 آمریکابه چین تحمیل کرد، یا  ۱۸۴۰در جنگ تریاک در  انگلیسکرزی درخواست کرد یا جمهوری حامد ریاست ٔ  دورهافغانستان 

 .از کشور گرفته بود انگلیسپهلوی، قاجار و  ٔ  دورهبه شاه چنین چیزی را داد که در 

 هااندیشکده

 Brookings، heritage، Rand ،American Enterprise مختلفی نظیر هایاندیشکدهساز یکی از ابزارهای جدی تصمیم

Institute ،Washaington ،Carneggieآمریکا پیشرفت مرکز ، اندیشکده، شورای روابط خارجی (CAP)  و... هستند. این

ابتدای قرن  هاآنکلید خوردن دهند. ها را سامان میو بیش از همه ابرقدرت المللیبینکشورها، نهادهای  یگذاراستیسها مجموعه

بسیاری از تصمیمات مهم نمونه از این مراکز داریم.  ۱۸۰۰حدود  آمریکاعدد و اکنون در  ۴۵زمان پایان جنگ جهانی دوم بود،  ۲۰

ها صورت عهموهای فضایی، روابط کشورها و... با محتوای تولیدی این مجها، مذاکرات، حتی تولید اینترنت، پایگاهاز جنگ و صلح

طرح مارشال که برای جلوگیری از لغزیدن اروپا به دام کمونیسم یا تکرار هیتلریسم  ٔ  هیتهدر  گرفته است، مثال  بروکینگز

وی، ویژه مقابله با شور، بهآمریکاارجی خدهی سیاست بود، نقش جدی ایفا کرد، شورای روابط خارجی در شکل شدهطراحی

و حتی تالش کرد  بوش نقش جدی داشت ٔ  دورهد از ها به قدرت بعدر بازگرداندن دموکرات آمریکامرکز پیشرفت  ٔ  اندیشکده

 ،اندنهاده و اقدامات عملی کرده گذاریسیاستحتی پا را فراتر از  RANDبرخی مثل  .را مدیریت کند استریتوالجنبش اعتراضی 

اولین یا ، هشد، یا تجدید سازمان پنتاگون را انجام داد کار گرفتهمثل طراحی اولین ماهواره جاسوسی که در مورد شوروی به 

 ٔ  خانوادهعمدتا  با تأمین مالی بنیاد برادران راکفلر و  Iran Projectبعد تبدیل به اینترنت شد را طراحی کرد.  آنچه ٔ  نسخه

مذاکرات  ٔ  دورهدر  سال هدایت کرد. ۱۵با تهران در طول  ایهستهدالر را برای سامان دادن توافق  هامیلیون ،۲۰۰۱راکفلرها از 

یابی به بازار گری حصول توافق جهت دسترا برای البی Exxonهایی مثل شرکت ییآمریکاهای دولت یازدهم نیز رسانه ایهسته

 کردند.ایران متهم می

و... حمایت  ها و حتی کشورهای دیگر، احزاب، دولتهای بزرگها از طرف بنیادها، شرکتالبته جالب آن است که همین مجموعه

نیز طبق قوانین  هاآناکثر متأثر است.  هاآناز منافع حامیان مالی یا صاحبان  هاآنهای پیشنهادی شوند و طبیعتا  سیاستمی

جالب است بعضا  خود را افزایش داده است.  هاآنسسات انتفاعی برای حمایت از ؤم ٔ  زهیانگاز دادن مالیات معاف هستند که  آمریکا

های های به بروکینگز ناماعالم کرد. در کمکرسما  به کنگره  ۲۰۱۴کنند مثال  بروکینگز در اعالم می را منابعشان، سساتؤاین م

های ، دولتآمریکادولت  های رسمیآرتور، کمکو مشخصا  بنیادهای راکفلر، فورد، گیتس و مک بنیادهاخورد: جالبی به چشم می

کشورهای خارجی مثل قطر و امارات  ،(CENTCOM) آمریکا متحدهایاالت مرکزی فرماندهی ستادنروژ و سوئد، ، ژاپن، انگلیس

ها در این و قبل و بعد از مسئولیت آمدندودر رفت هااندیشکدها، بنیادها و همسئولین بین نیروهای مسلح، دولت، شرکت.  و...

حامیان مالی را در  ی،عمدتا  هم برای کسب منافع مال هااندیشکدهکند. را تحکیم می نسبتشانو این  گیرندها مسئولیت میمجموعه

گسترده با افکار عمومی، نخبگان،  صورتبهکنند تا و تالش میگیرند( را در نظر می هاآنمالحظات )نتایج کار خود سهیم کرده 

این توجه به  گیرند.تعداد زیادی افراد را به همین منظور به خدمت می هااندیشکدهها و... ارتباط داشته باشند. بسیاری از رسانه

وابسته به  هایاندیشکدهرا به دنبال داشته بعضی  هااندیشکدههای متناقض گیریمنابع مالی یا اوضاع سیاسی بعضا  موضع

دخالت نظامی در مواردی مثل افغانستان داد سخن  علیهبوش  ٔ  دورهکه در  آمریکامرکز پیشرفت  ٔ  اندیشکدهها مثل دموکرات



پرتر از  هااندیشکدهدر ها نسبت به این موارد سکوت کردند. جالب است که دست دموکرات اوباما ٔ  دوره، در دادنددرمی

اند مثل حمایت خواهان حمایت کردهمعروف و حتی بدنام جمهوری یهااستیساز  هاآنخواهان است، اما بسیاری از جمهوری

 .بوش خارجی سیاستاز  بروکینگز خارجی سیاست اندیشمندان

علم های مطالعات دانشگاهی و پژوهشی که در بخش که عالوه بر استفاده از خروجی ها استمنابع پژوهشی این مجموعه، بعد دیگر

 دهند،را در داخل کشورها پوشش می های وابسته به غربای از جریانبرشمردیم و مسائل امنیتی یا فضای مجازی، طبقه و فناوری

های مراکزی مثل ترین گزارشها هستند. مهماین مجموعه ٔ  تغذیهمثال  خیل زیادی از ایرانیان معارض نظام در خارج، منابع اصلی 

های نیز بسیاری از چهره هااندیشکدهپذیرد. در سایر خلجی صورت می همچونافرادی ایرانی  ٔ  وسیلهبهواشنگتن  ٔ  اندیشکده

در مورد ایران حضور دارند که اصالتا  ایرانی هستند، مثال  کافی است  ویژهبهگرا های غربسیاسی معارض یا مسئولین سابق یا چهره

، معاون سابق شورای عالی امنیت ملی و سفیر اسبق ایران ایهستههای کسی مثل موسویان سخنگوی سابق تیم مجموعه سخنرانی

را  Tehran Timesوابسته به سازمان تبلیغات اسالمی  ٔ  هینشرسابق  مدیرمسئولدر آلمان، مسئول اسبق بخش اداری مجلس و 

 خارجی دنبال کنید. هایاندیشکدهدر 

 ایجاد کشور ضعیف

 ...است که همواره به علت ضعف، دعوای داخلی و ایگونهبهیکی از ابزارهای دیگر، تغییر و سامان دادن ساختار سیاسی کشورها 

یا دوحزبی، تقسیم مناصب بر اساس  حزبیتکها تکیه کنند. ساختارهای کشور یا امکان پیشرفت نداشته یا مجبور شوند به قدرت

جمهور کرد وزیر سنی است یا عراق که رییسجمهور مسیحی، رییس مجلس شیعه و نخسترییس کهلبنان یا مذهب مثل  تیقوم

چرخد. همین مسئله ها میها و صربها، کرواتماه ریاست جمهوری بین مسلمان ۸و رییس مجلس شیعه است، یا بوسنی که هر 

تعیین شد که یا همواره  ایگونهبهپیش از آن در دوران استقالل و تعیین حدود و مرزهای کشورها ایجاد شد، بسیاری از مرزها 

ل تقسیم قومیت کرد بین ایران، ترکیه، عراق، سوریه منازعات سرزمینی، قومی، مذهبی یا بر سر منابع مثل آب و... جریان دارد؛ مث

 یا منازعات آبی ایران و افغانستان یا ایران، ترکیه، عراق و سوریه.

کشورها است، مثل کاری که با آلمان،  تضعیفاز دیگر  ٔ  نمونه لع سالح و مقابله با تروریسمگرفتن توان دفاعی کشورها به اسم خ

هایی نظیر تبدیل آلمان به کشوری مثل آفریقا با آب بستن به معادن، ژاپن و ایتالیا بعد جنگ دوم جهانی شد. جالب است گزینه

ی مثل بود. همین اتفاق در کشورهای زیاد شدهمطرح آمریکا ٔ  کنگرهها هم در آالت و از بین بردن زیرساختماشین ٔ  همهبردن 

شوروی افتاد و بیش از همه  ٔ  یافتهاستقاللبین رفتن رژیم نژادپرست آپارتاید، بعضی کشورهای تازه  ازآفریقای جنوبی پس 

 جلوی چشم ماست. هاآنماجرای خلع سالح عراق و لیبی و سپس اشغال 

مدل دیگر ناامن کردن کشورها و ایجاد مشکالت امنیتی، مرزی و... است، نظیر ناامن کردن چین با حمله به ویتنام، کامبوج، الئوس 

که متضمن ناامن  ۸۰تا  ۶۰و بعدها از طریق فرستادن معارضین از تایلند، تایوان و... عملیات معروف گالدیو در سراسر اروپا از دهه 

های چپ و کمونیست مقابله با جریان قصدبهبر اروپای شرقی و  تأکیدتلف آشوب و براندازی در سراسر اروپا با کردن و اقدامات مخ

در مرزهای جنوب شرق و غرب  ویژهبههای اخیر شده در سالضعیف صورتبههای اول انقالب و بود. همین تجربه را ما هم در سال

 داشتیم.

 های غیربنیادیسازیو دوگانه هابندیتقسیم

هایی است که به موارد فرعی و غیربنیادی پرداخته یا سازیها، دوگانهبندییکی از ابزار اعمال سلطه در فضای سیاسی، ایجاد تقسیم

-، کارگرآمریکادر دموکرات -خواههایی مثل جمهوریکند، مثال  ایجاد دوگانهو... را به موارد غیربنیادی هدایت می هااعتراضات، تنش

عالوه بر حمایت حتی  ؛ کههای فوتبالی و...، حتی دوگانه۱۷۸۹ بعد از انقالبراست در فرانسه -، چپانگلیسدر کار محافظه

های های حامی تیمگنگ Green Street Hooligansهای گانههای دیگری مثل کنترل اعتراضات و... دارد، مثال  سهخروجی

-در کشور خودمان را داشتیم، از دعوای کیهان بعد از انقالبکنند. همین را قبل و را روایت و حتی ترویج می انگلیسدر فوتبال 



راست و... . بعد هم متخصصان علوم اجتماعی، علوم تربیتی -، چپطایفیپیروزی(، دعوای قومی و -شاهین )استقالل-اطالعات تا تاج

مند کردن قدرت، مدیریت اعتراضات اجتماعی و... چنین ثبات، چارچوب و علوم سیاسی با توجیهاتی مثل نهادینه کردن

ها متفاوت است، مثال  دو حزب یکسان است، اما تاکتیک ٔ  هیپاهای سیاست آمریکامثال  در مورد  کنند.هایی را توجیه میبندیدسته

دو براندازی و حتی حمله به ایران است، اشغال ویتنام را هر دو حزب مدیریت و هدایت کردند، یا در مورد ایران موضع هر 

های ها تحریم و بعد از به دست آوردن اطالعات کافی بمباراندهند، اما دموکراتها اولویت را به اشغال مستقیم میخواهجمهوری

یعنی این ؛ دانند و...نسبت به صدام حسین انجام شد، اولویت می ۲۰۰۲تا  ۱۹۹۱در  کهچنانغیرمتمرکز اهداف مهم ایران را 

در  کهزمانیدارند، مثال   باهمای اختالفاتی ای عملکرد و نگاهی یکسان دارند، اما در مواردی حاشیهها در مسائل اصلی و پایهدوگانه

کار انجام تندتر از حزب محافظه ٔ  طلبانهجنگساالرانه یا حزب کارگر بر سر کار بوده بسیاری اوقات حتی اقدامات سرمایه انگلیس

 های لیبرال اقتصادی.داده است مثل حمله به عراق یا سیاست

 گراندر خدمت سلطه المللیبینهای سازمان

شکل دادند. خود سازمان ملل  المللیبینجنگ جهانی دوم به پایان رسید، یک سری سازمان  کهزمانیطور نهادهای سیاسی، همین

و پیروز جنگ، بودند که حق وتو داشته باشند و بقیه هم تحت  ایهستهکشور صاحب صالح  ۵های آن، در رأس همه و زیرمجموعه

سازمان ملل باشند تا مدیریت  ٔ  رمجموعهیزشکل دادیم که دعوا نشود و همه  چیزییکطور است که ها. ظاهرا  ایناین ٔ  سلطه

صورت مستقیم در قالب سازوکارهایی مثل حق وتو مشترک جهانی شکل بگیرد، اما اگر بیاییم سازمان ملل را بررسی بکنیم، چه به

های که زیرمجموعه ییهاسوءاستفادهها و های سازمان ملل تسری دارد، چه در قالب مأموریتکه به انحای مختلف در زیرمجموعه

غیرمستقیم در قالب استفاده از قدرت و سلطه بر سایر کشورها مثل وابستگی اقتصادی،  صورتبهکنند، چه سازمان ملل ایجاد می

در زمان عضویت یک کشور از طریق شورای امنیت با  آمریکامثال   کنند،استفاده میایجاد سلطه  های خارجی برایکمکها و وام

 انتخاب باریکای هر دو سال دوره صورتبهعضو شورای امنیت  ۱۵عضو از  ۱۰کند. رفتار آن کشور را تنظیم می ،دادن کمک

دهد که بعد از را نشان میسازمان ملل با عضویت کشورها در شورای امنیت  % ۸و  آمریکاهای کمک % ۶۰. آمارها افزایش شوندمی

هم  آمریکااست.  یافتهافزایش % ۱۷۰های وقایع حساس بعضا  این رقم تا . در سالگرددتمام شدن عضویت به میزان اول برمی

تبعیت نکند با برخورد مواجه  آمریکا از نظراتدهد، اگر کشوری نیز انجام می Unicefهایی از طریق پرداختن مستقیم هم پرداخت

یک کشور این رقم برای متوسط  طوربه. ۱۹۹۱دادن به اقدام نظامی علیه عراق در ن یرأقطع کمک به یمن به خاطر شود، مثل می

میلیون دالر  ۴۵ و در شرایط حساسدالر از طرف سازمان ملل  میلیونیکو  متحدهایاالتمیلیون دالر از طرف  ۱۶ از توسعهدرحال

، تدبیر اقتصاد بیرون رفته است Unicefتمرکز از  اآلنالبته  رسد.میلیون دالر از طرف سازمان ملل می ۸و  متحدهایاالتاز طرف 

  تفصیلی به بررسی این مسئله پرداخته است. صورتبه «؟ارزدقدر میعضویت در شورای امنیت چه»در کتاب 

نهادهای ذیل سازمان ها به نحوی به های غلط یا نامطابق با نیاز کشور ما بعد از بررسی پشتوانهها، راهکارها و اقداماکثر تشخیص

 ملل ربط دارند.

 هایی برای ایجاد تغییرپروژه

 USAIDدموکراسی، حقوق )بشر( و حاکمیت  ریزیهای مختلفی برای ایجاد تغییر سیاسی در کشورها هست. برنامهاز طرفی برنامه

دالر از میلیارد  ۲.۹۸، ۲۰۱۴( در سال democracy rights and governance programming ) DRGموسوم به 

 ٔ  پروژهمیلیارد آن را تصویب کرده است یا  ۲.۸۵برای ایجاد تغییر در کشورها مصوب کرده که کنگره  اوباماجمهور طرف رییس

این مسئله به حدی است  اهمیتکشورهاست.  ٔ  آیندهگرا برای مدیریت غرب ٔ  طبقهناظر به شکل دادن  که YGL  رهبری جوانان

ما در »اند: سوزان رایس منتشر کرده ٔ  وسیلهبهو رسما   کردهبینی چنین پیش ۲۰۱۵برای  آمریکاکه حتی در استراتژی امنیت ملی 

مدنی و  ٔ  جامعهوکار و کسب دست گرفتن ابتکار عمل برای ایجاد روابط با جوانان جهان، شناسایی رهبران آینده در دولت،ه حال ب

و  ییآمریکاهای جدید تبادالت میان جوانان های موردنیازشان برای رشد کردن هستیم. ما برنامهبه یکدیگر و مهارت هاآناتصال 

http://www.interaction.org/choose-to-invest-2016/democracy-rights-governance
http://www.interaction.org/choose-to-invest-2016/democracy-rights-governance
http://www.interaction.org/choose-to-invest-2016/democracy-rights-governance


ای ذیل )پروژه« المللیبین بازدیدکنندگان»ایم و باعث موفقیت ابتکارهای آفریقا گرفته تا جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده جوانان از

Exchange )ما در حال افزایش تبادالت تحصیلی در نیمکره خود . ایمشده« رهبران آفریقایی جوان»و که قبال  بررسی شد

ذیل مجمع جهانی اقتصاد )داووس( که در بخش اقتصادی به آن اشاره کردیم، کلید خورده و با  YGL کهاینجالب  «.هستیم

 رود.سازی نخبگان پیش میمدنی و شبکه ٔ  جامعهوکار و محوریت کارآفرینی و کسب

 های سیاسی سلطهکانون

های مختلف سیاسی نظیر اتحادیه اروپا چنین اتحادیهو هم)با محوریت کشورهای عضو ناتو هایی مثل اجالس امنیتی مونیخ کانون

یا  های جمعیبه سیاست شدهدادهسامان  هاآندر های بزرگ و... در این چارچوب هستند که هماهنگی برای منافع قدرت

گذریم از مبین و... است، می ،و اصلش مشخص اهدافشها موارد علنی است که شود، اینهای آحاد کشورها تبدیل میسیاست

)که توان به قطع و یقین برای مخاطب ثابت کرد مثل اجالس بیلدربرگ مواردی که به دلیل ماهیت رازآلود، محرمانه و... نمی

توان قضاوتی در مورد محتوای نمی راحتیبهلذا  ،دارد شدهانتخابتر و عالی سطحیو در مثل داووس اما پشت درهای بسته  ماهیتی

 فراماسونری و... . ای( آن کرد

 های سیاسی سلطهمعاهده

هستند مثال  ناتو )پیمان آتالنتیک شمالی( که محور آن سامان دادن کشورهای اروپایی در  دستازاینها نیز دقیقا  مواردی معاهده

ها حمایت از اروپا در برابر آن شکل گرفت و بعدها محور آن مقابله با ایران اسالمی و در تضاد منافع قدرت ٔ  بهانهبه  شورویبرابر 

ها با گرفت که ابرقدرتالحمایگی شکل میاستعمار سنتی این چارچوب در قالب تحت ٔ  دورهو  درگذشته. روسیه شد باهم

 بردند.های رقیب و معارض خود بهره میالحمایه کردن یک کشور، ضمن دخالت در استقالل او، از آن در برابر قدرتتحت

 علوم اجتماعی و علوم سیاسی در خدمت حفظ وضع موجود

علم سیاست به معنای بررسی روش و چگونگی  ٔ  رابطهاست، یک سطح قطع  توجهقابلطح آموزش در این حوزه در چند س

ساالری و های سیاسی دینی، یک سطح، القای روابطی است که تعریف خاصی از دموکراسی، مردمبا فلسفه یابی به قدرتدست

شهروند رام و مطیع درون آن  ٔ  مثابهبهاش پذیرش نظم موجود جهان و عمل که الزمه دهدالملل را شکل میمشخصا  روابط بین

ها را کنند و انقالبها را نفی میشناسی انقالب اصل انقالبشناسی سیاسی و جامعهاست. مثال  گفتمان رایج علوم سیاسی و جامعه

 نامند.موجب بدتر شدن شرایط می

های وارونه و استانداردهای دوگانه وجود دارد. شاخصی که به در چارچوب تعاریف وارونه از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی، شاخص

سطوح  ٔ  همهو دخالت مردم در  کندبه جمهوری اسالمی، رژیم دیکتاتور اطالق می فقیهوالیتخاطر رجوع به دین و وجود 

کند را گیری میت نه یک فرد و بر اساس برآیند نظرات مردم و نظرات کارشناسی تصمیماس نهادیکجمهوری اسالمی، رهبری که 

 نامند.حاکم مطلقه می

 اقتصادی با فرهنگی و سیاسی ٔ  سلطهبودن  ختهیآم

اقتصادی جدا و... دارم. ما برای تدقیق و روشن  ٔ  برنامهسیاسی جدا و یک  ٔ  برنامهگونه نیست که نظام سلطه بگوید من یک این

هم فرهنگ غربی  چندملیتیهای مثال  شرکت اندتنیدهدرهماین موارد  ،م ولی در عملدهیمیانجام ها را کردن موضوع این تفکیک

کنند هم در سیاسی تنظیم می ٔ  حوزهسامان دادن مخالفین را فراهم آورده و رفتار کشور را در  ٔ  نهیزمهم  آورندیمرا با خود 

دونالد و کوکاکوال و از طریق مک آمریکا. مثال  آورندیمگران پدید سلطه و اعمال قدرت برای سلطه ٔ  نهیزماقتصادی  ٔ  عرصه

، آوردوری اطالعات و سامان دادن معترضین را پدید آجمع ٔ  نهیزمهم فرهنگ غربی را به شوروی برد، هم  دستازاینهایی شرکت

چنین است که توماس  هم اقتصاد شیلی را به هم ریخت هم پشتیبانی و سامان دادن معترضین را به دست گرفت و... . ITTیا 

حمایت  آمریکاو  انگلیس ٔ  ساالرانهجنگساالرانه و تایمز که از هر حرکت سرمایهنیویورک ٔ  روزنامهنویس معروف فریدمن، ستون



 در آندونالد بیشتری افتتاح شود؛ رونق دموکراسی و نهادهای سیاسی های مکهرچه در یک کشور رستوران»گوید: کند، میمی

یا  ییآمریکا ایزنجیرهی هاحضور رستوران»گوید: یا برژینسکی در کتاب پس از سقوط کمونیسم می«. کشور بیشتر خواهد بود

 «.ای از قدرت ماستدر همه جای دنیا مؤلفه ییآمریکاهای ها و کتابفیلم

 مجازی ٔ  سلطهز(  

ای دارد های مهمی که امروز اهمیت ویژهیکی از عرصهمجازی، اصل بر در اختیار گرفتن حاکمیت فضای مجازی است.  ٔ  عرصهدر 

 ٔ  حوزهو چون اساسا  از دل نظام سلطه بیرون جوشیده و مدیریت آن دست اوست، فضای مجازی است. البته فضای مجازی را ذیل 

م سلطه بهتر است به ریزی نظاتوانستیم ببریم ولی به علت اهمیت آن و شدت برنامهفرهنگی یا سیاسی می ٔ  حوزهیا  و فناوریعلم 

 تفکیک در مورد آن بحث کنیم.

 گران استامنیت اطالعات: اطالعات دست سلطه ٔ  افسانه

 آمریکاسرویس به اینترنت در  ٔ  دهدهنامینت اطالعات یکی از سازوکارهای مهم سلطه در فضای مجازی است. سرورهای اصلی ارائه

، Google ،Yahoo ،AOLهایی مثل های مهم نظیر سایتها و سرویسهاست، عالوه بر آن بسیاری از سایتو دست ابرقدرت

MSN ،Tweeter ،Facebook ،Instagram ،Whatsapp هستند یا قوانین  ییآمریکاشان یا های گستردهو... با زیرمجموعه

کند دهد و حتی اجبار میکه اجازه می (Patriot Actپرستی )اند. قوانینی مانند قانون میهنها را پذیرفتهیا سایر ابرقدرت آمریکا

ها، نهادهای امنیتی و قضایی قرار داده شود، قبال  برای این موارد حکم دادگاه ها و... را در اختیار دولتاطالعات افراد، مجموعه

که بر جاسوسی یا  آمریکا)دادگاه نظارت بر اطالعات خارجی  FISA آمریکادر  یگر این مورد نیز مطرح نیست.د اآلناحتیاج بود، 

کرده است که برای  ( اعالمپردازدهای خارجی باشد میدر قالب الکترونیک یا فیزیکی که مرتبط با قدرت المللیبینتروریسم 

ای ای که مکالمهدر هر نقطه آمریکا، اقدام قانونی و استاندارد این است که نظام اطالعاتی آمریکاپیشگیری از جاسوسی در داخل 

های مکالمات را در اختیار آژانس ٔ  خالصهوارد شود و  تواندمیباشد،  ییآمریکاها اما یک سر آن یک اتفاق بیفتد ولو بین خارجی

 foreign intelligence surveillance )اصالح قانون نظارت بر اطالعات خارج ٔ  الیحهبر اساس . اطالعاتی مربوط قرار دهد

act  )های شنود شرکت دارند، مصونیت ارتباط از راه دوری که در برنامه هایشرکت ،دسیتصویب ردر سنا به  ۲۰۰۸جوالی  ۹ که

بین ساکنان داخل و افراد  المللیبینبرای اهداف ضد تروریسم به استراق سمع ارتباطات دارد اجازه  آمریکادولت دارند و قانونی 

 های دولت برای تسلیمبه درخواست دارندوظیفههم  آمریکادر های مستقر خارج از کشور بدون موافقت دادگاه بپردازد. شرکت

 RIPA (Regulation of Investigatory Powers، ییآمریکاهمزاد انگلیسی این قوانین  اطالعات کاربران خود پاسخ دهند.

Act۲۰۰۰دهد.ت میبرای نظارت بر ارتباطااختیارات و وظایف گسترده  انگلیسهای دولتی سازمان ( به 

 (GCHQ) انگلیس دولت ارتباطات ( و ستادFBI) آمریکادفتر تحقیقات فدرال  (،NSA) آمریکاامنیت ملی  آژانس PRISM بر اساس

حتی بعضی  دسترسی دارند. Skype و Google, Facebook, Microsoft, Apple, Yahoo نظیرهایی های شرکترایانه به

برای اطالعات افراد خاص یا  آمریکاهایی نظیر دهند، نظیر درخواست دولتها مثل گوگل علنا  بخشی از اطالعاتی را که میسایت

 نامثبتهای اصلی حتی علنا  تعهد داده یا حتی در زمان سایت ،برای حذف بعضی نتایج جستجو و... را اعالم کرده است. بعضی موارد

بیاید و  یکاآمرباید تعهد داد که اطالعات به  facebookکنند، مثال  در مورد به شما این مورد را اعالم می نامثبتشروط  عنوانبه

شرکت  ،های اقتصادی سایتباشد، در فعالیت متحدهایاالتداری خزانه هایتحریمدر کشور خاص لیست  کهدرصورتیکاربر 

کاری و آوری، منتقل، دسترا جمع هاآنگاه، اطالعات کند که این وبموافقت می Tweeterکند، یا کاربر با عضویت در نمی

افزاری برای افزاری با نرمسخت صورتبهافتد. گاهی نیز می آمریکاذخیره کند، اتفاقی که در محل استقرار و ثبت توییتر یعنی 

ران را که اطالعات کارب facebookشود، مثل اسکریپت بیکن در کارهایی انجام می ...افشای حریم خصوصی یا اطالعات کاربران و

 برد.های دیگر میعلنی به سایت



ها هزار درخواست برای دسترسی به اطالعات یا کشور همکاری دارد و از میان ده ۹۲علنا  اعالم کرده که با  Facebookحتی 

های آن در درخواست % ۸۰سهم بزرگی دارد که بیش از  آمریکامحدود کردن اطالعات خاصی همکاری کرده است. از این میان 

علنا  لیست نیز گوگل  است. قرارگرفتهمورد موافقت  Instagramو  facebook ،facebook messeger ،Whatsappمورد 

های جستجوی ناخوشایند این کشورها یا ، تایلند و... به حذف نتیجهآمریکاهند، فرانسه، ترکیه، آلمان،  درخواستاعالم کرده که به 

گوگل برای در اختیار گذاشتن اطالعات کاربرانش به چنین هم مبادرت ورزیده است. هاآنکاربران به درخواست  اطالعاتدادن 

های جنجالی این دادن اطالعات، در اختیار گذاشتن یکی از پرونده کرد.علنی توافقنامه امضاء  صورتبه آمریکا ٔ  خارجهوزارت 

های بزرگ در مورد کشورها که در این مورد، شرکتجالب این بود. آمریکالیکس بعد از درخواست دولت اطالعات گردانندگان ویکی

های بزرگ اینترنتی یک از این غولیک سایت اصلی بارگذاری و اشتراک فایل، هیچ جزبهکنند، مثال  عمل نمی یکسان

اجتماعی و... حاضر نشدند، قوانین ایران را بپذیرند و خدمات مشابه در صورت  ٔ  شبکهپست الکترونیک، چت،  ٔ  دهدهنخدمات

 کاری کنند.هم نادر ایر امنیت ملیمحتواهای خالف اخالق یا  محدود کردنربط قضایی داده یا نسبت به درخواست مراجع ذی

 XKeyscoreکه  ان روی اینترنت وجود داردالیه برنامه برای جاسوسی کاربر ۴، ۲۰۱۳های ادوارد اسنودن در بر اساس افشاگری

جامع و واحد  ٔ  دادههای دسترسی و... را چک کرده و های معروف، اطالعات افراد، مکانچک کردن سایت عالوه برو  قلب آن است

 دهد.قرار می موردتوجهویژه مسئوالن کشورها را  صورتبهخطرناک و  گروهاز فرد شکل داده و 

عمومی  صورتبهها یا های مورد بازدید و... که برای این سایتها، سایتبگذریم از اطالعات غیرمستقیم نظیر جستجوها، چت

شود که جزئیات مختلف زندگی و عالیق فرد ( تولید میmeta dataرداده )بَاین موارد خرد کنار هم اَ کردنجمعاست. از  احصاقابل

های خود از افشاگری یکی دراست که ادوارد اسنودن  ایگونهبهدهد. این مسئله در کشور ما بندی کننده قرار میرا در اختیار جمع

هایی روی دستگاه ذخیره کوکی facebookهایی مثل مثال  سایت شود.میلیارد دیتا از ایران جاسوسی می ۱۴اعالم کرد ماهانه 

شان برای زنند، تمام بازدیدهای اینترنتیتنها سر هم می facebookاعضایش که افرادی که به صفحات  تنهانهکه  کندمی

facebook ها نظیر بسیاری سایت کهاینشود. جالب و ذخیره می شدهارسالgoogle دهند از طریق مرورگرتان به شما اجازه نمی

 کنند.غیرفعالش می خودکار صورتبهرا فعال کنید،  do not trackهایی نظیر امکان ثبت و ضبط را بگیرد و حتی اگر گزینه

قرار است   ۱۰windowsشود، هم هست، مثال  گفته می هاعاملسیستمدر مورد فضای مجازی که در مورد  فقطنهها این دغدغه

ملی مهم شده و  عاملسیستممبناست که داشتن  بر همینبرود.  Microsoftبه  خودکارامکانی فراهم کند که کارهای کاربران 

های اجتماعی ها و شبکهدر مورد سایت فقطنه هستند، به دنبال آن هستند. آمریکاکه در حال چالش با  هاآن ویژهبهبغضی کشورها 

و حتی یافتن  هاآنبر  MI5و  NSAهای غربی از نظارت های آنالین نیز چنین مواردی هست و حتی رسانهکه در مورد بازی

 گویند.سخن می هاآنافرادشان از طریق 

، کانادا، استرالیا و آمریکابریتانیا، اسرائیل، سال گذشته،  ۷۰که این موارد حتی قبل از جهان دیجیتال وجود داشته و در جالب این

ها که ابرقدرت فقطنه .کننداطالعات سایبری کاربران جهان را شنود، ذخیره و کنترل می  UKUSA نیوزلند، تحت پیمان

قانونی در مجلس نمایندگان ترکیه تصویب و به امضای عبداهلل  ۲۰۱۴ آوریل ۱۷کنند مثال  نیز چنین می هاآنهای وابسته به قدرت

 و افراد تمامی شخصی حریم به ورود به )سازمان اطالعات و امنیت ترکیه( مجاز میتجمهور وقت رسید که بر مبنای آن گل رییس

 بود. خواهد هاآن مراودات کنترل و مکالمات شنود

هزینه و بدون موانع، تحلیل شخصیت، روحیات، آمار و افکارسنجی بی آوریجمععالوه بر اقدامات پنهان، اقدامات آشکار نظیر 

آن،  ٔ  گسترهارتباطی و  ٔ  شبکهها، استعدادها و نقاط قوت و ضعف، گیریها، اخالق، عقاید، میزان اطالعات، جهتالعملعکس

گرفت، های اطالعاتی آن صورت میها و بخشهای بسیار برای قدرتنفوذ مستقیم و با هزینه هایباکار تاکنوناهمیت افراد و... که 

 شود.محقق می آسانیبه



 کنیم چه کسی مهم استما تعیین می

خواهند ضریب ها مطالبی که خود میهای مجازی بزرگ با عوض کردن اولویتگذاری کردن رسانهها و ارزشتغییر دادن اولویت

بر اساس  همآنجستجو  ۱۰۰۰دهد تنها آیند، مثال  گوگل به شما اجازه میدهند. از مطالبی که در موتورهای جستجو میمی

یابند، اجتماعی ضریب می یهاشبکهتا مطالبی که در  آیندها میاول سایت هایصفحهه در تا مطالبی ک بینیدالگوریتم خاص گوگل 

( like( یا ابراز عالقه )commentکند که لزوما  تعداد زیادی نظر )برجسته می hotمطالبی را با عنوان  Googleplusمثال  

اول  ٔ  صفحه طورهمینها نیستند، کنند که لزوما  پربازدیدتریناول ضریب پیدا می ٔ  صفحهمواردی در  youtubeاند یا در نخورده

Yahoo ،MSN  های مجازی چنین است که حتی قهرمان کنند.غربی را از آن طریق منتقل می هایارزشو... که در حقیقت

 followerمیلیون  ۴۰ها با قریب تکنیک با همینهای جدید، قهرمان عنوانبهشوند مثال  سه چهار نوجوان خواننده ساخته می

یا اگر شما کلماتی  شود.او ترویج می ٔ  واسطهبایبر کسی است که شلوارهای افتاده به  نیجاستها یکی از همین شوند،مواجه می

یابند متضمن بسیاری از مواردی که ضریب می. آیدمی باال خشونت و زنیقمه تصاویر عزاداری را بزنید یا مانند ایران، شیعه

گوگل، نتایج جستجو است. و... گرایی ل، مصرفذ، موارد مبتعامهفرهنگ، دامن زدن به آنگلوساکسونهای غربی و مشخصا  ارزش

ای غرب در بسیاری از این موتورهای آلترناتیو و منتقد جریان اصلی رسانه هایرسانهکند و منحرف می Wikipediaخود را به نفع 

 یگوگل برا یهااز تالش ۲۰۰۴، در سال یستیونیم صهیرژضد افترای  ٔ  یهاتحاد ADLکه جالب اینهستند.  شدهحذفجستجو 

 د.تشکر کر یستیونیضد صه هاییتساوب ییشناسا

صفحات  facebookهایی نظیر های حذف و جلوگیری از دسترسی هست، در بسیاری موارد سایتدر برابر این موارد سیاست

 گرفتهشکل ۸۸ ٔ  فتنهدر شیمیایی حلبچه، جنبش سبز علوی )که در برابر جنبش سبز مخملی  ٔ  حملهمربوط به مقاومت، تصاویر 

اعتراضات به  )مثل وائل عباس فعال حقوق بشر مصری به خاطر نمایش آمریکاهای وابسته به بعضی معترضین به حکومتبود(، 

تا قبل  facebookهایی مثل دهند. حتی در مواردی سایتهایی برای استفاده از نام قرار میبندند، یا ممنوعیتو... را می مبارک(

کنند. البته در بعضی موارد، مسائلی خرد را خودداری می )ص( از ایجاد بحران جدی اقتصادی و امنیتی از حذف کاریکاتور پیامبر

 ٔ  حملهروز بعد از  ۷تا  Tweeterجستجوهای مربوط به کشتی فلوتلیا یا غزه در  که نشان دهند آزادی هست. یا دارندنگه می

رسایت بَاَ ۱۰تفصیلی در  تصوربهدکتر عاملی به این مسئله  «استعمار مجازی»نتیجه بود. کتاب اسرائیل به کشتی کمک به غزه بی

 دنیا پرداخته است.

 ماست!ز شده: قدرت دست ارتباطات رم

شوند، بعضی کند و در موارد زیادی برای اعمال سلطه به کار گرفته میهای سرزمینی عمل میارتباطاتی که ورای قوانین و چارچوب

های مروج فساد شوند، مثل گروهدر قالب ارتباطات رمزشده به کار گرفته می هاآنمستقیم و بخشی از  صورتبهاز این موارد 

العدل، جنداهلل، تکاوران تندر و... . های تروریستی مثل مجاهدین خلق، جیشاخالقی، مروج اقدامات خالف امنیت و حتی گروه

Tweeter  در شرایط اوج درگیری از  آمریکا ٔ  ارجهوزارت خگران تبدیل شد و حتی به کانون فتنه ۲۰۰۹ انتخاباتدر ماجرای

بعدا  به این موارد در  آمریکاوقت  ٔ  خارجهکلینتون وزیر  هیالری کهچنانتوییتر خواست که اصالحات خود را به تعویق بیندازد. 

گفت باید توییتر صلح نوبل بگیرد. بدون توییتر مردم  آمریکامارک فیفل، مشاور سابق امنیت ملی خاطرات خودش تصریح کرد و 

ایران  انتخابدر آفرینی آزادی و دموکراسی نداشتند. توییتر به علت نقش درراهبرای استقامت  نفساعتمادبهایران احساس قدرت و 

 Near East هایی نظیر شد. تصویب بودجه the Top ۱۰ Internet Moments of the Decade ٔ  جایزه ٔ  برنده

reigonal democracy program 2009  های ساالنه یا اختصاص پول برای یا تصویب بودجه آمریکابرای آزادی ایرانیان در

کاندولیزا رایس  کهان تبلیغاتی علیه دولت تهر ٔ  مبارزهترین میلیون دالر با محوریت بزرگ ۷۵ اقدامات تبلیغاتی علیه ایران نظیر

 هاست.ییآمریکاای از این مدل اقدامات ن را اعالم کرد، وجههآ ۲۰۰۶ ٔ  هیفوردر  آمریکاوقت  ٔ  امور خارجهوزیر 



ها قابلیت رمزگشایی دارد، اما برای دیگران نظیر کشورها، ارتباطات رمز شده است. ارتباطاتی که برای قدرتاما ضلع دیگر 

پذیر هم نیست. این مسئله جاسوسی، نظارت ٔ  زمینههای اطالعاتی و امنیتی، انتظامی و قضایی امکان ندارد. عالوه بر دستگاه

، Gmail ،Youtube ،Instagram ،Viber ،Whatsapp ،Facebookهای مهم مثل است که بسیاری از سایت ایگونهبه

Tweeter ،GooglePlus در دنیای آنالوگ  ازآنچهبروید بخشی جاسوسی  ٔ  النهکنند. اگر به شده استفاده میاز ارتباطات رمز ...و

شناسایی و شکار »کنند، یا کتاب ها ارتباطات را رمز میییآمریکاپیکر بینید که با وسایل غولرمز کردن ارتباطات بود می ٔ  وسیله

برای رمزنگاری و رمزگشایی از شهروندان عادی و  CIAو  ۵MIکه عملیات  چاپ انتشارات اطالعاتاز سر پیتر رایت  «جاسوس

ما به  آنچهدر قالب فضای مجازی بازتولید شده است.  اآلندهد، این اطالعات نشان می جنگ سرد ٔ  دورهطور بلوک شرق در همین

های ما ارتباط نامیدیم که هم در کشور ما جاسوسی کرده، خطوط را شنود کرده، با تبعهجاسوسی می ٔ  النهرا  آمریکاخاطرشان 

در قالب رمزنگاری اینترنتی بازتولید شده  اآلناین موارد  کند و...خواهد بفهمد را رمزنگاری میگیرد، اطالعاتی که کسی نمیمی

اشمیت نیست.  دستشانآن که بستر  دهندیم اتی راارتباطو آثار آن مجوز  به تبعاتتوجه است. بعد کشورها مثل کشور ما بی

منیت ملی سازوکارهای این موارد را اها یعنی قوانین و . پروتکلرمزنگاری است ...ایران و ،برای چین حلراهگوگل گفته  مسئول

 ییآمریکاحتی  های خارجی وهای ما هم بخواهند رمزنگاری کنند، باید بروند از شرکتاست. حتی اگر بانک درست کرده آمریکا

 ( بگیرند.certificateتأییدیه )

 تحریم نیست وقتهیچارتباطات و اینترنت 

یکی از دستاوردهای خود  عنوانبه اوباما کهچنانهای اندروید و... فراگیر شده است، تازه این موارد با مواردی فراگیرتر مثل گوشی

های تحریم، اندروید را وارد ایران کردیم و همین است که در حوزه عاملسیستمدهد که ما در مقابله با ایران به کنگره گزارش می

و  Twitterاز  اوبامادهد که هیچ فته را مورد تحریم قرار نمیگهای پیشوقت ارتباطات، اینترنت، سایتهیچها ییآمریکا

Facebook عنوانبه Ground Strategy انتخاباتدر  اوباماخواه ، رقیب جمهوریکینمکسناتور  و کندیاد می آمریکا 

از اینترنت چمدانی یا حتی از پهپادهایی که اینترنت امن برای مردم و معترضان ایران فراهم کند که مشکل فیلتر و...  ،۲۰۰۸

هایی برای دسترسی بدون محدودیت در سراسر جهان کار بوک روی پروژهیا گوگل و فیسگوید. ایران سخن می علیهنداشته باشد، 

دو شرکت . Titan Aerospaceمثل هواپیمای معروف گوگل  شود پیگیریماهواره یا... ، هواپیما، بالنکنند که از طریق می

 ٔ  پروژهای هم کره Samsung کنند.ای جهانی را دنبال میاینترنت ماهواره ٔ  پروژهدیگر ایرباس و اسپیس ایکس نیز  ییآمریکا

 مشابهی دارد.

 اینترنت!ها و نهضت آزادی های مجازی، معاهدهنهادها و کانون

دهند، گرچه در اینترنت به لحاظ ماهیت آن را سامان می آنهای های دیگر نهادهایی دارد که چارچوباین حوزه هم مانند حوزه

که بخشی از آن را در پیش برشمردیم اما مواردی نظیر  گران کلید خورده استهای آن عمال  در دست سلطهمدیریت و چارچوب

WSIS 
به  که Cyber dialogue Iran اجالس(، حاکمیت اینترنت انجمن) IGF(، اطالعاتی ٔ  جامعه ٔ  دربارهجهانی سران  اجالس)

ها او را به خاطر حجاب ه )عضو هلندی پارلمان اروپا که ما ایرانیچه اسخاکپردازد و افرادی نظیر ماریآزادی اینترنت در ایران می

سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در  ٔ  ویژه گزارشگرشهید )شناسیم( احمد بدش در دیدار با مقامات عالی کشور می

آزادی اینترنت، عدم فیلترینگ و... برای جلوگیری از دخالت کشورهایی که به  ٔ  مطالبهگردانند. اساسا  و... آن را می ، گوگلایران(

هست. مثال  حتی در بخش فارسی گوگل،  جدی در دستور کار صورتبهدنبال سیاست مستقل ملی یا معارضه با نظام سلطه هستند 

هایی مثل ایران، ذیل عنوان آزادی اینترنت دارد. یکی از محورهای فشار به حکومت پیگیریپویش به پا خیز هست که محوریت 

محوریت  کهایناست. جالب  شدهآمادههایی نظیر اینترنت در زنجیر علیه ایران اینترنت است و گزارش محدود کردنحقوق بشر، 

 شود.که در بخش کشاورزی با آن آشنا شدیم، پیگیری می UNDPنهادهایی مثل  ٔ  وسیلهبهچنین مواردی 



 نظام سلطه نگاهی از باال سوم:
هایی که در هر ها و شاخصها، آموزشها و نهادها، معاهدهها یا سازوکارها، ابزارها، سازمانمحدود به همین حوزه سلطهطبیعتا  نه 

 برداریمدستانگاری این مسائل نگری و خنثیانگاری، سطحیکه از ساده خروار است ٔ  نمونهها مشت حوزه نام بردیم هست، اما این

 گران پیدا کنیم.طهبینانه به سلطه و سلو نگاهی واقع

های مختلف های معدودی است که در حوزهسلطه در این چارچوب تالش برای کسب، حفظ و بسط منابع قدرت در اختیار مجموعه

های ها و حرکتها، آموزشنامهها، معاهدات و توافقو کانون المللیبینها و نهادهای از طریق سازوکارها، ابزار، معاهدات، سازمان

 شود.ها نهادینه میو شاخص فرهنگی

 
نفعان و ذی اندیافتهسامانها مالی و شرکت مؤسساتکه در قالب  ها هستندداران بزرگ و صهیونیستسلطه سرمایه های اصلیکانون

با  دوطرفه)که روابط  شانیهارمجموعهیزها و قرار دارند. دولت هااندیشکدهو بعد بنیادها  ٔ  هیالدر موجود هستند.  وضعاصلی 

در داری وابسته و سرمایهگرا بعد نخبگان غرب المللیبینهای ( هم دارند. نهادها و سازمانهااندیشکدهها، بنیادها و شرکت

زنند که منابع قدرت را، اعم از انسانی و مادی در راستای منافع رقم می ایگونهبهکه مجموع شرایط را  محلی هایمجموعه

 یابد.تا پایین تداوم می رأسچنین است که اعمال سلطه از  ؛ وگیرندگران به کار میسلطه

کسب، حفظ 
و بسط منابع 

قدرت

سازوکارها و 
ابزارها

معاهدات و 
توافق نامه ها

سازمان ها و 
نهادها

آموزش ها و 
کارهای فرهنگی

شاخص ها



 
سود داشته باشد. این افراد ضمن حفظ  هاآنپذیر برای گر و سلطهسلطه ٔ  رابطهراهکار اصلی اعمال سلطه، ایجاد نخبگانی است که 

های داران تا دولتسرمایه ٔ  فاصلهپذیر را حفظ کنند. از گرسلطهدهند که سیستم سلطهوضع موجود، به نحوی منابع را سامان می

وم سلطه تدا ٔ  الزمهواسط،  ٔ  طبقهو تا کشورهای مستضعف همین رابطه برقرار است. وجود این  المللیبینهای گر، سازمانسلطه

 است.

 

سرمایه داران

موسسات مالی، 
شرکت ها

بنیادها و اندیشکده ها

دولت های سلطه گر

سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 
بین المللی

نخبگان غرب گرای کشورهای ضعیف

کشورهای ضعیف

مردم

سلطه گران

طبقه ذی نفع سلطه گری در 
سلطه پذیران

سلطه پذیران



در هر حوزه  گذاریسیاستنظام سلطه هدف از سلطه که کسب، حفظ و بسط منابع قدرت است را با در دست گرفتن حاکمیت و 

خود  کهنحویبهنفع و با تغییر محاسبات مردم و مسئولین دهد تا از طریق نخبگان ذیرا سامان می هاآنکند و به نحوی دنبال می

 .تن دهندبه حفظ وضع نابرابر موجود  اجباربهیا  دلخواهبه

  

کسب، حفظ و بسط منابع 
قدرت

در دست گرفتن حاکمیت 
هر حوزه

تغییر محاسبات 
مسئولین، نخبگان و مردم

حفظ وضع نابرابر موجود 
و تأمین منافع سلطه گران


