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چکیده

Abstract
This article explores the potentiality of globalization
for ensuring sustainable development. By examining
the pessimistic views on the negative impact of
globalization on sustainable development, which
consider these two variables as contradictory and
competitive paradigms, the author, in the framework
of transformationalist approach, considering them as
two complementary and interactive paradigms,
believes that globalization, regarded as a process of
“interconnectedness of borderless world”, can
function effectively within the widely accepted
framework of sustainability, and is conductive to a
positive impact on sustainable development, in the
areas of social justice,
environmental
protection and human security, paving the way
for “sustainable globalization” and “successful
globalization”. In order for globalization to be
considered as sustainable and successful, it should
not compromise the ability of future generations to
meet their own
social, economic and
environmental needs but rather should contribute to
realize a knowledge-based economy, and to promote
public and professional awareness through due
attention to the major role of education in agendas
for sustainable development. The article analyses
then the challenges and opportunities of globalization
for sustainable development and finally explores the
possible ways to achieve a sustainable and successful
globalization with an special emphasis on economic
growth combined with equality and social peace,
constructive engagement with the global economy,
observance of environmental regulations and
realization of successful educational system.

.این مقاله به تبیین ظرفیت جهانی شدن برا تضمین توسعه پایدار میپردازد
نویسنده ضمن بررسی دیدگاهها بدبینانه درباره تأثیرات سلبی جهانی شدن بر
توسعه پایدار که این دو متغیر را به مثابه پارادایمها رقیب و متقابل قلمداد
 در چارچوب رویکرد تحولگرایانه معتقد است که جهانیشدن و توسعه،میکنند
پایدار دو پارادایم مکمل و متعامل با یکدیگر هستند و جهانی شدن به عنوان
"فرایند همپیوند جهان بدون مرز" میتواند در چارچوب پذیرفته شدۀ پایدار
-به گونها مؤثر عمل کند و منجر به تأثیراتی ایجابی بر توسعه پایدار در عرصه
 حفاظت محیط زیست و امنیت انسانی شود تا راه را برا،ها عدالت اجتماعی
 جهانی.تحقق "جهانی شدن پایدار" و "جهانی شدن موفقیت آمیز" هموار سازد
شدن در صورتی پایدار و موفقیت آمیز به شمار میآید که توانایی نسلها آینده
 اقتصاد و زیست محیطی خود مورد مصالحه،را برا تأمین نیازها اجتماعی
و سازش قرار ندهد بلکه در عوض باید اقتصاد دانش بنیان را رقم بزند و به
ارتقا سطح آگاهیها عمومی و تخصصی از طریق اهتمام ویژه به نقش
 سپس مقاله به تجزیه.عمده آموزش در دستور کارها توسعه پایدار کمک کند
و تحلیل چالشها و فرصتها جهانی شدن برا توسعه پایدار میپردازد و
سرانجام راهکارها ممکن برا دستیابی به جهانی شدن پایدار و موفقیتآمیز
 تعهد سازنده در،را با تأکید بر رشد اقتصاد تومم با برابر و صلح اجتماعی
 رعایت مقررات زیست محیطی و تحقق نظام موفق،قبال اقتصاد جهانی
.آموزشی تبیین میکند
 جهانی شدن، جهانی شدن موفقیتآمیز، توسعه پایدار:واژههای کلیدی
. محیط زیست، آموزش،پایدار
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مقدمه
در چند دهه اخیر مباحثی بر له و علیه ظرفیت جهانیشدن برا
تضمین توسعه پایدار مطرح شده است .برخی نویسندگان بر تأثیرات
سلبی جهانیشدن تأکید دارند به گونها که ناتوانی جوامع را اهتمام به
معیارها زیستمحیطی و اکولوژیک به رغم تأکید بر رشد اقتصاد
گواه میگیرند و معتقدند که ماتریسها تجار سنتی و شاخصها
اندازهگیر ثروت و تولید ناخالص داخلی کشورها براساس عوامل
اقتصاد سنجیده میشود بدون اینکه نگرانیها اجتماعی و زیست-
محیطی جوامع در نظر گرفته شود ) . (Byre & Glover,2002در
چارچوب این رویکرد بدبینانه ،برخی از پژوهشگران بر استفادۀ فزاینده از منابع
از سو شرکتها چند ملیتی جهانی و مصرف فزاینده و بیرویه
سوختها فسیلی ،آب و فلزها گرانبها در عصر جهانیشدن تأکید
میکنند ) .(Ayres,1995از سو دیگر ،بر اساس نگاه خوش بینانه،
برخی تحلیلگران و اقتصاددانان با اتخاذ رویکرد ایجابی به تأثیر
جهانیشدن بر توسعه پایدار ،معتقدند و بر این باورند که جهانیشدن
موجب ارتقا ثروت جامعه میشود و این روند را در آینده نیز تداوم
خواهد بخشید .(Bryan&Farrel,1996) .این گروه بر این باورند
که جهانیشدن سطح زندگی رفاهی مردم را بهبود میبخشد ،مبادله
فرهنگی را تشویق میکند و روند دمکراسیساز را ارتقاء میبخشد
). (Byrne&Glover;2002;Wildarsky,1995; Friedman,2000
آیرس مفهوم "اقتصاد پایدار " 1را به پیش میکشد که با موضوع
حفظ رشد اقتصاد در عین توجه ویژه به نگرانیها زیست محیطی در
زمینة استفاده از انرژ و مصرف بی رویة منابع به ویژه سوخت فسیلی و
رابطه آن با تغییرات اقلیمی در ارتباط است .آنان بر این اعتقادند که با توجه به
مزایا آشکار اجتماعی و اقتصاد جهانیشدن ،نیروهایی وجود دارند که
همزمان خواستار حفظ محیط زیست و تحقق رشد و یا توسعه اقتصاد
مستمر هستند که منجر به مجموعه پیچیدها از مناسبات میان آنها در
چارچوب وابستگی متقابل میشود .آنان معتقدند که ثروت در نتیجة جهانی-
شدن و تجارت آزاد و باز در سطح جهان به گونها فزاینده در حال افزایش
است ). (Ayres, 1995:5-25
با وجود این ،جهانیشدن و تأثیرات آن موجب بروز نگرانیهایی در
سطح جهانی دربارۀ جهتگیر جوامع به توسعه پایدار شده است .جهانی-
شدن به عنوان پدیدها که با توسعه اقتصاد پیوند خورده و هدفش توسعه
و تحکیم بازارها جهانی است ،اگرچه دربرگیرندۀ توسعه ،تعمیق و تسریع
ارتباطات متقابل بین تمامی جنبهها زندگی جوامع در سطح جهان است اما
به سو یک فضا اجتماعی واحد در حال چرخش است که توسط نیروها
پیچیدۀ اقتصاد و فناور در حال شکلگیر است؛ لذا شایسته است
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جهانیشدن به گونها مدیریت شود که چالشها آن به حداقل برسد و
فرصتها و مزایا آن افزایش یابد .اگر جهانیشدن منجر به افزایش فقر و
نابرابر در سراسر جهان شود باید آن را مدیریت کرد تا جنبهها انسانی آن
تقویت شود .انسانها باید دریابند که سرنوشت آنها به یکدیگر بستگی دارد و
باید همکار بینالمللی بر اساس حس واقعی مشارکت ارتقاء یابد .بنابر این
باید اقداماتی صورت پذیرد که جهانیشدن در جهت تقویت توسعه پایدار
عمل کند که این مهم نیازمند سیاستگذار و برنامهریز در عرصهها
گستردها از جمله تجارت ،توسعه ،محیط زیست ،مدیریت منابع ،همکار -
ها توسعها و حکمرانی جهانی است .جامعه بشر باید دریابد که
تصمیماتی که گرفته میشود و اقداماتی که در یک بخش از جهان صورت
میگیرد تأثیراتی عمیق بر زندگی افراد یا جوامع در دیگر بخشها جهان
میگذارد و گسترۀ این تأثیرات و تغییرات به حد است که حکومتها و افراد
میتوانند کار اندکی برا مقابله یا مقاومت در برابر این تغییرات انجام دهند.
در عین حال ،تأثیر جهانیشدن بر جوامع و قارهها بسته به نحوۀ مدیریت آن
توسط کشورها متفاوت است .نگارنده بر این اعتقاد است که در صورت
اهتمام به اقتصاد دانش بنیان و ارتقا سطح آگاهیها عمومی و تخصصی
از طریق آموزش ،جهانی شدن از ظرفیت ایجابی الزم برا تأثیرگذار بر
توسعه پایدار برخوردار است که در اینصورت زمینه تحقق نو جهانی شدن
پایدار و موفق فراهم میگردد.
در این مقاله نخست به مفهومشناسی جهانیشدن و توسعه پایدار پرداخته
میشود .سپس دو رویکرد مخالف در مورد رابطه جهانیشدن و توسعه پایدار
که یکی این دو را پارادایمها رقیب و متقابل و دیگر این دو را پارادایم-
ها مکمل و متعامل میدانند واکاو میگردد .در ادامه فرصتها و چالش-
ها جهانیشدن برا توسعه پایدار تجزیه و تحلیل میشود و در نهایت
راهکارها تحقق جهانیشدن پایدار و موفقیتآمیز تبیین میگردد.
مبحث نخست :مفهومشناسی جهانیشدن و توسعه پایدار
 مفهومشناسی جهانیشدندیدگاهها متفاوتی دربارۀ جهانیشدن مطرح شده است .شکگرایان با
رویکرد تردیدآمیز معتقدند که جهانیشدن تداوم سرمایهدار جهانی است.
آنان جهانیشدن و آزادساز تجار را دو مفهوم ناظر بر توسعه اقتصاد
میدانند که بر سیاستها بازار آزاد تأکید میورزند .آنان بر این باورند که
فرایند جهانیشدن بازارها مالی و سرمایهگذار را قادر میسازد تا به گونه-
ا بینالمللی عمل کنند .به عبارت دیگر ،جهانیشدن به معنا آنست که
تمام گیتی در دسترس سرمایه و در اختیار صاحبان سرمایه بویژه قدرتها
جهانی کاپیتالیستی قرار گیرد ). (Hirst & Thompson,1996
برخی دیگر با رویکرد جهانگرا و افراطآمیز معتقدند که فرایند جهانی-
شدن اجتناب ناپذیر است و فرایند فشردگی زمان و مکان و کمرنگ شدن
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مرزها جغرافیایی منجربه تقارب سیاسی و اقتصاد جهان میشود
) .(Reich,1991 ,Ohmae,1996رویکرد سوم ،به عنوان رهیافت
بینابینی و مختار نگارنده ،همانا رویکرد تحولگرایان یا گشتارگرایان 2است.
این رویکرد معتقد است که جهانیشدن از اواسط دهة  1970پدیدها جدید
از نظر کیفی محسوب میشود که منجربه تغییر روابط قدرت بین سطوح ملی
و فراملی شده است .از اواسط دهة  1970افول سیستم برتون وودز 3مبتنی
بر نرخ معینی مبادالت جا خود را به نظم نوین بینالمللی مبتنی بر جهانی-
شدن نظاممند بازارها اقتصاد بر اساس کاهش نرخ تعرفهها و از پیش رو
برداشتن موانع حمایتگرایانه فرارو تجارت بینالمللی با توجه به تسریع
فروپاشی مرزها ملی داده است .با وجود این ،جهانیشدن منجربه پایان
دولت -ملتها به عنوان واحدها عمده سیاسی نشده است و در عین حال
احتمال دارد که به تقارب جهانی در اقتصادها و فرهنگها ،منجر شود .گرچه
جهانیشدن بر عرصهها اقتصاد  ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی تأثیر می-
گذارد اما نمیتواند به عنوان یک فرایند اجتناب ناپذیر یا خطی نگریسته شود.
جهانیشدن یک جادۀ تاریخی یک طرفه و از پیش تعیین شده نیست بلکه
روند آتی آن نه تنها به فناور و اقتصاد بلکه به سیاستها و گزینهها اتخاذ
شده در مناطق مختلف جهان بستگی خواهد داشت .این بدان معناست که
رویکردها و اقدامات نخبگان سیاسی در کشورها مختلف از اهمیت
فزایندها برخوردار شده است). (Held et al,1999
بدین ترتیب ،جهانیشدن میتواند به عنوان پدیدها تعریف شود که
منجر به تحرک سریع کاالها ،خدمات ،سرمایه ،مردم و ایدهها در فراسو
مرزها جغرافیایی میشود .در واقع ،جهانیشدن پدیدها کامالً جدید نیست
ولی همواره از نظر کیفی در حال تحول است .گرچه بینالمللی شدن بازارها و
فرهنگها (ازجمله گسترش ادیان جهانی) از هزاران سال پیش اتفاق افتاده
بود ولی مرحله اخیر جهانیشدن به ویژه از دهة  1970به بعد از نظر کیفی
متفاوت است؛ از آن جهت که آزادساز فرایندها تجار و مالی بر اساس
توافقها برتون وودز یا نرخها مشخص مبادله و نیز توسعه بیسابقه
سرعت و هزینهها ارتباطات موجبات سرعت تغییرات و قدرت رو به رشد
شرکتها چند ملیتی را فراهم آورده است .جهانیشدن در عرصة اقتصاد
اشاره به همگرایی روبه رشد اقتصاد جهانی در اثر جریان مداوم کاالها،
خدمات ،سرمایه ،فناور و اطالعات فراتر از مرزها ملی دارد و در عرصه
اجتماعی و فرهنگی دربرگیرندۀ تماسها فزایندۀ فرامرز در زمینه تبادل
ایدهها ،دانش و مظاهر فرهنگی است .در حالی که جهانیشدن سنتی بر
تحرک فزایندۀ کاالها ،انرژ و سرمایه استوار بود ،جهانیشدن جدید بر
تحرک فزایندۀ اطالعات از طریق شبکه جهانی ارتباطات اینترنتی استوار
است .بدین ترتیب جهانیشدن تداوم فرایند تاریخی بینالمللی شدن است که
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همزمان در سطوح ملی و فراملی رخ میدهد و موجب افزایش وابستگی
متقابل اقتصاد  ،اجتماعی و زیست محیطی کشورها گردیده است .در واقع،
ویژگی کلید دنیا جهانیشده همانا وابستگی متقابل است که با چهار روند
عمده جریان فزایندۀ کاالها و افراد ،توسعه و تنوع بخشی به فعالیتها
مالی ،توسعه ارتباطات شبکهها ،دانش و روابط و شکافها فزایندۀ ناشی از
تقسیم جهان بین فقیر و غنی شناخته میشود.
افول تدریجی هزینهها و زمان در اثر دسترسی به اطالعات در سراسر
جهان موجب تحول رادیکال ساختار تولید کاالها و تجارت در سطح جهان
شده است که عمیقاً فرایند جهانیشدن را تحت تأثیر قرار داده است .افزون بر
این ،فاز جدید از جهانیشدن موسوم به "نوجهانیشدن" از اوایل
دهة 1990آغاز شده است که ویژگی آن گسترش اقتصاد جدید جهانی است
که موجب تسریع جهانیشدن بازارها بینالمللی شده است .در واقع ،در
اوایل دهه  ،1990دور گفتگوها اروگوئه ،بنیادها نهاد و قانونی تجارت
آزاد جهانی را به پیش برد تا تحت نظارت و مدیریت سازمان تجارت جهانی
قرار گیرد که فعالیتها خود را از  1995آغاز کرد .ویژگی این سازمان
کاربرد نظاممند فناور ها اطالعات و ارتباطات برا تولید و توزیع با بهره-
گیر از فرصتها جدید است که اینترنت در اختیار جوامع بشر گذارده
است .در اواخر دهه  1990گسترۀ کاالها قابل مبادله به صورت آزاد افزایش
یافت تا شامل محصوالت ناملموس از قبیل نرمافزار ،کپیرایت ،ثبت اختراع و
بیمه شود .سازمان تجارت جهانی با کمک توافقات سرمایهگذار چند جانبه
که با سازمان همکار و توسعه اقتصاد ( )OECDمذاکره کرده بود
توانست با تحمیل این وظیفه به هر دولت که حقوق برابر برا سرمایهگذاران
داخلی و خارجی قائل شود ،کنترل تحرک سرمایه شامل سرمایهگذار
مستقیم خارجی و جریانها مالی را به دست بگیرد .گسترش و تعمیق
تدریجی تجارت آزاد بینالملل در بازارها جهانی در حال رشد و بهرهگیر
از زیرساختها نوین فناور اطالعات و ارتباطات در عرصه ملموس
(شبکه حمل و نقل بینالمللی ،سخت افزار فناور اطالعات و ارتباطات از
قبیل خطوط تلفن ،شبکهها تلویزیونی ،ماهوارهها ارتباطاتی) و ناملموس
(نرم افزار فناور اطالعات و ارتباطات ،اینترنت و )...موجب گردیده که
سازمان تجارت جهانی بتواند نقش خود را در مدیریت و تنظیم بازارها بین-
المللی با اتخاذ قواعد جدید کنترلی در عصر جهانیشدن ایفا نماید.
مفهومشناسی توسعه پایدار
توسعه پایدار بر اساس تعریف کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه
موسوم به کمیسیون برانتلند 5و گزارش کمیسیون سازمان ملل در زمینة

4

4. World Commission on Environment and Development
5.The Brundtland Commission

11

فصلنامه آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ،سال چهارم ،شماره دوم ،زمستان 1394
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT Vol. 4, NO.2, Winter 2016

محیط زیست و توسعه 6در سال  1987به معنا توسعها است که نیازها
حال را بدون وجهالمصالحه قرار دادن توانایی نسلها آینده برا برآوردن
نیازهایشان تأمین میکند ) . (WCED,1987به عبارت دیگر ،توسعه
پایدار رویکرد جامعی است که به ارتقا توسعه به شیوههایی میپردازد که به
محیط زیست ضربها وارد نیاید یا منابع طبیعی را ضایع نگرداند به گونها
که درآینده در دسترس باشد .این گزارش میافزاید که شرایط مزبور نه تنها بر
سیاستها زیست محیطی ،که بر سیاستها اقتصاد و اجتماعی نیز
قابل انطباق است). (WCED,1987:43
همانگونه که پیرس خاطر نشان کرده است )(Pearce,2007
کاملترین تعریف از توسعه پایدار مشتمل بر دو مفهوم کلید است:
نخست مفهوم نیاز به ویژه نیازها اساسی فقرا جهان که باید به آن
اولویت داده شود .و دوم ایدۀ محدودیتها تحمیل شده از سو وضعیت
فناور و سازماندهی اجتماعی بر توانایی زیست بوم برا تأمین نیازها
حال و آینده ) . (WCED,1987:43در حالی که تأمین نیازها فقرا
حاضر ضرورتاً سازگار با نیازها نسلها آینده نیست بدیهی است که در
خصوص تأمین انرژ  ،آب تمیز ،هوا پاک ،آزاد ها سیاسی و حفاظت
جوامع خود از جنایت و جنگ ،کشورها جهان از سطح یکسانی برخوردار
نیستند) . (Pearce,2007:616بدین ترتیب ،توسعه پایدار سه قلمرو
محیط زیست (شامل آب و پسماندها) ،جامعه (شامل اشتغال ،حقوق بشر،
برابر جنسیتی ،صلح و امنیت انسانی) و اقتصاد (شامل کاهش فقر،
مسئولیت صنفی و پاسخگویی) را به هم مرتبط میسازد.
در سال  1992کنفرانس سازمان ملل در زمینة محیط زیست و توسعه
) (UNCEDدر ریو توسعه پایدار را به عنوان پاسخی به بحرانها محیط
زیست و توسعه اعالم کرد .این کنفرانس ،بحران محیط زیست را در صدر
دستور کار بینالمللی قرار داد و ارتباط محیط زیست با توسعه را در پارادایم
جدید توسعه پایدار مطرح کرد .در سال  1992اغلب حکومتها جهان
دستور کار  21را در اجالس سران زمین در ریودوژانیرو اتخاذ کردند.
) (UNCED,1992اعالمیه ریو دربارۀ محیط زیست و توسعه بیانگر نوعی
توافق بینالمللی موسوم ،دستور کار  21بود که بر اهداف توسعه پایدار تمرکز
میکرد .این اهداف شامل سعادت اقتصاد همگام با حفاظت از اتمسفر
جهان ،ارتقا تولید پایدار مزارع ،مبارزه با بیابانزایی و جنگل زدایی ،حفاظت
از اقیانوسها ،حفظ تنوع زیستی و حفاظت از منابع آبی است .در این اعالمیه
آمده است که" :افراد انسانی مستحق زندگی سالم و مولد در هماهنگی با
طبیعت هستند و حفاظت از طبیعت باید بخشی جدا نشدنی از فرایند توسعه
از آن مد نظر قرار گیرد"
باشد و نمیتواند مجزا
).(United Nations,1992: Agenda 21
از دل "روح ریو" نوعی مشارکت جهانی جدید ظهور و بروز یافت که
6 . UN Commission on Environnment and Development

منجر به برنامهها و سیاستها عملی در زمینة بحرانها توسعه و محیط
زیست شده است .توسعه پایدار بر لزوم اتخاذ رویکرد جامع و فراگیر به
توسعه در تمام ابعاد اجتماعی و اقتصاد آن تأکید دارد و خواستار مدیریت
بحران زیست محیطی رو به رشد در روابط شمال – جنوب است و همزمان
تالش دارد تا روابط اقتصاد بینالمللی عادالنهتر را تحقق بخشد که می-
تواند پایها برا ارتقا توسعه پایدار باشد .از این رهگذر ,دولتها باید برا
ریشهکنی فقر ،حفاظت ،حمایت و استقرار سالمت و یکپارچگی زیست بوم
جهان با یکدیگر همکار کنند ). (UNEP, 1992: Rio declaration
در کنفرانس ریو ،اصل "مسئولیتها مشترک اما متمایز" مطرح گردید.
بدین معنا که بحرانها اکولوژیکی جهانی باید به گونها عادالنه از
طریق مشارکت حل و فصل شود .در عین حال ،کشورها شمال از
نظر تاریخی و در حال حاضر مسئولیت و منابع بیشتر برا بهره-
بردار از محیط زیست جهانی داشته است و منابع بیشتر را به دلیل
ماهیت نابرابر اقتصاد جهانی در اختیار دارد و در نتیجه نسبتاً مسئولیت
بیشتر را در حل مشکالت زیست محیطی کره خاکی به عهده دارد.
بنابر این کشورها ثروتمند شمال باید دانش و فناور و منابع الزم را
در اختیار کشورها جنوب قرار دهند تا به آنان در حفاظت و توسعه
محیط زیست یار رسانند .همزمان ،اعالمیه ریو تصریح کرده که دولتها
دارا حق حاکمیتی بهرهبردار از منابع خود برا تعقیب سیاستها
زیست محیطی و توسعها هستند و مسئولیت تضمین فعالیتهایی را در
چارچوب صالحیت قانونی یا نظارتی خود به عهده دارند تا موجب وارد آمدن
صدمه به محیط زیست دیگر دولتها یا مناطق فراتر از حدود صالحیت ملی
کشورها نگردند ). (UNEP, 1992: Rio declaration
در دستور کار  21اعالمیه ریو فهرست جامعی از برنامههایی ذکر
شده است که جامعه بین المللی خود را متعهد به اجرا آن برا
دستیابی به توسعه اقتصاد و حفاظت از محیط زیست بدون درگیر
می داند .در این دستور کار موضوعات متنوعی از قبیل پایان بخشیدن
به فقر ،ارتقا سالمت ب شر  ،مبارزه با فساد ،حفاظت از اقیانوسها،
جنگل ها و تنوع بیولوژیک و انجام اقدامات خالق کشاورز از نظر
زیست محیطی گنجانیده شده است .تمامی این اقدامات باید در
چارچوب ابتکارات محلی ،ملی و بین المللی اعم از حکومتی و غیر
حکومتی انجام پذیرد که متضمن احترام به حقوق زنان ،کارگران و
مردم بومی باشد) .(United Nations,1992: Agenda 21دستور
کار  21همچنین مفهوم " مصرف پایدار"  7را مطرح کرد بدین معنا که برا
تحقق توسعه پایدار ،مردم کشورها ثروتمند باید به تغییر الگوها مصرف
خود بپردازند .با وجود این ،همانگونه که پیرس خاطر نشان میسازد ،دستور
کار  21مباحثات زیاد را در خصوص "الگوها مصرف پایدار" " ،تغییرات
7. Sustainable Consumption
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سبک زندگی"" ،مصرف پایدار" "،بهینه ساز کاربرد منابع" و "به حداقل
رساندن اتالف منابع" در پی داشته است .(Pearce, 2007 b: 612).در
حالی که برخی معتقدند که هدف دستور کار  21افزایش مصرف در عین
کاهش استفاده از منابع طبیعی است ،دیگران چنین تفسیر میکنند که
دستور کار مزبور فراخوانی به کشورها ثروتمند است تا سطوح مصرف خود
را کاهش دهند.
پیرس معتقد است که نظریه توسعه پایدار تعریفی سختگیرانه را از
مصرف پایدار ارائه میدهد ) .(Pearce,2007b:613توسعه پایدار به معنی
تضمین روند رو به افزایش ذخایر سرانه ثروت جهانی متضمن اتخاذ سیاست-
ها تضمین مصرف پایدار شامل سرمایهگذار در بخش آموزش ،سرمایه-
گذار در فناور  ،سرمایهگذار در سرمایه اجتماعی ،کاهش خسارات
زیست محیطی و تشویق به حفظ منابع و سرمایهها طبیعی و زیست
محیطی است ) .(Pearce,2007 b:614از این رو ،در پی اجالس سران
زمین 8در ریو سازمانهایی از جمله کمیسیون ملل متحد در زمینه توسعه
پایدار  9ایجاد شدند تا موجبات اجرا اعالمیه و دستور کار  21را فراهم آورند.
در این رهگذر ،عالوه بر اینکه بیش از  150کشور به ایجاد شوراها ملی
برا ارتقا دستور کار  21مبادرت ورزیدند 1800 ،شهر نیز به تدوین برنامه-
هایی برا اجرا دستور کار  21در عرصه محلی پرداختند
) .(Beatley,2004همچنین گروهها هوادار از قبیل صلح سبز 10و
آکسفام 11توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار دادند.
حمایت بیشتر جهانی برا توسعه پایدار در اعالمیه مراکش در سازمان
تجارت جهانی در سال  1994و نیز در اعالمیه دوحه در سال  2001با تأکید
بر آزادساز تجارت بینالملل در چارچوب توسعه پایدار صورت پذیرفت .با
وجود این ،ایدۀ توسعه پایدار هنوز به مناقشات موجود در زمینة رابطه بین رشد
اقتصاد و حفاظت محیط زیست پایان نبخشیده است .در واقع ،کنفرانس
جهانی توسعه پایدار 12در آگوست  2002درصدد برآمد که روند پیشرفت امور
را از کنفرانس سران ریو مورد بازنگر قرار دهد و از بسیار جهات شاهد
صف آرایی کشورها در جامعه جهانی بود) .(Doyle,2002در این اجالس،
رهبران حکومتها و شهروندان معترض از کشورها در حال توسعه خواستار
پرداخت یارانهها کشاورز در کشورها در حال توسعه شدند تا امکان
رقابت منصفانه کشاورزان فقیر را در بازارها جهانی فراهم
آورند).(Loong,2002
بدین ترتیب مناقشات بینالمللی دربارۀ چگونگی دستیابی به پیشرفت
واقعی برا فقرزدایی و حفاظت از محیط زیست همچنان وجود دارد .از این
8.Earth Summit
9 .UN Commission on Sustainable Development
10.Green Peace
11 .Oxfam
12 .World Conference on Sustainable Development
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رهگذر ،مخالفان معتقدند که جهانیشدن فعالیتها اقتصاد و مالی توازن
زیست محیطی کرۀ خاکی را نه تنها در سطح محلی (جنگلزدایی ،بیابان-
زایی ،آلودگی رودخانهها و دریاها و آلودگی هوا با دودها شهر ) بلکه در
سطح جهانی (گرمایش جهانی ،تحلیل الیة اوزون ،فقدان تنوع زیستی ،بهره-
بردار بی حد و حصر از منابع عمدۀ طبیعی) تحتالشعاع قرار داده است.
طی بیش از چهل سال از ( 1972کنفرانس استکهلم) ،دهها کنفرانس
بینالمللی ،قوانین ملی ،ابتکارات محلی ،برنامهها حکومتی و پیکارها غیر
دولتی هنوز نتوانسته است تنشها بنیادین بین جهانیشدن و محیط زیست
را حل نماید .در عوض تمام این تالشها کشورها را در معرض این چالش
قرار داده تا تنشها را بهگونها مدیریت کنند که در چارچوب سیاست
داخلی و در محدودۀ منابع مالی آنها قابل حل باشد .نتایج این فرایند برا
محیط زیست و توسعه انسانی هنوز نیازمند بررسی است .این مهم از آن
روست که در سالها اخیر دو رویکرد تضییقی ولی متقابل در درک مفهوم
توسعه پایدار بروز کرده است .از نظر عدها  ،توسعه پایدار موضوع یک
تعصب شدید اقتصاد است که غالباً به عنوان توجیهی برا رشد سریعتر
جوامع از رهگذر کاهش فقر و کسب پایدار زیست بوم به کار میرود و در
عین حال هدف ارتقا گشودگی بازارها ،مقررات زدایی مالی و خصوصی
ساز منابع طبیعی را دنبال میکند .از نظر دیگران ،توسعه پایدار شکلی از
ساده ساز اکولوژیک است که مفهوم آن محدود به پایدار زیست محیطی
است .به رغم این دو برداشت متفاوت ،همگان اذعان دارند که شایسته است
سیاستهایی برا ارتقا پایدار زیست محیطی همزمان با توجه به توسعه
اقتصاد کشورها در عصر جهانیشدن اندیشیده شود.
مبحث دوم :جهانیشدن و توسعه پایدار به عنوان دو
پارادایم رقیب و متقابل
این دیدگاه با تلقی ماهیت تحمیلی"جهانیشدن از باال" معتقد است که
قواعد تنظیمی موجود در بازارها بینالمللی با توجه به ظهور اقتصاد جدید
جهانی در عصر جهانیشدن ،پایدار توسعه جهانی را در معرض خدشه قرار
داده است .به عبارت دیگر ،دلیل ناکامی در اجرا توسعه پایدار به پارادایم
توسعه پایدار بازنمیگردد بلکه به رقابت شدید و رویکرد تقابلی پارادایم رقیب
یعنی جهانیشدن مرتبط است که توسط قدرتها شمال و صنعتی و
شرکتها چند ملیتی غربی مدیریت میشود .این رویکرد معتقد است که
پارادایم جهانیشدن پس از توافق مراکش در سال  1994که منجر به ایجاد
سازمان تجارت جهانی در سال  1995شد رو به رشد بوده است .به عالوه،
نظام حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی بر اساس تالفی تجار
و اعمال تحریمها اقتصاد به آن ظرفیت قو داده است تا به رقابت با
دستور  21و با اعالمیه ریو بپردازد که از نظام حل و فصل منازعه یا نهاد قو
اجرایی بیبهره بوده است .با عملیاتی شدن اجرا توافقنامهها سازمان
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تجارت جهانی ،پارادایم جهانیشدن ،پارادایم توسعه پایدار را کنار زد.
آزادساز مالی با کمک به ایجاد یک سر از بحرانها جدید مالی موجب
تقویت جهانیشدن شد .همچنین جهانیشدن با شکلگیر توسعه فناور -
ها نوین تأثیر عمدها را بر محیط زیست و سالمت بشر داشته است.
رقابت بین این دو پارادایم منجر به پیروز جهانیشدن گردیده که سرعت،
جهت ،آثار و بالیا آن غیر قابل کنترل است و منجر به ناپایدار توسعه
شده است .رویکرد کمیسیون محیط زیست و توسعه سازمان ملل بیانگر
پارادایم توسعه پایدار در روابط بینالملل است که موارد از قبیل :جستجو
اجماع ،دخیل کردن نیازها تمام کشورها اعم از بزرگ و کوچک ،مشارکت
جهانی به گونها که دربردارندۀ کمک کشورها قو به کشورها ضعیف
باشد ،همگراکردن نگرانیها زیست محیطی و نگرانیها توسعها ،
دخالت دولت و جامعه بینالملل به نمایندگی از منافع عمومی برا کنترل
نیروها بازار با هدف کسب برابر اجتماعی بیشتر و تحقق بخشیدن به
الگوها پایدار تولید و مصرف را در بر میگیرد.
در مقابل ،پارادایم جهانیشدن بر آزادساز تجارت و بازار آزاد با هدف
کاهش یا حذف نقش دولت در تنظیم بازار استوار است تا به نیروها بازار
آزاد اجازه داده شود بر بازار مسلط شوند و میزان زیاد حقوق و آزاد به
شرکتها بزرگی میدهد که بر بازار مسلط هستند .در این صورت ،دولت
باید حتی در خدمات اجتماعی نیز به میزان حداقل دخالت کند .در مورد
محیط زیست نیز به جا مداخله عمومی یا کنترلها زیست محیطی ،بازار
باید آزاد گذاشته شود زیرا بازار آزاد موجب تقویت یا رشد و افزایش منابعی
میشود که میتواند برا حفاظت محیط زیست به کار گرفته شود .رویکرد
مزبور نگرانیها برابر و توجه به نتایج منفی نیروها بازار از جمله فقر و
عدم تحقق نیازها اساسی را مد نظر دارد و بر این فرض استوار است که
بازار آزاد تمامی مشکالت بشر را حل میکند.
پارادایم جهانیشدن در سطح بینالمللی خواستار آزادساز بازارها
بینالمللی ،شکستن موانع اقتصاد ملی و حق دادن به شرکتها برا
فروش و سرمایهگذار در هریک از کشورها مورد انتخابشان و بدون
محدودیت یا شرط است .حکومتها نباید در باز آزاد بازار دخالت کنند و
نگرانیها اجتماعی یا توسعها باید از طریق جلب مشارکت کشورها
توسعه یافته برا کمک به کشورها در حال توسعه تقلیل یابد.
این رویکرد طرفدار فلسفه داروینیسم اجتماعی است و اعتقاد دارد که
هر فرد ،شرکت یا هر کشور برا منافع خودش عمل کند .در چنین قانون
جنگل اجتماعی ،حق شهروندان و شرکتهاست که خواستار آزاد باشند تا
مزایا و منافع را جستجو کنند و به بازارها و منابع دیگر کشورها در سراسر
جهان دسترسی داشته باشند و حق سود را دنبال کنند .طرفداران این رویکرد
خواستار نظام بازار آزاد هستند که در آن بازیگران کارآمد و قو پاداش و
دریافت میکنند و بازیگران ضعیف یا ناکارآمد متحمل خسارت میشوند.
پارادایم بازار آزاد که توسط نهادها برتون وودز ارائه شده است خواستار
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ارتقا برنامهها تعدیل ساختار بر اساس آزادساز بازار است .روح حاکم
بر سازمان تجارت جهانی نیز همین پارادایم است که تحت سلطه قدرتها
شمال قرار دارد و خواستار گشودگی بازارها به ویژه بازارها کشورها در
حال توسعه به سو صادرات و سرمایهگذار ها شرکتها و نهادها مالی
است .دور گفتگوها تجار اروگوئه که در دسامبر  1993خاتمه یافت منجر
به عصر جدید شده که در آن توافقنامهها و مذاکرات تجار چند جانبه
کشورها تا حدود زیاد تابع اهداف حکومتها شمال قرار دارد که طرفدار
دسترسی شرکتها خویش بازار گستردهتر و وسیعتر هستند .این توافقها
قو تر از توافقها کمیسیون محیط زیست و توسعه ملل متحد و نتایج
 1992در مورد رویکرد مشارکتی عمل میکنند.
عامل عمدۀ پیروز پارادایم بازار آزاد ،حمایت قدرتمند و طرفدار شدید
قدرتها شمال و تالش عمومی آنها برا به حاشیه راندن پارادایم
مشارکت بوده است .در کشورها توسعه یافته ،وزارتخانهها تجارت و
دارایی تأثیرات بیشتر در مقایسه با وزارتخانه محیط زیست دارند .این
واقعیت منجر به اولویت بخشی به منافع تجار ملی و خصوصی در قبال
نگرانیها زیست محیطی و توسعها در این کشورها شده است.
در سالها اخیر کشورها شمال موفق شدهاند که نقش سازمان ملل
را در امور و سیاستها اجتماعی و اقتصاد تقلیل دهند ،در حالیکه موجب
افزایش اختیارات و نفوذ نهادها برتون وودز به ویژه سازمان تجارت جهانی
و تعیین سیاستها اقتصاد و اجتماعی بینالمللی شدهاند .این تغییر در
جایگاه نهاد قدرت رخ داده است زیرا نهادها برتون وودز از جمله سازمان
تجارت جهانی بیانگر پارادایم مورد حمایت شمال هستند که این نهادها را
کنترل میکنند .در مقابل ،نظام ملل متحد قرار دارد که کشورها جنوب را
بهتر نمایندگی میکند و فرایندها تصمیمگیر در آن متفاوت است .با
توجه به جایگاه برتر پارادایم بازار آزاد ،نگرانیها مربوط به توسعه پایدار از
اولویت پایینتر برخوردار شده است .حکومتها کشورها قدرتمند بیشتر
به توان رقابتپذیر شرکتها و کشورشان نظر دارند .این رویکرد منجر به
کاهش تعهد آنان به ارتقا محیط زیست و بیتوجهی به تغییر الگوها
تولید و مصرف و نهایتاً تضعیف سیاستها زیست محیطی در بسیار از
کشورها شمال شده است .به گونها که عالقه به اجرا معیارها
توسعها کمیسیون محیط زیست و توسعه ملل متحد کاهش یافته است.
تفوق پارادایم جهانیشدن از آن روست که نیروها آزاد ساز تجار
آنقدر قو هستند که کشورها جنوب نمیتوانند با آن مقابله کنند .با وجود
این ،پارادایم توسعه پایدار همچنان به عنوان پارادایم رقیب مطرح است.
محدودیتها و نقصانها جهانیشدن منجر به عطف نظر افکار عمومی
بینالمللی به سو پارادایم توسعه پایدار شده است که نهایتاً میتواند به بروز
تغییرات در سیاست کشورها منجر شود .نیروها طرفدار توسعه پایدار در
حکومتها کشورها در حال توسعه نسبت به حق یا مسئولیت خود برا
اصالح مشکالت حاضر و به ویژه تغییر برخی قواعد سازمان تجارت جهانی،
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آگاهتر میشوند و تالش دارند تا افکار عمومی بینالمللی را به سو نیاز به
تغییرات پارادایمی جهت دهند به گونها که نگرانیها زیست محیطی با
اهداف توسعها همگرا شود .بدین ترتیب ،موافقتنامه شمال – جنوب و
اجرا اصل "مسئولیتها مشترک اما متمایز" منجر به آن میشود که
مفهوم توسعه پایدار حداقل دو عنصر دارد که هر کدام موجب توازن دیگر
میشود :یکی حفاظت محیط زیست و دیگر تأمین نیازها اساسی و
انسانی نسلها حاضر و آینده.
بنابراین ،توسعه پایدار نه تنها متضمن اقدامات اکولوژیک است که می-
تواند نیازها نسلها آینده را تأمین کند بلکه به تغییر در الگو تولید و
مصرف به گونها عادالنه نیز میشود تا آنجا که منابعی که اکنون در حال
اتالف هستند حفظ شوند تا از این رهگذر نیازها هر فرد و نیز نیازها
نسلها آینده را تأمین کنند .برا تحقق این هدف ،رعایت برابر میان
کشورها در کنترل و بهرهبردار از منابع به گونها محتاطانه از نظر
اکولوژیک شرطی اساسی است .البته ضرور است عناصر الزم برا نظم
جهانی پایدار به صورت بستها و جامع نگریسته شود یعنی عدالت اجتماعی،
مساوات ،پایدار اکولوژیک و مشارکت عمومی شرایط اساسی برا تحقق
این نظم است که باید در دو سطح ملَّی و بینالمللی تغییرات مزبور تحقق
یابد ،به عبارت دیگر ،از یکسو سیاستهایی که موجب ارتقا مساوات
اجتماعی میشود به تنهایی منجر به تحقق جهان مطلوب از نظر زیست
محیطی نمیشود و از سو دیگر اقدامات برا حل بحرانها اکولوژیک
بدون همراه شدن آن با توزیع عادالنهتر منابع به نابرابر و بی عدالتی
بیشتر خواهد انجامید.
مبحث سوم :جهانیشدن و توسعه پایدار به عنوان دو
پارادایم مکمل و متعامل
رویکرد دوم با نگاهی فرایند به جهانیشدن به عنوان یک پدیده پیچیده و
چند الیه بینالمللی آن را در تعامل و هم تکمیلی با توسعه پایدار میداند که
منجر به تحقق "جهانیشدن پایدار" و یا جهانیشدن موفقیت آمیز 13میشود
) .(Little & Green, 2009: 166-174ژوزف استیگلیتز معتقد است
که جهانیشدن ذاتاً نه خوب و نه بد است زیرا بستگی به آن دارد که چگونه
مدیریت شود .لذا جهانیشدن قدرت آن را دارد که اقدامات و مزایا مناسبی
در پی داشته باشد) .(Stiglitz,2002:20در واقع ،پیوند دو پارادایم جهانی-
شدن و توسعه پایدار منجر به تحقق "جهانیشدن پایدار" 14میگردد که در
آن فرایند جهانیشدن کامالً با توسعه پایدار در سطح جهانی سازگار است و
تالش دارد تا نوعی سازش بین سالمت کره خاکی و توسعه پایدار جهان
برقرار سازد .این دیدگاه معتقد است که "جهانیشدن جدید" با توجه به
13. Sustainable Globalization
14.Successful Globalization

71

توسعه اقتصاد نوین در فرایند جهانیشدن بازارها تجار فرصتهایی
مطلوب را برا توسعه پایدار فراهم میآورد .به عبارت دیگر ،جهانیشدن
تجارت همراه با کارآمد فزاینده وسایل حمل و نقل به تدریج بر تولید و
توزیع کاال در عرصه وسیع جهانی تأثیر گذاشته است.
تحرک بینالمللی کاالها با تحرک فزاینده سرمایه و تا اندازها کاال
افزایش یافته است .در نتیجه این فرایند ،تصمیمات اقتصاد و مالی بیشتر
تحت حاکمیت و تأثیر اصول بازار قرار گرفتهاند به جا اینکه تحت تأثیر
اصول جایگزین در جوامع محلَّی یعنی همبستگی ،برابر و احترام متقابل
قرار گیرند .گسترش و قدرت فزاینده بازارها جهانی موجب ایجاد نتایج
مطلوب از قبیل اثربخشی فزایندۀ فرایندها تولید و مالی ،رشد فزاینده
تولید جهانی و متوسط درآمد سرانه و دسترسی جهانی به منابع جهانی گردیده
است .با وجود این ،جهانیشدن پیامدهایی نامطلوب از قبیل نابرابر فزاینده
بین ملتها و تا حدود در درون جوامع ،فقر فزاینده ،فقدان تنوع فرهنگی،
بهرهبردار بیش از حد منابع طبیعی و آلودگی در سطح جهان را در پی
داشته است ) (Wallach & Sforza,.1999افزون بر این ،جهانیشدن
بازارها واقعی منجر به نزدیک شدن اقتصاد جهانی به الگو تجرید
رقابت کامل شده است .جهانیشدن با ارتقا کارآمد اقتصاد و مالی
بازارها موجب گسترش بخشی به عرصة فعالیت آنها شده
است) .(Shiller,2000در این رهگذر ،تنظیم بازارها جهانی امر
ضرور برا نگهدار و تکمیل رقابت و ارتقا تخصیص منابع و توزیع بینا
نسلی منابع محسوب میگردد .توزیع منابع ،درآمد و ثروت در صورتی
موفقیتآمیز است که ساز و کار تنظیم بازارها جهانی تحقق یافته باشد زیرا
حتی بازارها کامالً رقابتی در صورت تنظیم نایافتگی نمیتوانند تضمین
کنندۀ انصاف باشند.
مهمترین مشکل جهانیشدن آنست که تنظیم بازارها جهانی کافی و
رضایتبخش نیست حال آنکه مدل تنظیم بازارها جهانی باید بر
استانداردها بشر  ،اجتماعی و زیست محیطی استوار باشد و با اخالق،
دمکراسی و پایدار اجتماعی و زیست محیطی توسعه در سطح جهانی
سازگار باشد .لذا مدل قابل اعتماد " جهانیشدن پایدار" اقتضا اصالح
بنیادین نهادهایی را دارد که مسئولیت تنظیم بازارها جهانی را به عهده
دارند که تضمین کنندۀ شفافیت و پاسخگویی و نیز مشارکت دمکراتیک
کشورها عضو و ذینفعان و ارتقا استانداردها اخالقی و زیست محیطی
فعالیتها اقتصاد جهانی باشد .درواقع ،شایسته است نوعی تنظیم حداقلی
اما کارآمد مشکالت زیست محیطی صورت پذیرد تا پایدار زیست محیطی
در عصر "نو جهانیشدن" تحقق یابد.
در این میان ،جهانیشدن پایدار باید بر توسعه پایدار انسانی استوار باشد
تا اینکه تحت تأثیر مالحظات مالی و تجار قرار گیرد؛ زیرا تفوق سوداگر
و منفعتگرایی به تخریب محیط زیست و آلودگی فزایندۀ آب و هوا می-
انجامد .با توجه به وجود مشکالت زیست محیطی و تفاوت سطح اقتصاد
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کشورها جهان ،جهانیشدن پایدار باید مشکالت مشترک تمامی ساکنان
کره خاکی را شناسایی نماید و بر مسئولیت مشترک دولتها در این زمینه
تأکید ورزد .در اینصورت است که جهانیشدن پایدار موجب پیوند بین
جهانیشدن و توسعه پایدار میشود به گونها که با برجسته کردن
مسئولیتها مشترک بشر و تأکید بر لزوم اقدامات هماهنگ از سو
جامعه جهانی برا مقابله با خطرها مربوط به کرۀ خاکی ،بر ضرورت حل
مشکالت جهانی از قبیل محیط زیست ،سالمت ،تجارت و فقر تأکید دارد.
توسعه پایدار انسانی به معنا توانایی تمامی جوامع بشر از جمله جوامع
محروم برا تأمین نیازها اساسی از جمله غذا ،آب آشامیدنی ،بهداشت و
سالمت و نیز مشارکت در تصمیمگیر  ،برقرار انسجام اجتماعی و امکان
بیانها فرهنگی و معنو از فراگیر و جامعیت الزم برخوردار است .این
امر نیازمند انطباق و سازگار فناور ها و سبکها زندگی با ظرفیتها
اجتماعی ،اقتصاد و زیست محیطی هر منطقه ،بینالمللی کردن هزینهها و
استقرار نظامهایی است که درصدد حل مشکالت زیست محیطی کرۀ خاکی
باشد .توسعه پایدار انسانی به عنوان فرایند چند وجهی و چند الیه خواستار
توازن بین جنبهها اکولوژیک ،اقتصاد و اجتماعی است و در عین حال
مالحظات سیاسی (مشارکت و دمکراسی ساز ) ،اخالقی (مسئولیت
اجتماعی ،همبستگی ،عدالت اجتماعی و کارآمد ) و فرهنگی (تنوع محلی و
بیانها هنر ) را مد نظر قرار میدهد .توسعه پایدار انسانی همچنین
خواستار ارزیابی مجدد اصول اساسی و سبکها زندگی و نیز شیوۀ کارکرد
جوامع انسانی در زمینة تولید و مصرف است .این امر نیازمند تغییرات عمده در
ایستارها و رفتارهایی است که در آن آگاهی از زندگی در محیط مشترک،
مسئولیت فرد برا اقدام ،یادگیر اهتمام به افقها دور دست و
مشارکت بین بازیگران در مناطق مختلف جهان شامل حکومتها ،نهادها
بینالمللی ،تجارت و جامعه مدنی از اولویت بیشتر در مقایسه با عوامل
ماد برخوردار باشند .توسعه پایدار انسانی بیانگر مدل جدید توسعه و شکل
جدید از فعالیت اقتصاد است که در آن دخیل شدن شهروندان در
مسئولیت اجتماعی ،انسجام و عدالت اجتماعی منجر به دمکراتیزه شدن
اقتصاد در عرصهها تولید ،توزیع و مصرف میشود .توسعه پایدار انسانی
میتواند منجر به شکلی از سازمان اجتماعی شود که به هر کس آزاد
انتخاب بین شیوهها گوناگون مصرف ،کار ،حفاظت و مدیریت زمان را می-
دهد بگونها که سازگار اقتصاد جهانی با محیط زیستها بشر و
طبیعی موجبات پایدار آن را از نظر اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصاد
فراهم میآورد .در اینصورت است که جهانیشدن پایدار شاخصهایی از
قبیل رشد اقتصاد جهانی ،کاهش فقر و رعایت معیارها زیست محیطی را
با خود به همراه خواهد داشت .در این میان کشورهایی موفق هستند که
"تفکر جهانی و اقدام محلی" داشته باشند .این مهم از رهگذر ارتقا آموزش
جهانی برا تقویت آگاهی عمومی نسبت به توسعه پایدار میسر است .در
واقع ،آموزش جهانی امر ضرور برا تمامی شهروندان جهت کسب
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دانش و مهارتها مورد نیاز برا درک ،مشارکت و تعامل انتقاد با جامعه
جهانی محسوب میشود و شهروندان جهانی را در "جهانیشدن پایدار یا
موفقیتآمیز" توانمند میسازد .مضافاً آنکه موجبات رشد اقتصاد  ،برابر و
ثبات اجتماعی را در عصر جهانیشدن فراهم میآورد زیرا دانش و مهارت
امر عمده برا توسعه اقتصاد کشورها محسوب میشود به گونها که
کشورها به رقابت بینالمللی کاالها و خدمات دانش بنیان میپردازند
).(Carnoy,1999,Daun,2002
در واقع ،آموزش برا توسعه پایدار زمینه را برا تحقق جهانیشدن
موفقیتآمیز فراهم میآورد .دومین اجالس جهانی سران در مورد توسعه
پایدار 15نیز در سال  2002در ژوهانسبورگ بر این واقعیت تأکید ورزیده که
آموزش دارا ظرفیت الزم برا ایفا نقش عمده در آیندۀ تحقق یک نگاه
پایدار است که رفاه اقتصاد را با احترام به تنوع فرهنگی ،زمین و منابع آن
مرتبط میسازد) .(Unesco, 2007:6افزون بر این ،آموزش برا توسعه
پایدار موجبات کمک به تغییر در ایستارها ،رفتارها و ارزشها را برا تضمین
یک آیندۀ پایدارتر از نظر اجتماعی ،زیست محیطی و اقتصاد فراهم می-
آورد.
آموزش برا توسعه پایدار اساساً فراخوانی برا تغییر در مسیر است
که ما و فرزندان ما را در جهت اهداف صریح برا آیندها پایدار آموزش
تضمین میدهد .آموزش برا توسعه پایدار اهدافی از قبیل :تسهیل پیوند
شبکها  ،مبادله و تعامل میان ذینفعان در امر آموزش برا توسعه پایدار،
تقویت کیفیت فزاینده تدریس و یادگیر در آموزش برا توسعه پایدار،
کمک به کشورها برا پیشرفت در مسیر کسب اهداف توسعه هزاره از
طریق تالش در جهت آموزش برا توسعه پایدار و فراهم کردن فرصتها
جدید برا کشورها جهت گنجانیدن آموزش برا توسعه پایدار در تالش-
ها اصالح نظام آموزشی خود را در برمیگیرد و پیامدهایی از قبیل :ارتقا
دسترسی به آموزش پایه و کیفی ،جهتدهی به برنامهها آموزشی ،توسعه
درک و آگاهی عمومی و آموزشدهی جهت افزایش گسترۀ نگاه عموم و
نخبگان را در بردارد .این رویکرد جامع و کالن موجب تسر دامنة نگرانیها
از پایدار محیط زیست به پایدار جامعه و اقتصاد میگردد و تالش دارد تا
از طریق ارتقا آموزشها رسمی و غیر رسمی در کلیة سطوح موجب
ارتقا یادگیر در طول زندگی گردد و به ظرفیتساز برا تصمیمگیر
جامعه محور ،روامدار اجتماعی ،رعایت محیط زیست ،نیرو کار سازگار و
کیفیت زندگی منجر گردد و مجموعها متنوع از تکنیکها آموزشی
که موجب ارتقا یادگیر مشارکتی و مهارتها نظم بخشی به
تفکر میشود را به کار بندد .چنین نوع آموزش را میتوان به "جهانی-
شدن موفق" تعبیر کرد که رشد پایدار اقتصاد را همراه با برابر ،
صلح ،انسجام اجتماعی و مصرف پایدار در بردارد ،و موجب تعهد
15. WSSD
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موفقیتآمیز کشورها در قبال اقتصاد جهانی در فرایند توسعه پایدار
میگردد ).(Little & Green,2009,166-174
مبحث چهارم :فرصتها و چالشهای جهانیشدن برای
توسعه پایدار
با توجه به دو دیدگاه مختلف در مورد رابطه جهانیشدن و توسعه پایدار میتوان به
تجزیه و تحلیل مجدد چالشها و فرصتها فرارو پایدار توسعه اقتصاد
جهان در عصر "جهانیشدن جدید" پرداخت .گرچه "جهانیشدن جدید"
بازارها واقعی موجب تسریع روند رشد در سطح جهانی و افزایش تخصیص
منابع در مقیاس جهانی میشود اما در درون خود موجب انحطاط کیفیت محیط
زیست میگردد زیرا منابع طبیعی بیشتر استفاده میشود و آلودگی بیشتر در
سطح کرۀ خاکی منتشر میشود ) .(De Bruynetal, 1998حال شایسته
است به واکاو چالشها و فرصتها بازارها مالی جهانی برا توسعه
پایدار مبادرت گردد:
چالشهای جهانیشدن برای توسعه پایدار
بازارها مالی جهانی میتواند مشکالتی برا توسعه پایدار در برداشته باشد
که به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1بیثباتی بازارها مالی و انحطاط زیست محیطی :بازارها مالی
جهانیشده از بیثباتی رنج میبرند به دلیل اینکه تعداد کاربردان مالی
بینالمللی افزایش یافته است مضافاً آنکه بحرانها مالی جهانی
موجب بیثباتی ساختار بازارها مالی در فرایند جهانیشدن گردیده
است ) .(Shiller,2000در واقع ،افزایش نوسان و بیثباتی بازارها
مالی موجب کاهش دامنه و افق تصمیمگیر و گرایش به سو
فرآیندها کوتاه مدت یا به اصطالح کوتاه مدتگرایی 16در فرایندها
جهانی شدن جدید شده است .(Vinod et al,2000:12) .گرایش
به امور کوتاه مدت در عین آنکه موجب ارزیابی غیر واقعی و غیر
عقالنی ارزشها ،هزینهها و منافع جار میشود موجب انحطاط
زیست محیطی و مانع تصمیمات مرتبط با توسعه پایدار است.
 .2افول اخالق تجار و تضعیف پایدار زیست محیطی :تضعیف اخالق
تجار در عصر جهانیشدن جدید مرتبط با افزایش کوتاه مدتگرایی
است که به ضرر سالمت پایدار است .کسب منافع فور با اضرار به
خود یا به دیگران گرچه ممکن است حس رضایت را در فروشنده و یا
مصرفکننده به دست دهد اما موجب شکستن ساختار اساسی بازارها و
جامعه میشود که نیازمند اعتماد و انعطاف است .تضعیف اخالق تجار
به نوبة خود بازارها جهانی واقعی و مالی را تحت تأثیر قرار میدهد و

16. Short-termism

موجب تضعیف پایدار زیست محیطی و اجتماعی رشد در سطح
جهانی میشود.
از آنجا که ارزیابی کامل هزینهها و منافع زیست محیطی نیازمند
برخوردار از افق بلند مدت است ،تصمیمات اقتصاد کوتاه مدتگرا
در غیاب تنظیمات زیست محیطی به ضرر پایدار زیست محیطی
منجر میشود.
فرصتهای جهانیشدن برای توسعه پایدار
جهانیشدن جدید به معنا تأثیرگذار شبکه جهانی اطالعات از طریق
اینترنت بر تولید و توزیع کاالها و خدمات میتواند بازارها واقعی را به سو
رقابت کامل به پیش ببرد .این مهم پیامدها زیر را به دنبال دارد:
 .1تقارن اطالعات بین تجار بالقوه از طریق دسترسی ارزان آنان به
اطالعات اقتصاد و مالی.
 .2کاهش هزینهها معامالت و توازن بین عرضه و تقاضا با توجه
به کاهش هزینهها جستجو.
 .3کاهش موانع ورود شرکتها جدید به بازار و ارزانتر شدن
هزینهها جمعآور اطالعات فناور  ،بوروکراتیک و تجار
الزم برا شروع یک کار جدید.
 .4کاهش اقتصادها مقیاس و گسترهها موجود در بخشها
تولید و توزیع با توجه به تقارن اطالعاتی و کاهش هزینهها
معامالت ) (Coase,1960و تشویق شرکتها به تخصصی-
کردن شغل اصلی خود از رهگذر کسب کاالها و خدمات مورد
نیاز.
 .5کاهش اندازۀ متوسط شرکت ها با توجه به اینکه در
بسیار از عرصهها شرکت ها کوچک و متوسط شانس
بیشتر برا بقا و رشد دارند .این مهم ناشی از
دسترسی آسان آنها به اطالعات جهانی حتی در بازارها
دوردست ،دسترسی آسان تر به اطالعات فنی از طریق
جوامع انتقال فناور و نیز امکانات جدید توزیع کاالها و
خدمات از طریق تجارت الکترونیک است .
)(Vercelli,1989
 .6افزایش قدرت مصرفکنندگان کاالها و خدمات از طریق افزایش
شفافیت قیمتها به گونها که میتوان سخن از "حاکمیت
مصرف کننده"  17به میان آورد.
بدین ترتیب ،اقتصاد جدید بازارها واقعی را در مسیر مدل خالص بازارها
رقابتی تحت تأثیر قرار میدهد و تخصیص منابع اقتصاد یعنی کارآمد
اقتصاد را ارتقاء میبخشد .این مهم در مورد توسعه پایدار نیز صادق است.
17. Sovereignty of Consumer
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کارآمد بیشتر متضمن آن است که همان میزان کاال و خدمات با منابع
کمتر تولید شود که این به معنا منابع طبیعی مصرفشدنی با آلودگی کمتر
و با رعایت مالحظات زیست محیطی است .دلیل آن است که دانش بیشتر
عامل اساسی تولید و مانع آلودگی یا اتالف منابع طبیعی است.
در واقع ،گسترش اقتصاد جدید فرصتهایی نوین را برا کاهش مصرف
انرژ فراهم میکند زیرا به کارگیر نظاممند فناور اطالعات و ارتباطات
برا تمامی بخشها اقتصاد موجب افزایش قدرت تولید میشود.
همچنین گسترش اقتصاد جدید انگیزۀ عمدها را برا غیر ماد کردن
فرایند تولید و توزیع کاالها فراهم میسازد .این مهم ناشی از جایگزینی
فایلها الکترونیک برا کاالها و خدمات ماد است؛ فرایند که از آن به
"ماد کردن الکترونیک"18تعبیر میشود .به عنوان مثال ،به جا استفاده از
کاغذ از ایمیل ،کاتالوگها الکترونیک ،کتابها الکترونیک و ...استفاده
شود.
به عالوه دفاتر فاقد کاغذ در برخی شرکتها از جمله مایکرو سافت
ایجاد شدهاند که موجب ارتقا پایدار زیست محیطی میشود زیرا تولید
کاغذ یکی از بخشها صنعتی خطرناک است که موجب کاهش منابع
چوبی و جنگلزدایی میشود و در عین حال هوا را نیز آلوده میسازد
) .(Gates,1999افزون بر این ،گسترش اقتصاد جدید موجب ارتقا
دورکار  19میشود ،که بیانگر نقش عمدۀ فناور اطالعات در شرکت-
هاست .(Goodman,2000:215-219) .سرانجام اقتصاد جدید از
طریق تجارت الکترونیک به عرضه و تقاضا بهتر کاالها و خدمات ،کاهش
هزینهها جستجو عرضهکنندۀ کاالها و خدمات یا دستیابی به مصرف-
کنندگان بالقوه و در عین حال افزایش رضایت مصرف کننده منجر میشود و
فرصتها بسیار مهمی را برا ارتقا پایدار توسعه به وجود میآورد.
بدین ترتیب ،در صورتی که آگاهیها زیست محیطی و مهارتها
تکنولوژیک افزایش یابد میتوان در عین کاربرد بهینة منابع طبیعی ،توسعه
پایدار را تحقق بخشید .جهانیشدن اطالعات که با گسترش اقتصاد جدید
تسریع شده است امکان بهرهگیر از اقدامات شایستهتر زیست محیطی را در
سراسر جهان فراهم ساخته است .بدین ترتیب ،رابطه بین نرخ رشد و پایدار
زیست محیطی در مسیر مطلوب رهنمون شده است .همچنین آگاهی زیست
محیطی رو به رشد مصرفکنندگان کاالها و خدمات و نیز اتخاذ سیاستها
زیست محیطی مناسب میتواند موجب افزایش پایدار توسعه شود .به
عالوه ،انتقال دانش تکنولوژیک و مهارتها اقتصادها کشورها توسعه
یافته به کشورها در حال توسعه این امکان را برا کشورها مزبور فراهم
میآورد که الگو مشابهی از توسعه را در مسیر مطلوب دنبال کنند .به
عنوان مثال ،در زمینه انرژ  ،رشد بیشتر صنعتی متضمن مصرف بیشتر
انرژ است .در نتیجه ،مصرف سریع و بیرویة منابع و در نتیجه آلودگی
18. e-materialization
19. Tele-work
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بیشتر را در پی دارد .اما کشورها توسعه یافته به مرحلها رسیدهاند که
میزان استفاده از انرژ را کاهش دادهاند در حالی که نرخ رشد آنها افزایش
یافته است .این تجربه میتواند الگویی برا کشورها در حال توسعه باشد.
لذا انتقال دانش در این زمینه از کشورها توسعه یافته به کشورها در حال
توسعه میتواند برا توسعه پایدار مفید باشد.
در عصر جهانیشدن جدید اساساً هر فرد دارا دسترسی آسان و سریع
به بازارها مالی جهانی از طریق اینترنت است و میتواند به تبادل کاال در
سراسر جهان بدون وقفه بپردازد که این امر موجب کاهش هزینهها
معامالت و مبادالت میگردد .به عالوه ،میزان فزایندها از اطالعات در
شبکه مجاز برا افراد عالقهمند در دسترس است که میتواند موجب
کاهش نابرابر اطالعاتی و رقابتیتر شدن بازارها مالی جهانی گردد.
افزون بر این ،پیچیدگیها جهانیشدن با توجه به تأثیر بر زنجیرۀ تولید،
رقابت ،مصرفکنندگان ،فناور و تنظیم بازار و مشارکت بازیگران مختلف در
اقتصاد جهانی میتواند بستر مناسب را برا جهتدهی به توسعه پایدار
بشر فراهم آورد.
خوشبختانه تمایالتی وجود دارد که میتوان از طریق اتخاذ سیاستها
شایسته به تقویت فرصتها موجود مبادرت ورزید .به نظر میرسد که
تضعیف آگاهی و مسئولیت اخالقی در زمینهها تجار و زیست محیطی
آنقدر عمیق نیست که نتوان آن را تقویت کرد .در واقع ،تعهدات اخالقی مردم
به سو خدمات داوطلبانه ،خیریهها و سازمانها مردم نهاد سوق یافته
است .در فرایند تولید نیز تأکید اخالقی بر استفاده قابل قبولتر از سود به جا
شیوهها تولید سود تغییر جهت داده است که این مهم موجب رشد قابل
توجه تعداد و گستره بنیادها بشردوستانه و رشد سریع بخش غیرانتفاعی در
فرایند تولید شده است.
بحث و نتیجهگیری
با عنایت به فرصتها و چالشها جهانیشدن برا توسعه پایدار شایسته
است رویکرد فراگیر و بین رشتها برا دستیابی به توسعه پایدار در جوامع
توسعه یافته و در حال توسعه اتخاذ گردد و با تحلیلی جامع دربارۀ رابطه رفاه
اقتصاد و اجتماعی با محیط زیست ،سالمت عمومی و ایمنی و کسب
توانمند و اشتغالزایی معنادار ،راه حل ها چند منظوره برا مقابله با
چالشها پایدار ارائه گردد .در واقع ،در عصر جهانیشدن مسائل زیست-
محیطی از جایگاهی عمده در تحلیلها اقتصاد و سیاستگذار
برخوردارند و فرصتها جدید را از زاویه ابتکار فناور و کارآفرینی
گشودهاند؛ به ویژه آنکه جهانیشدن موجبات همبستهکردن اقتصاد ،اشتغال،
فناور  ،محیط زیست ،توسعه صنعتی ،قوانین ملی و حقوق بینالمللی،
تجارت ،مالیه و سالمت و ایمنی کارگران و عامه مردم را فراهم آورده است.
اتخاذ رویکرد میان رشتها در تحلیل منابع طبیعی و زیست محیطی از زاویه

دهشیری ،جهانی شدن و توسعه پایدار

پایدار و توسعه در دو سطح ملی و بینالمللی با تأکید نوآور ها و خالقیت-
ها اقتصاد و مسئولیت اجتماعی شرکتها و زیست بوم صنعتی و اهتمام
به عناصر چند بعد توسعه پایدار میتواند افقها جدید را فرارو دولت-
ها بگشاید تا ضمن تولید اشکال نوآور عمومی و خصوصی به عنوان راهی
برا دگرگونیها متعدد اجتماعی ،سیاسی و اقتصاد  ،به جنبة مشارکت
عمومی مردم در فرایند توسعه پایدار به ویژه در زمینة اشتغالزایی و کسب
توانمند اهتمام ورزند و موجبات ارتقا رقابتپذیر اقتصاد  ،پایدار
زیستمحیطی و اشتغالزایی معنادار را فراهم آورند .از این رهگذر ،شایسته
است نسبت به مدیریت جهانیشدن اقدام گردد .این مهم از جهت احترام به
حق معترضان به جهانیشدن برا برگزار تجمعات مسالمتآمیز ،اصالح
قواعد باز در زمینة اقتصاد جهانی از سو کشورها در حال توسعه با
هدف مهندسی روشها مطلوب فعالیت در اقتصاد جهانی ،اعطا نقش
عمده به آموزش در برقرار مطلوبترین رابطه بین منابع بینالمللی ،منطقه-
ا ملی و محلی در عصر جهانیشدن و سرانجام تغییر جهت سیاستها
زیست محیطی به سمت نسل جدید ابزارها دانش بنیان امکانپذیر است
).(Vercelli,2003
واقعیت آن است که مدیریت جهانیشدن مستلزم تقویت حکمرانی
جهانی است تا ضمن تضمین مشارکت کلیه ذینفعان ،جامعه جهانی را به
کسب نتایج برد  -برد رهنمون سازد و مشارکت عمدها را به سو کارکرد
جهانیشدن در جهت توسعه پایدار فراهم آورد .در این رهگذر ،شایسته است
شکلی از حکمرانی جهانی تضمین شود که قادر به درک پیچیدگی دنیا
وابستگی متقابل و جستجو راه حلی برا مشکالت بشر از طریق اتخاذ
رویکرد جامعی باشد که تمامی بازیگران دخیل را درگیر سازد .این امر نیازمند
نظامها نمایندگی ،نهادها ،رویهها ،نهادها اجتماعی و نظامها اطالع-
رسانی است که جوامع بشر را قادر میسازد تا اشکال مختلف وابستگی
متقابل و همگرایی خود با کره خاکی را به شیوۀ صلحآمیز و پایدار مدیریت
نمایند .در واقع ،امور زیستمحیطی باید با رویکرد جهانی مورد بررسی قرار
گیرد و راهحلها مورد نظر گسترها وسیع از کنشگران بینالمللی را درگیر
سازد.
در این زمینه ،ایجاد یک نهاد زیستمحیطی بینالمللی که مسئولیت
پیگیر اجرا پروتکلها بینالمللی و انسجام ،بخشی به آنها را عهدهدار
باشد باید مد نظر قرار گیرد به گونها که چنین نهاد مسئولیت آمادهساز
قانونی کردن ابزارها چند جانبه موجود را به نحو عهدهدار شود که تدوین
قواعد اساسی توسعه پایدار را ارتقاء بخشد و آنها را قابل دسترستر سازد .این
مهم نیازمند وجود یک نهاد مقتدر و توانمند عالی بینالمللی است که
مسئولیت تنظیم بازارها الکترونیک را با همکار دیگر نهادها مسئول،
مقابله با سیاستها انحصار تراستها در سطح جهان ،مقابله با بیثباتی
بازارها مالی و افزایش پایدار توسعه جهانی عهدهدار باشد و تنظیم
حداقلی مورد نیاز بازارها جهانی را فراهم سازد .این نهاد باید غیر
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بوروکراتیک ،شفاف ،پاسخگو و دمکراتیک باشد تا بتواند مشارکت فعال تمام
کشورها از جمله فقیرترین کشورها در حال توسعه را تضمین نماید و
اقتصاد جهانی را به صورت رضایتمند و پایدار مدیریت نماید .وجود چنین
نهاد مقتدر و برخوردار از منابع الزم برا ارائه میزان حداقلی از تنظیم فعال،
برا توسعه بازارها جهانی رقابتی و تضمین کارکرد روان آنها ضرور
است .به عالوه ،جامعه بینالمللی باید لوازم حداقلی را برا تنظیمات محلی
فراهم کند به ویژه آنکه "جهانیشدن جدید" با کاهش استانداردها زیست
محیطی ،بهداشتی و اخالقی موجب توسعه بهشتها مالی 20میشود .لذا
ارتقا تدریجی تنظیمات حداقلی از سو جامعه بینالمللی میتواند این
فرایند را متوقف و معکوس سازد .این مهم میتواند از رهگذر انعقاد توافقنامه-
ها بینالمللی برا تنظیم مناسب بازارها جهانی صورت پذیرد.
برا حل مشکالت جهانی از جمله مسائل زیست محیطی مرتبط با
"جهانیشدن جدید" نیاز به میزان حداقلی از تنظیم بازارها جهانی وجود
دارد .درگذشته ،تنظیمات زیستمحیطی مبتنی بر نظام حقوقی و مدیریت و
کنترل 21بود اما شایسته است سیاستها نوین زیستمحیطی بر ابزارها
اقتصاد و دانشبنیان استوار باشد .مثالً در مورد ابزارها مالی اقتصاد ،
اعمال مالیات سبز 22میتواند نقش مناسبی را در تضمین پایدار زیست
محیطی ایفا کند .همچنین طرحها ابتکار زیستمحیطی میتواند برا
جلوگیر و کنترل خطرات زیستمحیطی توصیه شود .به عالوه ،در اقتصاد
دانش بنیان که به تدریج توسط جهانیشدن جدید در حال تحقق است تمرکز
باید بر ابزارها دانش بنیان باشد .اهداف زیستمحیطی اعم از آنکه مردم
ذینفع باشند یا مصرفکننده ،به سود آنان است مشروط بر آنکه افق زمانی
آنها کوتاه مدت نباشد .لذا نهادها مسئول زیستمحیطی باید به حساس-
ساز و آگاهیبخشی افکار عمومی در مورد توسعه پایدار مبادرت نمایند تا
افراد ضمن اذعان به اینکه چنین سیاستهایی به نفع آنان است رفتار خود را
تغییر دهند .این مهم میتواند از طریق توافقنامهها داوطلبانه با شرکتهایی
محقق شود که خود را متعهد به ارتقا کیفیت زیستمحیطی محصوالت
خود و ارتقا فرایندها تولید در مبادله با مهارتها و تخصصها فنی و
منافع بیشتر میدانند( .مثالً دریافت برچسب زیست محیطی و جلب رضایت
نهادها عالیه محیط زیست برا اعطا آن میتواند بیانگر دغدغه زیست
محیطی آن شرکت باشد) .افزون بر این ،در چارچوب جهانیشدن جدید که
اساساً موجب افزایش حاکمیت مصرفکنندگان شده است .کارآمدترین
انگیزهها برا محصوالت و فرایندها مطلوب از نظر زیستمحیطی باید از
خود مصرفکنندگان نشأت بگیرد ،به گونها که اگر مصرفکنندگان از نظر
زیستمحیطی آگاه باشند محصوالت سازگارتر با مقتضیات زیستمحیطی را
انتخاب میکنند به شرط آنکه اطالعات کافی در اختیار آنها باشد تا بتوانند
20. Fiscal Paradises
21.C&C=Command and Control
22.GreenTaxation
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بین آنها تمایز قائل شوند .اعطا گواهی زیستمحیطی این امکان را برا
مصرفکنندگان فراهم میکند که انتخاب صحیح را انجام دهند .روند انتقال
اطالعات از این طریق توسط مقامات محلی میتواند با بهرهگیر از
فرصتها جدید فناور ها اطالعاتی و ارتباطاتی کارآمدتر گردد .اعطا
گواهی زیستمحیطی بیانگر آنست که استاندارد تلفیقی (مرکب از کیفیت و
محیط زیست) به دست آمده است لیکن مالحظات و تفصیالت آن باید از
طریق اینترنت در دسترس مصرفکنندگان عالقهمند یا انجمنها مصرف-
کنندگان قرار گیرد تا تأثیرات اعطا گواهی زیست محیطی افزایش یابد.
به طور کلی ،ابزارها سیاست دانشبنیان گرچه هنوز عرصها کشف
ناشده است اما برا ارتقا پایدار زیستمحیطی هم در کشورها توسعه-
یافته و هم در کشورها در حال توسعه بسیار مؤثر است .این مهم از رهگذر
جمعآور اطالعات مربوط به اقدامات زیست محیطی شرکتها و سنجش
آنها به عنوان انگیزها قو برا کنترل آلودگی و تضمینکنندۀ موازنة
چانهزنی بین شرکتها و ذینفعان ،مشارکت کنشگران ذینفع و بخش
خصوصی در ارتقا کیفیت زیست محیطی کاالها و ارائه رقابتی سالم بین
جوامع و مقامات محلی برا کسب شاخص برخوردار از کیفیت عالی و
اهتمام به مالحظات اجتماعی ،زیست محیطی و اخالقی برا ترغیب
مدیران سرمایهگذار به اتخاذ راهبردها سرمایهگذار بر اساس مالحظات
زیست محیطی و اجتماعی میسر است).(Nicholls, 2000:17
انتقال حاکمیت از مقامات محلی به کارگزار ها فوق ملی که می-
تواند با عنوان آژانس بینالمللی حمایت از محیط زیست نامگذار شود،
نیازمند شفافیت ،پاسخگویی و مشارکت دمکراتیک دولتها عضو و
ذینفعان است .فعالیت عمده این نهاد باید جمع آور  ،تبیین و انتقال
اطالعات ،دانش ،مهارتها و تخصصها فنی در ارتباط با پیوند فعالیت
اقتصاد و پایدار زیست محیطی باشد تا تدریجاً استانداردها زیست
محیطی توسعه در جهان را ارتقاء بخشد .این هنجارها میتواند در اقتصاد
دانشبنیان که توسط "جهانیشدن جدید" گسترش مییابد مؤثر واقع شود و
منجر به جهانیشدن پایدار گردد که کنشگران بینالمللی را به اتخاذ نظاممند
ابزارها دانش بنیان در فرایند رقابت سالم تشویق میکند .تضمین پایدار
جهانیشدن نیازمند آنست که بشریت در مرکز سیاستها توسعها قرار
گیرد .این مهم از طریق اتخاذ راهکارها زیر امکانپذیر است:
 اجرا سیاستها اجتماعی و اقتصاد منطبق با زندگی و رفاهبشر ؛
 ارتقا الگوها جدید مصرف و تولید بر اساس تعهد شهروندان بهپذیرش مسئولیت بیشتر اجتماعی با تأکید بر انسجام اجتماعی و عدالت؛
 حمایت از تجارت بینالمللی به گونها که با تغییرات مورد نیاز سازگارباشد و به کاهش شکاف بین اغنیاء و فقرا در سراسر جهان اهتمام ورزد؛
 تضمین تعادل بین قوانین تجار و قوانین زیست محیطی در فرایند75

سیاستگذار و قانونگذار و ارادۀ سیاسی دولتمردان برا اجرا
قواعد زیست محیطی در رابطه با منافع اقتصاد ،
 حمایت از ارتقا تنوع فرهنگی و زبانی به عنوان عامل حیاتی در توسعهپایدار انسانی؛
 تشویق اشکال جدید مشارکت جامعه مدنی با دخیل کردن شهرونداندر فرایند تصمیمگیر و ارتقا گفتگو در سطوح ملی و منطقها و در
درون جوامع ملی و محلی؛
 تشویق مخالفان جهانیساز به مشارکت در فرایند تصمیمساز ازطریق راهکارها مسالمتآمیز و تالش برا مقابله با خشونت از سو
تظاهر کنندگان ضد جهانیساز ؛
 ارتقا حکمرانی جهانی به منظور توانمند ساختن جوامع بشر برامدیریت شکلها مختلف وابستگی متقابل و همگرایی مسالمتآمیز و
پایدار با کره خاکی؛
 ارتقا توافقات بینالمللی برا حل مشکالت زیست محیطی جهانی ازطریق هدایت و کنترل نهاد و با همکار مقامات زیست محیطی
محلی؛
 ارتقا توافقات بینالمللی در مورد همکار بین کشورها توسعه یافتهو در حال توسعه در زمینة انتقال فناور ها نوین؛
 هماهنگساز اقدامات مربوط به اعمال مالیات سبز بر محصوالتتجار ؛
 ایجاد و تنظیم بازارها جهانی برا صدور و ارتقا گواهیها کیفیتزیست محیطی در زمینه محصوالت و فرایندها تجار ؛
 طراحی و اجرا توافقات داوطلبانه بین شرکتها و مقامات دولتی؛ ارتقا طراحی نظاممند و اجرا ابزارها دانش بنیان با مشارکت فعالذینفعان و جوامع محلی؛
 ارتقا دانش زیست محیطی از رهگذر آموزشها زیست محیطی؛بدین ترتیب ،جهانی شدن به عنوان "فرایند هم پیوند جهان بدون مرز"
می تواند در چارچوب پذیرفته شده پایدار به گونه ا موثر عمل کند و
منجر به تاثیراتی ایجابی بر توسعه پایدار در عرصهها عدالت اجتماعی،
حفاظت محیط زیست و امنیت انسانی شود تا راه را برا تحقق "جهانی
شدن پایدار" و "جهانی شدن موفقیت آمیز" هموار سازد به گونها که نه
تنها توانایی نسلها آینده را برا تأمین نیازها اجتماعی ،اقتصاد و
زیست محیطی خود مورد مصالحه و سازش قرار ندهد بلکه در عوض با تعهد
سازنده در قبال اقتصاد جهانی و رعایت مقررات زیست محیطی و نیز تأکید بر
رشد اقتصاد تومم با برابر و صلح اجتماعی ،اقتصاد دانش بنیان را رقم
بزند و همزمان موجبات ارتقا سطح آگاهیها عمومی و تخصصی را از
طریق تحقق نظام موفق آموزشی و اهتمام ویژه به نقش عمده آموزش در
دستور کارها توسعه پایدار فراهم آورد.

 جهانی شدن و توسعه پایدار،دهشیری
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