ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ
دﻧﯽ ﮐﻮا  -ﮐﯿﺸﻮر ﻣﺎﻫﺒﻮﺑﺎﻧﯽ

رأی ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ و اﻧﺘﺨﺎب دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرزارﻫﺎی
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد .اﮐﺜﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﻗﺘﺼﺎد رﺑﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دو اﻗﺘﺼﺎددان و ﺳﯿﺎﺳﺖﺷﻨﺎس آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
____________________________________________________________________
ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﮐﻪ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن در آن ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻪ درﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮﻓﺖ؟
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ :ﺗﺤﻮﻻت ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ ﯾﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ.
در ﻋﻮض ،ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیِ درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺸﻮﺷﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر
ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ رأی دﻫﻨﺪ .ﺗﺤﻠﯿﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ:
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻦآوری ،ﺑﯿﺶ از ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮای
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ آراﺳﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﻫﺮﯾﮏ از اﯾﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« را ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،و
دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ دادهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن و ﻓﻦآوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﮐﺎرﮔﺮ ﺟﻮاﻣﻊﺷﺎن ﺷﻮد و راه را ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺗﺮاﻣﭗﻫﺎ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺖﻫﺎ ﻫﻤﻮار ﮐﻨﺪ .ﻧﺴﺨﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ :ﻣﺮاﻗﺐ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺤﺮوم ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺮانِ ﺑﯽﮐﺎرﺷﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎزآﻣﻮزی و
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﺣﺎلِ ﮐﻢدرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻓﺮاد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ و اﻫﻞ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را از ﻣﺰاﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﻬﯿﻢ
ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻂ ﻣﺸﯽﻫﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻃﻐﯿﺎنﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﯿﺰش ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻧﺪارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی«
ﻋﻠﺖِ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎم اﻣﻮر را از دﺳﺖ دادهاﯾﻢ.

ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺧﺘﻼف زﯾﺎد ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺛﺮوت را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای
ﻫﻤﻪی ﺷﻬﺮوﻧﺪانﺷﺎن ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر دﻧﯿﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﺗﺸﺪﯾﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .آﻣﺮﯾﮑﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ »ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرزِ« اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﻣﯿﺎنﺳﺎل از ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ اﻧﺪک اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﺎر ﺑﯽﮐﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﻘﺪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ »ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز«
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﯿﺮوزی ﺗﺮاﻣﭗ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽای ﮐﻪ از اﻓﺮاد در ﺣﯿﻦ ﺧﺮوج از ﺷﻌﺐ اﺧﺬ رأی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺗﺮاﻣﭗ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺟﻠﺐ رأی 53
درﺻﺪ ﻣﺮدان ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و  52درﺻﺪ از آرای زﻧﺎن ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺗﻨﻬﺎ 43
درﺻﺪ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ از ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ(؛ ﺗﺮاﻣﭗ آرای  47درﺻﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺖ  18ﺗﺎ 29
ﺳﺎﻟﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن  43درﺻﺪ از آرای آنﻫﺎ را :ﺗﺮاﻣﭗ در ﻣﺠﻤﻮع ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن را ﺑﺎ درﺻﺪ  48ﺑﻪ
 45ﺑﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳﺘﺎن دارای ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺷﮑﺴﺖ داد .اﯾﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎنِ ﺗﺮاﻣﭗ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻣﻄﺮحﺷﺪه
در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از  36درﺻﺪ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪﺷﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ ﺑﻪ
ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن رأی دادﻧﺪ و از  64درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ  49درﺻﺪ ﺗﺮاﻣﭗ و  47درﺻﺪ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻓﺮاد
ﮐﻢدرآﻣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ﺑﻮدهاﻧﺪ و اﻓﺮاد ﭘﺮدرآﻣﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺮاﻣﭗ .ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺤﻠﯿﻞِ راﯾﺞ و ﻋﺎﻣﻪﭘﺴﻨﺪ ،ﺗﺮاﻣﭗ
ﭘﯿﺮوزی ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﻗﺸﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺮان ﺳﻘﻮط ﻧﺮدﺑﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﻒ ﺣﺎﻣﯿﺎن »ﺟﺪاﯾﯽ« ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﻣﻘﺮرات دﺳﺖوﭘﺎﮔﯿﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻤﺮﺷﮑﻦ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ را
ﻋﻘﺐ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد .ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه
ﮐﻨﺪ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دارد ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺠﺎر ﺛﺮوتﻣﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ را از اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ رﯾﺸﻪ در »ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی« ﻧﺪاﺷﺖ :اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪِ
واﻧﻬﺎده ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪِ واﻧﻬﺎده ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدﻧﺪ – ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﻬﺎﺟﺮان – و ﻧﻪ ﺛﺮوتﻣﻨﺪان .دﻓﺘﺮ
ﺷﻬﺮداری ﻟﻨﺪن ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﺟﺮاﯾﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻔﺮت ﻃﯽ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪی ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺶ ﻫﻔﺘﻪ
ﻗﺒﻞ از آن  64درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺻﻒ ﻣﻮاﻓﻘﺎن ﺟﺪاﯾﯽ از
اﺗﺤﺎدﯾﻪی اروﭘﺎ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ذﻫﻦ رأی دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺧﺸﻢ آنﻫﺎ از ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ،
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدی داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻠﺖ ﺗﺸﻮﯾﺶ

ﻣﺮدم را در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح درآﻣﺪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و دوران ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ و در
زﻣﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ اﻓﺮاﻃﯽ اﺣﺴﺎس ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯽاﺧﺘﯿﺎری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ
داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ،ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ و ﺗﺮاﻣﭗ ﺣﺘﻤﺎً اﺛﺮات ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺛﻤﺮهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ را از ﻓﻘﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮد .در ﻃﻮل دﻫﻪی  ،1990ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در
ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﻣﺒﺎدﻻت ارزی در ﺑﺎزار( ﺑﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏﺳﻮم ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ در ﮐﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ )ﻫﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺻﻨﻌﺘﯽ( ﻣﯽرﺳﯿﺪ .در ﺳﺎل  ،2016اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺻﻮﻻً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،و ﻧﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼف ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ در ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ روزاﻓﺰوﻧﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .ﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن را
اداره ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺣﺎل ﻣﺤﻮ ﺷﺪن اﺳﺖ ،و اﺣﺴﺎس از دﺳﺖ دادن زﻣﺎم اﻣﻮر را ﻫﻢ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻫﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻋﺎدی اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎرزار ﺗﺮاﻣﭗ و ﺑﺮﮔﺰﯾﺖ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﯿﺪواری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺲﮔﯿﺮی ﻗﺪرت از ﺳﻮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ در ﻧﻈﻢ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب ﻓﺮاوان در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،رأیدﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺮ ﺑﺮ آوردن
ژﺋﻮﭘﻠﯿﺘﯿﮏ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در آﺳﯿﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﻮازﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﯿﺎﺑﺪ ،وﮔﺮﻧﻪ
ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺧﺘﻼف درآﻣﺪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻓﺮاد ﮐﻢدرآﻣﺪ ﻣﻔﯿﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﯿﺰی از ﺗﺸﻮﯾﺶ ﻣﺮدم در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ.
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