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  دولت هيبازار بر عل
 

 جهاني سازي چيست ؟
 

 و رامونهياسيني ا:نوشته 
 انيالنيژه گي من:برگردان 

 
، بخش ه دولتيبازار برعلقد علم كردن .  دوران ماي اصلييست ؟ رودرروي چي سازيهانج

 .يهمبستگه يبرعل، خودخواهئ ه جمعيبرعلعمومي، فرد ه خدمات يبرعل يخصوص
 

ل يبه اين دل. ه عملكرد دولت  دارديطه مداخله اش برعلي تالش در گسترش حيبازار از هر راه
 جز انتقال يزي در واقع، چي سازيخصوص. ابدي يگسترش م در همه جا ي سازياست كه خصوص

آنچه كه تا كنون . ستي ني بخش خصوصيبه سو) شركت ها و خدمات(عمومي   يدارائ  يتكه ها
ا ي و يا پولي در دسترس همه شهروندان بود، حاال يضي هر گونه تبعيب) مت نازليا به قيو (گان يبه را
را كه يز.  دست شده استير اقشار تهيبانگيشتر گري بيم اجتماعين عقبگرد عظيا.  شده استتر گران

 .  ندارنديه اي است كه سرماييه آنهايخدمات عمومي، سرما
 

ش تنگاتنگ يش از پي بيش، به هم وابستگ ايسم مبادالت تجاري با مكاني سازيهانجگر، ي ديياز سو
. ش استيحجم صادرات و واردات همواره در حال افزا.  زندي از كشورها دامن مياري بسياقتصادها

ان پول در آن ي گردش جريرا كه آزادي شود، زي ميژه شامل مبادالت مالي به وي سازيهانجاما 
 . شوديتصاد مسلط مف اقي بر طين،  بخش ماليو بنا بر ا. تمام و كمال است

 
ه يا در بورس سرماي   :ه خود، دو راه دارند يشتر سرماي هر چه بي سود دهيافراد دارا و توانمند برا

ا در يو ) ان دارندي جري هر گونه مانعيه ها بيرا كه سرماي در جهان، زيدر هر بورس( كنند گذاري
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 در يزان متوسط سوديل دوم مراه ح).  يك كارخانه محصوالت مصرفيجاد يا(ك پروژه صنعتي ي

 ي در بورس، سودآورگذاري  هيكه با سرمايدر حال.  آورديبه همراه م  در صد ٨ تا ٦اروپا حدود 
 بالغ بر سودي شي افزايبورس يبازارها در فرانسه، ٢٠٠٦درسال ( برسد يتواند به سطح باالتريم
 ).ه اند داشت  درصد٦,٣٣ا ي درصد و در اسپان٢٢درصد، در آلمان   ٥,١٧
 

 ييهمانجا( در بخش صنعتي گذاري ه يگر حاضر به سرمايه داران دي، سرماين تفاوت فاحشيبا چن
 در صد ١٥شان حدود ي براگذاري ه ين سرمايمگر آنكه ا. ستندين) نش اشتغال استيكه محل آفر

ن نوع  يا ي برايزان متوسط سود آوريم كه ميديكه دين در حاليو ا. اورديسود ساالنه به ارمغان ب
ن ي در چگذاري هيد كرد ؟  مثأل سرمايچه با.  باشدي در صد م٨ تا ٦ن ي در اروپا بگذاري ه يسرما

تا  اي  گذاريه ي سود سرماامكان  نازل شانار  ي كه به واسطه دستمزد بسييلند، كشور هايا در تايو 
ن همه يه امروزه ان علت است كيبه هم.  را ميسر مي سازندشتر ي بيا حتي در صد و ١٥زان يم

 .ردي گين صورت مي در چگذاري ه يسرما
 

 يمتي فروش با قير براي فقيمت نازل در كشورهايد با قين كنش ها، تولي كه هدف اييو از آنجا
كشور ـ  «   فروش از  ي برايدات وارداتي از توليلي  ثروتمند است، سيار گران دركشورهايبس

 را نابرابر  يورده ها رقابتآن فرينجاست كه ايدر ا.  شودير مياز مثأل اروپا سري به سوها  »كارخانه 
 كارگران يل حقوق اجتماعي به دلين ترينه سنگير با هزيكه در قاره پ با محصوالت همگون 

 ورشكست  و يي اروپايجه آن است كه شركت هاينت.  كننديد شده اند، آغاز ميتول) خوشبختانه(
 .  مي شوندران اخراج ي و مزد بگ شدهلير تعطي ها ناگزيدي از تولياريبس
 

د خود را ي مركز توليعنيرند ي گي م   » ييجابه جا« م به ي خود، تصمي بقايان براي از كارفرمايبرخ
 باعث بسته شدن ي غنين امر  در كشور هايا.  دهندي با دستمزد نازل انتقال ميبه كشور

 . شودي ميكاريكارخانجات و ب
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ر فشار ي زدرمداوم   رده بندي و ك ي تفك ي براساز وكاري  همانند ي سازيهانج، ترتيب ن يبه ا
 به اي كهه ي سرما . ه و كار استين سرماين رقابت ما بيا.  كندي شده، عمل ميك رقابت عمومي

 ي برنده م ه ي سرماروست كهن ي ااز  كمتر متحرك هستند، كه ا انسان هو  ان داردي جريآزاد
 .شود

 
 تا ١٩٦٠ ي در سال هايتي چند مليا شركت هاي بزرگ در قرن نوزدهم و ينك هاهمانطور كه با

 ي ماليبازارها  ي خصوصيه هايل نمودند، سرماي از كشورها تحمياري عملكرد خود را به بس١٩٨٠
سرنوشت  توان گفت، ي ميو به نحو. كشورها را در دست گرفته اند از ياري اكنون سرنوشت بس،هم

 . جهان راياقتصاد
 

 ـ ياسين سين صحنه نويدر ا. ن خود به دولت ها هستنديل قوانيتحم قادر به  ي ماليبازارها
گر يع مجدد ديتوز. روز استي دولت پبر يخصوص  و شركت ي عنصر مل بري جهان، عنصريقتصادا

در .  استيخصوص  هاي توسعه، شركت عامل  شود كه تنها يبأ وجود ندارند و به ما گفته ميتقر
 يد ميبه ما تأك.  شوديت شناخته مي هم فقط اوست كه در صحنه رقابت به رسمي المللنيسطح ب

 . شودي سازماندهي خصوصهايد حول شركت يز بايل همه چين دليشود كه به هم
 

ن يي تعي اقتصادچ كدام خود به خود، عنصريه هيه، كار، مواد اولي شده، سرمايهانجاقتصاد ك يدر 
 ي برقراريبرا. است  ن سه عنصرين اي ب نه ي، ارتباط به شوديم شمرده م كه مهيامر. ستنديكننده ن

 سود آور ترين نوع و تنها  ن ي قواننه به و توجهي دارد به مرزها     نهك شركت ين ارتباط ، يا
ن امر يشتر اوقات ايب. دارد   مد نظر  راتي يري كار و انقالب مدياز اطالعات، سازمانده استفاده  

   كشد كه منافع شركت و منافع يك كشور شده وكار به آنجا مي در بطن ي همبستگباعث شكاف
 .رندي گيزاز هم فاصله مي ني و منطق بازار و دموكراسمي شوند   از هم جدا ي ملجامعه

 
 يمان كاري، آنها دست به پ   دانندين امر نميخود را مشمول اچ وجه ي شده به هيهانج يها شركت

 دانند كه به آنها ي ميتي فرامليژگي ويها خود را دارا ن شركتيا.  زننديا مينو فروش در سراسر د
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 يژگي با وين المللي بي از عدم وجود نهادهاين ناشيو ا.  دهديار مي بسي با آزادعملكردي  اجازه

 . باشديها م ن شركتي در رفتار ايي، قادر به نظم دادن با كار آي و حقوقياقتصاد، ياسيس
 
، ي سازيهانج.   رودي به شمار مي و فرهنگياسي، سياقتصادم  ي، گسست عظي سازيهانجن رو، ياز ا

 اياراده هيچ بدون  .»ق دادنيخود را تطب«   : قرار مي دهد  واحديفرمان سلطه   شهروندان را تحت 
 نقطه عطف اقتصاد ي سازيهانج.    براي بهتر فرمانبرداري كردن از دستورات بي نام و نشان بازار

و . يگري از دي و باالخره آگاهامعن از فرهنگ،  تهي شده ،»يهانج« سرشتن انسان : است ييگرا
 .سم به همه كره خاكيبرا لي نئوليدئولوژيل ايتحم

 
 
 


