برداشـــتن نردبـــان پس از
آنکـــه خود از آن باال رفتیم!
َ
تونی ا ِلن

ج ـهــان ـیســازی فــرهـنـگــی و مــالــی ت ــا حد
ز یــادی معیارهای جوامع را یکدست کرده
اســت .معیارهای ث ــروت ،کیفیت زنــدگــی و
طول عمر متوسط توسط کشورهای صنعتی
تنظیم شده است و در این مسابقه اقتصادی
بینالمللی ،سایر جوامع در حال تعقیب این
کشورها هستند .ثروت ملی ،قدرت نظامی،
یا مزیت در اختیارداشتن منابع ،به برخی
کشورها اجازه داده تا چیزی را که در غرب با
غرور ،توسعه شتابناک مینامند تجربه کنند.
معنای توسعه شتابان ایــن اســت کــه آنهــا
ً
صرفا سریعتر از دیگران در حال شبیهشدن
به غــرب هستند .تجربه ژاپــن نشان داد که
چگونه کشورهایی که در گذشته ،اقتصادی
موفق داشتهاند میتوانند پشت سر گذاشته
شــونــد .ســایــر جــوامــع ن ـیــز -ال ـب ـتــه از برخی
جنبهها -همچنان بــا نگاهی حسرتآمیز
ماجرا را دنبال میکنند.

به ایــن ترتیب ،حتی مقایسه کــشــاورزان و
دامــداران جهان در حال توسعه با بریتانیای
آغاز قرن نوزدهم ،زننده به نظر میرسد .چرا
که امــروزه جوامع صنعتی با تولیدات ارزان و
ً
غالبا یارانهایشان ،جهان در حال توسعه را
دچــار توفانی ناگوار کردهاند و در کشمکش
این جنگ اقتصادی ،هیچ توازن قوایی بین
طرفین وجود ندارد؛ این رقیبان همان اندازه
در توازن با یکدیگر قرار دارند که فیل و مگس.

ســـال هفتم ،شـــماره بیســـتم ،بهــــــار 1397

فصلنامه اندیشـــکده تدبیر آب ایران

هر روزه ،جوامع صنعتی بیرحمانه جوامع
در حــال توسعه را در بــازارهــای محلیشان
یخــوانــنــد و تــحــت انــقــیــاد
ب ــه رو یـ ــارو یـ ــی م ـ 
درمـ ـیآورن ــد .بـهطــور رســمــی ،بخشی از این
نبرد از طریق سازمان تجارت جهانی رهبری
م ـیشــود .بــه جــوامــع در حــال توسعه دستور
داده میشود تا بازارهایشان را آزاد کنند و از
وضع تعرفههای وارداتــی یا تخصیص یارانه
به محصوالتشان خودداری کنند .در مقابل،
بــه جــوامــع صنعتی تنها توصیه م ـیشــود تا
بیپروایی موجود در بــازاریــابــی محصوالت
کـشــاورزی و دام ــداری خــود را تعدیل کنند.
همچون همیشه ،بــه گ ــروه ضعیف دستور
یشــود و بــه گ ــروه ق ــوی راهــنــمــایــی و
داده م ـ 
تــوص ـیــه .گــاهو ب ـی ـگــاه نــیــز دری بــه تختهای
ً
مـ ـیخ ــورد ،م ـثــا پــس از ده ـههــا درگ ــی ــری و
مشاجره ،افراطکار یهای کشورهای قدرتمند
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مبالغه نیست اگر بگوئیم شرایط کشاورزی
یــا دام ـ ــداری در یــک جــامـعــه فقیر در حــال
توسعه امـ ــروز ،بــه و ی ــژه در افــر یـقــا ،مـعــادل با
بریتانیای آغاز قرن نوزدهم است .تجربیات
ً
و زمـیـنـههــا ش ــدی ــدا شـبـیــه یـکــدیـگــرنــد؛ امــا
تفاوت بزرگ این است که امروزه کشاورزان و
دامداران در جوامع در حال توسعه در شرایط
دشــوارتــری ق ــرار دارن ــد ،چــرا کــه ک ـشــاورزی و
دام ـ ــداری بــر یـتــانـیــا بـیــن ســالهــای  1815و
 1846همچنان از آخرین نفسهای مکتب
س ــودا گ ــری و سـیــاســت حـمــایــت از صنایع
داخلی بهرهمند میشد .بماند که آن زمان
ً
نیز نهایتا تـجــارت بــا ارو پ ــا -هـمــان طــور که
آدام اسمیت پیشبینی کــرده بــود -باعث
پ ــائـ ـیـ ـنآوردن قـیـمــت ک ــااله ــای اســاســی در
بریتانیا شده بــود .تعجبی هم نداشت ،چرا

بــایــد م ــردم در حــالــی تــولــیــدات گرانقیمت
داخ ـلــی را مـیخــر یــدنــد کــه واردات ارزانت ــر
م ـنــاطــق دیــگ ــر ب ــه وف ـ ــور در دس ــت ــرس ب ــود؟
زمــیــنداران بریتانیایی تمایلی بــه پذیرش
این تغییر و خداحافظی با صنعت و مزیت
اقتصادی تاریخیشان نداشتند ،بنابراین
جنگیدند و البته شکست خوردند -آن هم
به طور کامل و همهجانبه.
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در زمینه پنبه و شکر مورد توجه قرار گرفتهاند.
اگر مقایسه ،روشنگرانه است ،اما تفاوتها
آزارده ـ ـنـ ــده اسـ ــت .بــه واقـ ــع در ای ــن مـیــان،
هــیــچ ُب ـ ــردی نـصـیــب کــش ــوره ــای ضعیف
ً
نشده اســت .کشورهای ضعیف نــه سریعا
در حـ ــال ص ـن ـع ـت ـیشــدن هـسـتـنــد و ن ــه در
حال تخصصیشدن .در حالی که بریتانیا
دوی ــس ــت سـ ــال پ ـیــش از چ ـن ـیــن ت ـحــوال تــی
بــهــره ب ــرد .در پیش روی ک ـشــاورز و دام ــدار
بریتانیایی ،مهاجرت به شهرهای صنعتی
و کارخانههای بریتانیایی اوایل ویکتوریایی
قـ ــرار داشـ ــت .در حــالــی کــه ام ـ ــروز ،رؤ ی ــای
ویکتوریایی مهاجرت به شهر چیزی جز یک
شکنجه ظالمانه برای دهها میلیون خانواده

ام ــروز ،رؤیای ویکتوریایی مهاجرت به
ش ــهر چیزی جز یک شـــکنجه ظالمانه
ب ــرای دههـــا میلیـــون خانـــواده فقیر
کش ــاورز و دامـــدار ســـا کن جنـــوب
صحـــرای افریقـــا نیســـت .آنهـــا در
چرخـــه معیـــوب بهـــرهوری پائیـــن (و
در حـــال زوال) محصـــول و بهـــرهوری
بس ــیار پائیـــن آب بـــه دام افتادهاند.
فرصتهـــای شـــغلی جایگزیـــن بـــه
ن ــدرت موجـــود اســـت.

مــأخــذ :آب پنهان ،نوشته تونی آلــن ،ترجمه
آرش حسینیان ،نشر مثلث1394 ،

امپراتوری در حال صنعتیشدن وجود ندارد.
فقیر کشاورز و دامدار ساکن جنوب صحرای
ِ
افــر ی ـقــا ن ـی ـســت .آنهـ ــا در چــرخــه مـعـیــوب در ایــن مقایسه یــک استثنا وجــود دارد و
بهرهوری پائین (و در حال زوال) محصول و آن افــر ی ـقــای جنوبی اس ــت .بــرخــاف سایر
بهرهوری بسیار پائین آب به دام افتادهاند .کشورهای جنوب صحرای افریقا ،این کشور
ً
فــرص ـ 
تهــای شـغـلــی جــای ـگــزیــن ب ــه ن ــدرت دارای یک نظام اقتصادی نسبتا پیشرفته و
موجود اســت .روستائیان محروم بریتانیا در تخصصی است .از نظر کشاورزی ،افریقای
ســال  1846دســت کم قــادر بودند خــود را با جنوبی دارای پیشرفتهای قــابــل توجهی
فرصت تبدیلشدن به پرولتاریای امپراتوری در بهرهوری و بازدهی آب بوده است .البته
مسلط جهان ،یعنی امپراتوری بریتانیا تسلی ایــن کشور نیز باید با آن جوامع صنعتی که
دهند .شاید آنها چرخدندههای یک ماشین در شرایطی مملو از مشوقها و حمایتها و با
اقتصادی نامتوازن بــودهانــد ،امــا به هر حال امنیت مالی پرورش مییابند رقابت کند؛ اما
آ
نهــا چــرخدنــده بودند .چرخدندهها چیزی موقعیت این کشور با وضعیتی که در بریتانیا
میخوردند ،امــا بــرای کـشــاورزان و دامــداران پس از لغو قانون غالت رخ داد به اندازه سایر
ـاه هیچ کشورهای آفریقایی فاصله ندارد.
ج ـنــوب صــح ــرای اف ــر یــق ــا ،ت ـک ـی ـ هگـ ِ

