
  گفتگوی اومانيته با ناصر منصوری
  فاجعه رقابت وحشيانه

  زحمتکشان شمال و جنوب
  مصاحبه از برونو اودنت

  2005ه یي ژو9ته ياومان
  

در مورد نشست سران ی النيگی آرده است با ناصر منصوری ته مصاحبه ايروزنامه اومان
ی كایسندی ل اقتصادیمسئول بخش مسای النيگی  ناصر منصور.یهشت آشور صنعت

فرانسه، عضو ی الملل نيبی های همكاری عالی ت فرانسه، عضو سابق شورا.ژ.ثی آارگر
اقتصاد فرانسه در ده "ر ينظی یسنده آتاب هاین آشور و نویمار اآاطالعات ی ملی شورا
نه يدر زمی مقاالت متعددی النياز گ. است" استفاده شهروندانی شدن برای جهان"و " درس

ن يهمچنی و. منتشر شده استی یايآسی وم، و بحران آشورهاجهان سی های نفت، بده
 منتشر شده 1990است آه در سال " رانیآار در ای قانون اسالمی شه هایر"سنده مقاله ینو

  . است
   :تهياومان

و يلترناتآی ل جهان سوم راه هایت و متخصص مسا.ژ.اقتصاددان عضو ثی ناصر منصور
آه در مورد ی زيحداقل چ. آندی ت را مطرح مگروه هشی آشورهای ه هايبرابر توص در

آن است توان گفت ی م" 8گروه "جهان موسوم به ی نشست سران هشت آشور بزرگ صنعت
خود قرار داده بود نتوانست ی ت هایاز الوی كیقا را یفرآژه یوتوسعه ن نشست آه یآه ا
ی قبلی از نشست های كیآه در ی یهای بدهی الغا. اتخاذ آندنه ين زمیدر االزم را رهای يتدب

سوم مربوط جهان ی های ار مجموع بدهی زين تفاهم شده بود تنها بخش ناچآبر سر هم سران 
افته آه یش یافزاارد دالر يلي م50به رقم ناآافی به توسعه ی عمومی حجم آمك هامی شود و 

  .  خواهد بود2010 پس از هم مربوط بهآن 
ی  و ضمنا برخمی پردازدی است آنوني سل بن بستیدالبه ی اقتصاددان ناصر منصور

رد ارائه يمردم جنوب و شمال را در نظر بگهماهنگ توسعه ی ازهايو آه نيلترناتآشنهادات يپ
  . دهدی م

 مشكالتا در سطح یآ 8گروه  اعالم شده در نشست سران ريتدابها و  یبدهالغای : تهياومان
   است؟موجود

ت جهان با ياز جمعی مين:  استو معلومساده ی اصل مسئله. چوجهيبه ه. نه :ناصر منصوری
ت ين جمعیای فوری ازهاي ناگر. آنندی می زندگ) دو هزار تومان(رو روزانه آمتر از دو ُا

  . استی ناآافاز اساس  اعالم شده ريتداب م آهينيم می بيرا نقطه شروع قرار دهفقرزده 
آه  شد اعالمار مقروض ير بسي آشور فق18ی ها یبدهی الغان نشست یدر ا: نكته اول
جهان سوم ی های آه مجموع بدهی در حالهاست  از بدهیارد دالر يلي م40 در موردمجموعا 

زودگذری خواهد ی امدهايپن مقدار يالغای همهر چند . شود یمبالغ ارد دالر يلي م2000بر 
  .رديد صورت گی است آه با"یتالش"ز از يناچی ن تنها بخشی اداشت اما
عا ين آشورها وسیآه موجب شده الی یدالی عنیشه ای ین نشست به مشكالت ری ادر: نكته دوم

م خطر ی متمرآز نشولیمسان یای آه ما بر روی مقروض شوند پرداخته نشده است و تا زمان
ی از بدهی م آه بخش مهميدانی مثال م. ها وجود خواهد داشتی د مجدد بدهیش شدیافزا

است های برتری يساگر نتوان . استی زات نظاميهد تجیاز خری جهان سوم ناشی آشورها
 نیدر ا ،ری از مخاصمات نظامی را حاآم نموديطلبانه آنونی را متوقف آرد و صلح و جلوگ

ن علت ها مجددا همان معلول ها را بدنبال خواهند ین داشت آه ايقیتوان متاسفانه  یصورت م
  . داشت



ك یختن هاست آه در حال پردا سالجنوب  بدهكار جهان سومی آشورهات آه ين واقعیا ایآ -
 به 8ای آه رهبران گروه " هیهد"نیشتر اي موجب آاهش باز هم برانت واقعی به شمال هستند

 آنان داده اند نشده است؟
ی  آه سال به سال انجام من بدهی هایا خدمات بازپرداخت سود و حجم .نطور استي همقايقد -

را ی ش جهان سوم تا آنون چهار برابر قرضيست و پنج سال پياز ب. م استيار عظيشود بس
   .ن زمان مقروض استآز اش يت آرده است و االن چهار بار بآه در ابتدا گرفته بود پرداخ

قا یرفآژه در یجهان سوم بوی ش گرفت تا آشورهايد در پیرا باواقعی است توسعه ي سآدام -
  ند؟یآبتوانند باالخره به حرآت در

. ا برعكسی. ميم مشكل زحمتكشان جنوب را بر دوش زحمتكشان شمال حل آنيتوانی  ما نم-
شمال و جنوب توسعه مشترك م به فكر و تدارك ياگر واقعا بدنبال راه حل هستم یفه داريما وظ
ی ان مزدبران شمال و جنوب، بجاي مانهيرقابت وحشجاد یای نكه بجایای عنی .ميباش
م يرا در همه جا تحكی اجتماعهای  ني تامود حقوق ی با،هر دوی ون مخرب برايزاسيبراليل

  . آرد
. ديگر آشورها نگاه آنیشمال به دآشورهای ثروتمند  از ی آارخانه هایجابجاده یمثال به پد

  آار براساسنیاما در همه جا ا. را ممكن آرده استی ن تحوليك چنیتكنولوژی ها شرفتيپ
ن يجاد رقابت بیاق یطرش آسب حداآثر سود مالی انجام می شود آه هدفی براليلی است هايس

ی ش برد آه ميرا به پی یها  د طرحین بای بنابرا.آشورهای مختلف استآارگران و مزدبران 
نكه یدر اندارند ی چ نفعيرا آارگران جنوب هیز. برال گسست آندين منطق لیتواند با ا
ی  براتقاضات يجب آاهش ظرفآه بنوبه خود موی  فقرَشَوند،ر ينان در شمال فقآهمكاران 

آشورهای ز منافع زحمتكشان  ين نآبرعكس . جنوب خواهد بودی بعدی دات احتماليتول
ن ي تاموبهتر ی نان در جنوب از دستمزدهاآن است آه همكاران آدر شرفته صنعتی يپ

جه به يخواهد شد و در نتی د عمومیش قدرت خرینچه موجب افزاَشَوند، آبرخوردار ی اجتماع
ن یان ايمنافع مشترك می نيه عیك پاینجا یدر ا. تازه آمك خواهد آردی های ادله و همكارمب

  .دو وجود دارد
به آار با ی از امكان دسترسی دارربرخوی نان برایك از ایهر ی ید حقوق ابتداین بایبنابرا
ی ادر منشورهی قين حقوق به شكل آامال دقیا. توسعه دادرا ی اجتماعهای  ني به تام،ثبات

 و همه ها  ییاي، آسها  ییقایفرآی ن را براآد یپس از جنگ درج شده است و باالمللی  نيب
گسست ی براز ينی تيمل چندی د در سطح شرآت هایما با. ت شناختيمزدبران جهان به رسم

مداخله ی رش حق آارگران براین مستلزم پذیا. ميمبارزه آنبرالی ياست های لياز سالزم ی ها
برای ن دولت ها یو بنابراالمللی  نيبی نهادهابر روی د ین حال بايدر ع. ستت ایریدر مد

خلق ها ی ن نسبت به خواست هایش از ايتوانند بی نان نمآ. فشار آوردخود ی استراتژر ييتغ
 مه در 29نچه در رفراندم آردم مانند انتخاب مژه نسبت به یبمانند و بوی  باقاعتنای ناشنوا و ب
  . شدی اروپا متجلی  به قانون اساس" نه "فرانسه در

 ؟ حرآت آردتوسعهی ن مليتام چگونه می توان به سمت -
ا بانك یپول المللی  نيبر صندوق ينظی ینهادها. م آننده دارديتنظی از به نهادهاي جهان ن-

از مشكالت جهان ی كیآنند ی آار مآن آه براساس ی ل منطقيخودشان اآنون بدلی جهان
 آرد آه برخالف امروز ن نهادها را وادارید ایبای عنی. ر دادييد تغی را بان منطقیا. هستند
مثال در صندوق . داشته باشندی بسود توسعه انسانی  وام و اعتبار پولنيتام در مهمی نقش
ی نوعی ني را آه شكل جن)سبد پولی آشورها" (ژهیحق برداشت و"توان ی پول مالمللی  نيب

ی شرفت پروژه هايبدون بهره به منظور پی ا حتیه آم است با بهری پول مشترك جهان
ی ن اعتبارات مين شكل از تامیا. جاد اشتغال بكار گرفتیت ها و ايرشد فعالی برای ضرور

ی ازهايآه در تناقض با نی مالی ج آمك آند آه از تسلط دالر و سلطه بازارهایتواند بتدر
 . اهداف توسعه است خالص شد


