1

اﺳﺗﻌﻣﺎر
درک ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣوﺟود اﺳت -از اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﺟﺎری ﭘرﺗﻐﺎﻟﯽھﺎ در اﻣﺗداد ﺳواﺣل آﻓرﯾﻘﺎ ،ھﻧد و اﻧدوﻧزی ﺑﻌد از ﻗرن
ﭘﺎﻧزدھم ،ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﻧﺎدر و ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺻورت ﻗﻠﻌﮫ و دژ ﻣﯽﭘرداﺧت ،و ﯾﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺗﺟﺎری ھﻠﻧد در اﻧدوﻧزی و
اﻧﮕﻠﯾس در ھﻧد  ،ﮐﮫ در ﺳطﺢ ﮐل ﮐﺷور ﮔﺳﺗرده ﺑود؛ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ اﺳﭘﺎﻧﯾﺎ در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،اﻧﮕﻠﯾس در آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ و
ﻓراﻧﺳﮫ در ﺷﻣﺎل آﻓرﯾﻘﺎ و ھﻧدوﭼﯾن؛ ﺗﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎر اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم .اﯾن روﻧدھﺎ اﻟﺑﺗﮫ ،ﻏﯾر از ﮔﺳﺗرش ﻗﮭرآﻣﯾز و
ﺗﺻﺎﺣب ﺛروﺗﯽ ﮐﮫ در ﻣﻧﺎطﻖ ﻓﺗﺢ ﺷده ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﺷد ،وﺟﮫ اﺷﺗراک زﯾﺎدی ﺑﺎ ھم ﻧدارﻧد .و اﯾن ﻧﮑﺗﮫ در ﻣرﮐز ھﻣﮫ ﻣﻼﺣظﺎت ﺗﺋورﯾﮏ
درﺑﺎره اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻗرار دارد.
 .۱ﻋﻠﯾرﻏم ﻋﻧوان "ﺗﺋوری ﻣدرن اﺳﺗﻌﻣﺎر" در ﺑﺧش  ۲٥از ﺟﻠد اول ﺳرﻣﺎﯾﮫ  -ﮐﮫ ﻋﻣدﺗﺎ ً ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎی
ﺷﻣﺎﻟﯽ ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت  -اﯾن ﻣوﺿوع ھﯾﭻ ﺟﺎ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺋورﯾﮏ  -ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﺗوﺳط ﻣﺎرﮐس ﺑررﺳﯽ ﻧﺷده و ﻓﻘط ﺑطور ﻣﺧﺗﺻر و
در ﺣﺎﺷﯾﮫ ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .در اﺛر اﺻﻠﯽ ﻣﺎرﮐس اﯾن اﺷﺎرات ھﻣﮫ در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﺎت او ﭘﯾراﻣون "ﺑﮫ اﺻطﻼح
اﻧﺑﺎﺷت ﺑدوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ" ﻗرار دارﻧد )ﺑﺧش  ۲٥ﮐﻣﺎﺑﯾش ﺿﻣﯾﻣﮫ ای از اﯾن ﻣﻼﺣظﺎت اﺳت( .در ﮐﻧﺎر ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت زﻣﯾن از دھﻘﺎﻧﺎن
در ﮐﻧﺎر "ﻗواﻧﯾن ﺧون در ﺑراﺑر ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت" ) (۷٦۱/۲۳و ﻧﯾز ﺑدھﮑﺎری دوﻟﺗﯽ ]ﻋﻣوﻣﯽ[ " ،ﺳﯾﺳﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎری " ﯾﮏ "ﭘﺎﯾﮫ اﺻﻠﯽ
اﻧﺑﺎﺷت ﺑدوی ﺳرﻣﺎﯾﮫ" ) (۷۷۹ﻣﯾﺑﺎﺷد.
" ﮐﺷف طﻼ و ﻧﻘره در آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻧﺎﺑودی ،اﺳﺎرت و ﻣدﻓون ﮐردن ﺑوﻣﯾﺎن در ﻣﻌﺎدن ،آﻏﺎز ﻓﺗﺢ و ﺗﺻرف و ﻏﺎرت ھﻧد ﺷرﻗﯽ ،ﺗﺑدﯾل
آﻓرﯾﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﺣل ﺷﮑﺎر ﺗﺟﺎری ﺳﯾﺎه ﭘوﺳﺗﺎن ،اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﮫ ﺑﺎﻣداد دوران ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت) " .ھﻣﺎﻧﺟﺎ( .اﯾن روﻧد دﮔرﮔوﻧﯽ
ﻗﮭرآﻣﯾز ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﻧﺑﺎﺷت و ﺗﻣرﮐز ﺛروت در طﺑﻘﺎت ﺣﺎﮐم اروﭘﺎ داﺷت و ﺷراﯾط اﺳﺎﺳﯽ ظﮭور ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری را ﺑوﺟود
آورد.
ھﻣﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ در ﮔذﺷﺗﮫ ھﺎی دور اﺗﻔﺎق ﻧﯾﻔﺗﺎده اﺳت؛ ﺑرای دوران واﻗﻌﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﻧد ،ﮐﮫ دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
روﻧدھﺎی اﻗﺗﺻﺎدی ﺑدون ﺧﺷوﻧت در ﻣراﮐز ]ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری[ ،ﮐﮫ ﻣداﻓﻌﺎن ]ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری[ ھﻣواره ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻣﯾﮑﻧﻧد ،ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﮐل ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را در ﺑر ﻧﻣﯽﮔﯾرد" .ﮐﻧدی اﯾن روش" ﺑﮫ "ھﯾﭻ وﺟﮫ ﺑﺎ ﻧﯾﺎزھﺎی ﺗﺟﺎری ﺑﺎزار ﺟدﯾد ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت
ﺑزرگ اواﺧر ﻗرن ﭘﺎﻧزدھم ﺑوﺟود آﻣده اﺳت ،ﻣطﺎﺑﻘت ﻧدارد" ) .(۷۷۸ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر "ﺑردهداری ﭘﻧﮭﺎن ﮐﺎرﮔران ﻣزدور در اروﭘﺎ
در اﺳﺎس ﺑﮫ ﺑردهداری دﻧﯾﺎی ﺟدﯾد ﻣﺣﺗﺎج ﺑود" ) .(۷۸۷ھﻣﺎن ﻣداﻓﻌﺎن ﺑدون ﭘردهﭘوﺷﯽ ﺑرای ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧﯾز ،ﺑﺎ ﺗوﺳل ﺑزور از
طرﯾﻖ دوﻟت ،ﺧواھﺎن اﯾﺟﺎد" طﺑﻘﮫ ای ھﺳﺗﻧد ،ﮐﮫ طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار ﺷراﯾطش را ﺑﮫ آن دﯾﮑﺗﮫ ﮐﻧد ] .[...در ھﻣﮫ ﮐﺷورھﺎی ﻣﺗﻣدن
ﻗدﯾﻣﯽ ،ﮐﺎرﮔر ،ھر ﭼﻧد آزاد اﺳت ،ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دار واﺑﺳﺗﮫ اﺳت ،در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺑﺎﯾد اﯾن واﺑﺳﺗﮕﯽ را ﺗوﺳط اﺑزار
ﻣﺻﻧوﻋﯽ اﯾﺟﺎد ﮐرد (۷۹۸) ".ﺑدون ﺛروتھﺎی ﻋظﯾﻣﯽ ،ﮐﮫ از اﯾن طرﯾﻖ و ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن اﮐﺗﺷﺎﻓﺎت و ﻓﺗوﺣﺎت اﺳﺗﻌﻣﺎری ،از اﯾن
ﺟواﻣﻊ ]ﻣﺳﺗﻌﻣرات[ ﺧﺎرج ﺷد و در ﺧدﻣت ﺗوﺳﻌﮫ اروﭘﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ،ﺗﮑﺎﻣل و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺻﻧﻌﺗﯽ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﺑود.
ﻣﺎرﮐس در ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن ﺟﻧﺑﮫ ﻗﮭر و ﺧﺷوﻧت ﺗوﺟﮫ دارد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ ﺗﻔﮑر ﻣﺎﻗﺑل دﯾﺎﻟﮑﺗﯾﮑﯽ ﻧﯾﺳت  :اﯾن
اﻣر ﮐﮫ "اﻧﺑﺎﺷت ﺑدوی" ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻗﮭر و ﺧﺷوﻧت وﯾژهاش ﯾﮑﯽ از ﭘﯾش ﺷرط ھﺎی رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣراﮐز]ﻣﺗروﭘل ھﺎ
[ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻧﮑﺗﮫ ﻋﻣده اﯾن اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﺑﺎﺷد؛ در ]ﮐﺷورھﺎی[ ﭘﯾراﻣون ﻧﻣﯽﺑﺎﯾﺳت اﻟزاﻣﺎ ً ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺧﺗم ﺷود ،در اﯾﻧﺟﺎ ﻗﺑل از
ھﻣﮫ ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺗﺣﮑﯾم اﺷﮑﺎل ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻗﮭرآﻣﯾز ﮐﺳب اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯾﮕردد . .در "ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻧد" ﻣورخ  ۱۸٥۳ﻣﺎرﮐس
ﮔﺳﺗرش ﻗﮭرآﻣﯾز اﺳﺗﻌﻣﺎر را ﺑﮫ ﺷدت ﻧﻘد ﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ اﯾن اﻣﯾدواری را طرح ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ،اﺳﺗﻌﻣﺎر -ﺑطور ﻧﺎﺧواﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت
و وﺣﺷﯾﮕری ﺧﺎص آن -ﺣداﻗل ﺳﺑب رﺷد ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﮔردد و ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی را ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ اﯾن ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب "راه آھن در ﺳراﺳر ھﻧد ﺑطور طﺑﯾﻌﯽ ﺳرآﻏﺎز ﯾﮏ ﺻﻧﻌت ﻣدرن ﻣﯽﺷود" ) .(۲۲٤/۹ﺑﮫ
اﯾﻧﺻورت "ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺳﻧﺗﯽ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳﺎس ﮐﺎﺳت ھﺎی ھﻧدی از ﺑﯾن ﻣﯽرود ،ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﮭﻣﯽ در راه ﺗوﺳﻌﮫ و اﻗﺗدار ھﻧد
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد .ﮐﻠﯾﮫ اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی اﻧﮕﻠﯾس اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ وادار ﻣﯽﺷود ،ﺑرای ﺗودهھﺎی ﻣردم )ﺧﻠﻖ( ﻧﮫ آزادی ﺑﮫ دﻧﺑﺎل
دارد و ﻧﮫ ﺳﺑب ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕردد ،ﭼرا ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده  ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣﺎﻟﮑﯾت
آﻧﮭﺎ ﺗوﺳط ﺗودهھﺎی ﻣردم )ﺧﻠﻖ(  ،ﺑﺳﺗﮕﯽ دارﻧد .ﺑﯽ ﺗردﯾد ﺑورژوازی ﺷراﯾط ﻣﺎدی ھر دو را ﺑوﺟود ﻣﯽآورد .آﯾﺎ ﺑورژوازی
ھﯾﭼﮕﺎه ﺑﺎزدھﯽ ﺑﯾﺷﺗری داﺷﺗﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺳﺑب ﺗوﺳﻌﮫ و ﭘﯾﺷرﻓﺗﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ اﻓراد و ﮐل ﺧﻠﻘﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎک و
ﺧون  ،و ﻓﻘر و ﻓﻼﮐت و ﺗﺣﻘﯾر ﺑﮑﺷد؟ " )ھﻣﺎﻧﺟﺎ(.
ﺳراﻧﺟﺎم در ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ھﺎی اﯾرﻟﻧد ،ﻣﺎرﮐس ﺑﯾﺷﺗر از ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ﻣﺳﺎﺋل اﻧﻘﻼب در ﻣراﮐز و
ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﭘرداﺧت  -اﻟﺑﺗﮫ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻋﻣﻼً ﺑﮫ ﺗدوﯾن ﺗﺋورﯾﮏ آن ﺑﭘردازد" .طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﻧﮕﻠﯾس ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎری از ﭘﯾش
ﺑﺑرد ،ﻗﺑل از اﯾﻧﮑﮫ از اﯾرﻟﻧد ﺧﻼص ﺷده ﺑﺎﺷد]) ".ﻧﺎﻣﮫ[ ﺑﮫ اﻧﮕﻠس۱۰٫۱۲٫۱۸٦۹ ،؛ (٤۱٥/۳۲اﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ،اﻧﻘﻼب
در ﻣراﮐز ]ﺳرﻣﺎﯾﮫداری[ ﺗﺣﻘﻖ ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑورژوازی ﺑدﻧﺑﺎل ﻏﺎرت ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣﻧﺎﺑﻊ اﺿﺎﻓﻲ ﺑرای ﻣﮭﺎر ﮐﺎرﮔران
در اﺧﺗﯾﺎر دارد .اﯾن از ﺳوی دﯾﮕر ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد ،ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎ ﺑﮫ
ﻗدرت رﺳﯾدن طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر در ﻣراﮐز آزاد ﺷود" :اھرم ﺑﺎﯾد در اﯾرﻟﻧد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷود) ".ھﻣﺎﻧﺟﺎ(
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 .۲ﺑﮫ ﻧظر روزا ﻟوﮐزاﻣﺑورگ "ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اروﭘﺎ در ﮐﺷورھﺎی ﻏﯾر اروﭘﺎﯾﯽ" )ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﺟﻠد  (۷۷٥ ،٥در ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮫ
ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓت" :اﺑﺗدا از طرﯾﻖ ﻧﻔوذ ﺗﺟﺎرت و از اﯾن طرﯾﻖ ﻣﺷﺎرﮐت ﺑوﻣﯾﺎن در ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ ] ، [...ﺳﭘس ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺑوﻣﯾﺎن از
زﻣﯾن و در ﻋﻣل وﺳﺎﺋل ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ اﯾن ﯾﺎ آن ﺷﮑل .اﯾن وﺳﺎﯾل ﺗوﻟﯾد در دﺳت اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
ﺑوﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﺷوﻧد .دﯾر ﺑﺎ زود ﺑدﻧﺑﺎل اﯾن دو ﻣرﺣﻠﮫ ،ﻣرﺣﻠﮫ ﺳوﻣﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود :اﯾﺟﺎد ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در
ﮐﺷور ﻣﺳﺗﻌﻣره ،ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﻣﮭﺎﺟران اروﭘﺎﯾﯽ ،و ﯾﺎ از طرﯾﻖ ﺑوﻣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﺎﺣب ﺛروت ﮔﺷﺗﮫ اﻧد (۷۷٦) " .ﺑرای طﺑﻘﺎت
ﺳرﻣﺎﯾﮫدار ﻗدﯾم از اﯾن طرﯾﻖ رﻗﺑﺎی ﺟدﯾد و ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯽآﯾﻧد ،ﮐﮫ ﺳﺑب ﺗﺷدﯾد ﻣداوم درﮔﯾریھﺎی )اﻗﺗﺻﺎدی و ﯾﺎ ﻧظﺎﻣﯽ(
ﺑﯾن ﺳرﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻣﻠﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮔردد .اﯾن ﺗﺣول در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺳﺑب ﺑﺳط ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ اﻗﺻﯽ ﻧﻘﺎط ﺟﮭﺎن ﻣﯽﺷود و
آﺧرﯾن اﺷﮑﺎل ﺗوﻟﯾد ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﻧﺎﺑود ﻣﯽﮐﻧد .ﺳرﻣﺎﯾﮫداری از طرف دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﺑﺎ اﻗﺗﺻﺎد ھﺎی ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯾﺎز
دارد .ﭼرا ﮐﮫ ﺑدون اﻧﺑﺎﺷت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ دھد ،و ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺑﺎﺷت ﻧﯾﺳت اﮔر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻓزاﯾﻧده ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد .در ﻣﻘﺎﺑل
اﻓزاﯾش ﺗﻘﺎﺿﺎ در داﺧل ،ﺿرورت ﮐﺎھش دﺳﺗﻣزد ھﺎ ﺑرای ﻣﯾﺳر ﺳﺎﺧﺗن ﺗوﻟﯾد اﺿﺎﻓﮫ ارزش ،ﻗرار دارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻋﻠت ﻧﯾز ﺗﻧﮭﺎ
ﻓروش روزاﻓزون در اﻗﺗﺻﺎد ھﺎی ﻏﯾر ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﺗﺿﻣﯾن ﮐﻧد .ﺑﺳط ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری ﺳﺑب "
ﻏﯾر ﻣﻣﮑن ﺷدن ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣﯽﺷود" ).(۷۷۸

3.ﻟﻧﯾن ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف ﮔﺳﺗرش اﺳﺗﻌﻣﺎر را دﻗﯾﻖ ﺗر از ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ﺑررﺳﯽ ﻧﻣود و اﯾن روﻧد را در راﺑطﮫ ﺑﺎ ﺗﮑﺎﻣل و
ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ﻣراﮐز )ﻣﺗروﭘل ھﺎ( ﻣﯾدﯾد .در ﻣرﮐز ﻣﻼﺣظﺎت او ﮐﯾﻔﯾت ﺟدﯾدی اﺳت ﮐﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺎ ظﮭور اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم از
اواﺧر ﻗرن ﻧوزدھم ﮐﺳب ﮐرده اﺳت )ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺎھﯾت ﻗﮭرآﻣﯾز آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده ﺑﺎﺷد( .ﺑﺎ اﺳﺗﻘرار ﮐﺎرﺗﻠﮭﺎ و اﻧﺣﺻﺎرات در ﺻﻧﺎﯾﻊ
ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺻﻧﻌﺗﯽ اروﭘﺎ و آﻣرﯾﮑﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺎزاد در ﻣﻘﯾﺎس ﺑزرﮔﺗر ﺑﮫ ﯾﮏ اﻣﮑﺎن
واﻗﻌﯽ ﺗﺑدﯾل ﺷد و ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .در "ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﺳطﺢ ﺳود ﻣﻌﻣوﻻ ﺑﺎﻻﺳت ،ﭼرا ﮐﮫ در آﻧﺟﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧدﮐﯽ ﻣوﺟود
اﺳت ،ﻗﯾﻣت زﻣﯾن ﺑطور ﻧﺳﺑﯽ ﺑﺎﻻ ﻧﯾﺳت ،دﺳﺗﻣزد ھﺎ ﭘﺎﯾﯾن و ﻣواد اوﻟﯾﮫ ارزاﻧﻧد" )اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم  ،ﺟﻠد  22آﺗﺎر245).،
ﺑرای ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎی ﻣﻧﻔرد ﺛﺎﺑت ﺗﺟﺎری ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﯾد ﺗوﻟﯾد را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﮐرد و از آن در ﻣﻘﺎﺑل ﺣﻣﻼت
ﻣﺣﺗﻣل دﻓﺎع ﮐرد؛ ﻧﯾروھﺎی ﮐﺎر ﺑﺎﯾد )اﻏﻠب ﺑر ﺧﻼف ﻣﯾﻠﺷﺎن( ﺟﻠب ﺷوﻧد .اﯾن ھر دو اﻣر ﻣﻌﻣوﻻ ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ اﯾﺟﺎد ﺣﮑوﻣت
رﺳﻣﯽ اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺗوﺳط ﮐﺷورھﺎی ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺗﺿﻣﯾن ﺷود .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗﺎﺑل درک اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺣﺻﺎری ﺷدن
و اﻓزاﯾش ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﻧوزدھم ،رﻗﺎﺑت ﺑرای ﺗﺳﺧﯾر و ﺗﺻرف آن ﻣﻧﺎطﻘﯽ از ﮐره زﻣﯾن ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﺻرف ﻗدرﺗﮭﺎی
اﺳﺗﻌﻣﺎری ﻧﺑود ،آﻏﺎز ﺷد )ﺑوﯾژه "ﺟدال ﺑرﺳر آﻓرﯾﻘﺎ"( .ﯾﮏ ھدف دﯾﮕر ﺑرای ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ و ﮔﺳﺗرش اﺳﺗﻌﻣﺎر ،ﺗﻼش ﺑرای
ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواد ﺧﺎم ،ﺑﮫ ﻗﺻد ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﻣﯾﺑﺎﺷد .واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻋﯾﻧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣواد ﺧﺎم از اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷورھﺎی ﻋﻘب ﻣﺎﻧده در
ﻋرﺻﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻧد )ﭘﻧﺑﮫ ،ﮐﺎﺋوﭼو ،ﻗﻠﻊ( ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾﻖ ﺗﺻرف و ﺣﺎﮐﻣﯾت اﺳﺗﻌﻣﺎری ﺑﯽ زﯾﺎن ﮔردد  -اﻟﺗﮫ ﻟﻧﯾن ﺑﮫ
ﺧوﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺳت ،ﮐﮫ اﯾن ﺗﻼش ﺑرای ﺧودﮐﻔﺎﯾﯽ ،ﻣﺣدود ﺑﮫ ﺗﺎﻣﯾن ﻣواد ﺧﺎم ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻧﺧواھد ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺗﻼش ﻋﻣوﻣﯽ
ﺑرای "دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾنھﺎی وﺳﯾﻌﺗری ،ﺑدون اھﻣﯾت دادن ﺑﮫ ﭼﻘدر ،ﮐﺟﺎ و ﭼﮕوﻧﮫ ،ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣواد ﺧﺎم ﺗوﺟﮫ داﺷﺗن و ﺗرس
از اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺧشھﺎی ﺗﻘﺳﯾم ﻧﺷده ﺟﮭﺎن و ﯾﺎ ﺗﻘﺳﯾم دوﺑﺎره ﻣﻧﺎطﻖ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ،ﺳﮭم ﮐوﭼﮑﺗری ﻧﺻﯾب آﻧﮭﺎ
ﮔردد" ).(۲٦٦
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎرﮐس در ﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ھﻧد ،ﻟﻧﯾن ﻧﯾز در ﮐﺗﺎب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﺑﮫ رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﯾﻊ ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻣﻌﺗﻘد اﺳت.
"ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ وارد ﻣﯽﺷود ،ﺑر ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺎ ﺗﺷدﯾد ﺳرﻋت رﺷد آن ﺗﺎﺛﯾر
ﻣﯽﮔذارد (۲٤۷)" .و" ﺳرﯾﻌﺗرﯾن رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﮐﺷورھﺎی دور اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد (۲۷۹) ".او ھﻣزﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﺟزﯾﮫ
و ﺗﺣﻠﯾل دﯾدﮔﺎهھﺎی ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﯽ ﭘردازد ،ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ رﮐود اﻗﺗﺻﺎدی در اﯾن ﮐﺷورھﺎ اﺷﺎره دارﻧد ،و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺛﺑﯾت آن در
واﻗﻌﯾت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮔراﯾش در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﺣﺻول ﻣﺎھﯾت اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑورژوازی اروﭘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ" ﺑﮫ ﺧﺎطر ھراس از رﺷد و ﺗﻘوﯾت
ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ ،ﺑﮫ ﺣﻣﺎﯾت و دﻓﺎع از ھﻣﮫ آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ،در ﺣﺎل ﻣرگ و ﻗرون وﺳطﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﻣﺷﻐول اﺳت" )ﻣﺟﻣوﻋﮫ
آﺛﺎر ﻟﻧﯾن ﺟﻠد  - (۸۲ ،۱۹ﺑوﯾژه در ﻣﺳﺗﻌﻣرات  -در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑورژوازی ﺑوﻣﯽ در آﻧﺟﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﺧﻠﻖ در ﻣﻘﺎﺑل ارﺗﺟﺎع " ﺣرﮐت
ﻣﯽﮐﻧد ) .(۸۳ﻧﺗﯾﺟﮫ اﺳﺗراﺗژﯾﮏ آن " اﯾن ﺿرورت اﺳت ،ﮐﮫ ھﻣﮫ اﺣزاب ﮐﻣوﻧﯾﺳت از ﺟﻧﺑش ھﺎی رھﺎﯾﯽ ﺑﺧش ﺑورژوا -
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ دﻓﺎع ﮐﻧﻧد" ) ﻣﺟﻣوﻋﮫ آﺛﺎر ﻟﻧﯾن ﺟﻠد .(۱۳۷ ،۳۱

 .٤اﯾن دﯾدﮔﺎه آﺧر در دوﻣﯾن ﮐﻧﮕره ﮐﻣﯾﻧﺗرن در ﺳﺎل  ۱۹۲۰ﺑوﯾژه ﺗوﺳط ﻣﺎﻧﺎﺑﻧدرا ﻧﺎت روی ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت ھﻧدی ،ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﻗرار
ﮔرﻓت ،ﭼرا ﮐﮫ ﺑﻧظر وی ﺑورژوازی ﻣﺳﺗﻌﻣرات ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺧﺻﻠت ﻣﺗرﻗﯽ ﻧداﺷت؛ ﺑرای او ﻣﺑﺎرزه اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳوای ﮐﺎرﮔران ﻓﻘط
ﺷﺎﻣل ﻣﺑﺎرزه "دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯾر ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧوﯾش از ﻗﯾد ھر ﮔوﻧﮫ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷد" ) .(۱٤۸ ،IIدﯾدﮔﺎه او اﻟﺑﺗﮫ ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﮐﻧﮕره
واﻗﻊ ﻧﺷد .اﮐﺛرﯾت اﯾن ﮐﻧﮕره و ﮐﻧﮕرهھﺎی ﺑﻌدی ﮐﻣﯾﻧﺗرن ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۳٥ﺑر ﺿرورت ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺟﺑﮭﮫ ﻣﺗﺣد اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ در
ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺗﺎﮐﯾد داﺷت  -ﻋﻠﯾرﻏم ﺷﮑﺳت آﺷﮑﺎر آن ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﭼﯾﺎﻧﮓ ﮐﺎی ﺷﮏ در ﭼﯾن و ﺳرﮐوب ﻗﯾﺎم
ﮐﺎرﮔران ﮐﺎﻧﺗون در ﺳﺎل  .۱۹۲۷ﻣﺑﺎﺣث ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑﺳت ﺳﺑب ﺷد ﮐﮫ ﺗروﺗﺳﮑﯽ )اﻧﻘﻼب ﻣداوم ،۱۹۲۹ ،ﺑﺧش ھﻔﺗم( اﺑن
ﺧواﺳت را ﻣطرح ﮐﻧد ،ﮐﮫ دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ در اﯾن ﮐﺷورھﺎ ]ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻧﯾﻧﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات[ ﻧﯾز ﺑﻼواﺳطﮫ در دﺳﺗور ﮐﺎر ﻗرار
ﮔﯾرد  -در اﺗﺣﺎد ﺑﺎ دھﻘﺎﻧﺎن ،و ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ در ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﺑورژوازی ﻣﻠﻲ ﻟﯾﺑرال .ﺑرای ﻓراﮐﺳﯾون اﮐﺛرﯾت ]ﮐﻧﮕره[ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن
ﺗوﺻﯾﮫ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑطور دﻗﯾﻖ ﺗر ﻣﯾﺎن ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠف اﻧﻘﻼب ﺑورژوا  -دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋل ﺷد )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد

3

ﺑﺎ اﺑراھﯾم /ﻣﺗزه-ﻣﺎﻧﮕوﻟد  .(ff۳۰ ،1976ﺗﺻور از اﻣﮑﺎن اﺗﺣﺎد ﺑﯾن "ﺑورژوازی ﻣﻠﯽ ﻣﺗرﻗﯽ" و طﺑﻘﺎت اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷده ﺗﺎ ﺳﺎلھﺎی
دھﮫ  ۱۹۸۰ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده دﯾدﮔﺎه اﮐﺛر ﺗﺋورﯾﺳﯾنھﺎی ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳﺗﯽ از دﯾدﮔﺎه ﺷوروی ﺑود ،ﮐﮫ از اﺳﺗراﺗژی "راه رﺷد ﻏﯾر
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری" در ﺟﮭﺎن ﺳوم ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐردﻧد )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺑرای ﻣﺛﺎل ﺗﯾول ﭘﺎﻧوف ۱۹۷۲؛ ﺧﻠﻌﺗﺑری 1971).
ﺗﺻور" ﻣﺎرﮐﺳﯾﺳت ھﺎی ﻏرﺑﯽ" درﺑﺎره اﯾن ﮐﺷورھﺎ را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﺣو در ﻓرﻣول ﺑﻧدی آﻧدره ﮔوﻧدر ﻓراﻧﮏ )(۱۹۷۰
ﭘﯾراﻣون "ﺑورژوازی ﻟﻣﭘن -ﺗﮑﺎﻣل ﻟﻣﭘﻧﯽ" ﯾﺎﻓت )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻓﺎﻧون ۱۹٦۱؛ ﻓراﻧﮏ ۱۹٦۷؛ اﻣﯾن ۱۹۷۳؛ ﻋﻠوی 1979).
ھرﭼﻧد ﻧﻘش ﺑورژوازی ﺑوﻣﯽ در ﭘروﺳﮫ از ﺑﯾن ﺑردن اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻧﻔﯽ ﻧﻣﯽﺷود ،ﻧﻘش ﻣﺗرﻗﯽ آن در ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾروھﺎی ﻣوﻟده و
ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺗوﻟﯾدی و اﺳﺗﺛﻣﺎری ﻓﺋوداﻟﯽ و ﻧﯾﻣﮫ ﻓﺋوداﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻔﯽ ﻣﯽﺷود  -ھم در دوران اﺳﺗﻌﻣﺎر و ھم ﭘس از اﯾن دوران
)ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﻣﺎرﯾﺎ ﺗﮕوﯾﯽ 1928).

 .٥در ﻣﺟﻣوع ﺑﺎﯾد ﺗﺎﮐﯾد ﮐرد ﮐﮫ ﻧﮫ اﺳﺗﻌﻣﺎر و ﻧﮫ ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﻏﯾر اروﭘﺎﯾﯽ ،ھﯾﭻ ﮐدام ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﻓزاﯾش اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اﻓزاﯾش درآﻣد ﻋﻣوﻣﯽ ﻓراﺗر از ﺣد ﻣﻌﻣول در طﯽ ﯾﮏ ﺳﯾﮑل ،ﻧﺷدﻧد.
اﮔر از ﭼﮭﺎر "ﺑﺑر ﮐوﭼﮏ" ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ )ھﻧﮓ ﮐﻧﮓ ،ﮐره ،ﺗﺎﯾوان ،ﺳﻧﮕﺎﭘور( ،ﮐﺷورھﺎی ﮐم ﺟﻣﻌﯾت ﺻﺎدرﮐﻧﻧده ﻧﻔت و ﻣﺳﺗﻌﻣرات
ﻣﮭﺎﺟرﺗﯽ ﺷﻣﺎل آﻣرﯾﮑﺎ )ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑررﺳﯽ ﺷوﻧد( و اﺳﺗراﻟﯾﺎ و ﻧﯾوزﯾﻠﻧد ،ﺑﮕذرﯾم )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ وود
 ،(۲۰۰۳ﻧﻣﯽﺗوان از ﯾﮏ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺣﺗﯽ در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳت و ﯾﮑم در اﻗﺗﺻﺎد ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﻣﺳﺗﻌﻣرات و ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣرات
ﺳﺎﺑﻖ ﺳﺧن ﮔﻔت ) -آﻧﮭﺎ( از اﺳﺗﺎﻧدارد ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣﮑﺎری و ﺗوﺳﻌﮫ اﻗﺗﺻﺎدی ) (OECDﻓرﺳﻧﮓھﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ دارﻧد )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﻧﺳل
۱۹۹۲؛ ھﺎوک  .(۱۹۹۷دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ،روﻧد "اﺻطﻼﺣﺎ اﻧﺑﺎﺷت ﺑدوی" ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﻗﺑل و اوﻟﯾﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ
داری اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻣﺎم طول ﺗﺎرﯾﺦ آن ﺗﺎ ﻟﺣظﮫ ﺣﺎﺿر ﺟرﯾﺎن دارد  -ﻟوﮐزاﻣﺑورگ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ واﺿﺢ ﺗر از ﻣﺎرﮐس ﺗوﺟﮫ ﮐرد
)ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻼﺳوﮐس  .(۱۹۷٥اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را ﻣﯽﺗوان در ﺗداوم اﺷﮑﺎل ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز  -ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺑﺎزار  -اﻓزاﯾش ﺗوﻟﯾد در
]ﮐﺷورھﺎی[ ﭘﯾراﻣوﻧﯽ ،ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﺷد ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری در آﻧﺟﺎ ﻣﯽﺷود؛ و از طرف دﯾﮕر )ھﻣﺎن اﺷﮑﺎل ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ،ﺗﺻﺎﺣب
اﺿﺎﻓﮫ ﺗوﻟﯾد را ﻣﯾﺳر ﻣﯽﮐردﻧد( ﺑﮫ اﯾﻧﺻورت اﻣﮑﺎن اﻧﺗﻘﺎل ﺛروت ﺑﮫ ]ﮐﺷورھﺎی[ ﻣرﮐز ،ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ در اﯾﻧﺟﺎ ]در ﻣراﮐز[ در
ﺧدﻣت ﺗوﺳﻌﮫ ﻗرار دارﻧد وﻟﯽ در آﻧﺟﺎ ]ﭘﯾراﻣون[ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳﺗﻧد ،ﺑوﺟود ﻣﯽآﯾد  -روﻣش دوت در اواﯾل ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل ھﺎی
ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع اﺷﺎره ﮐرد ،ﺑﻌدھﺎ ﭘﺎول ﺑﺎران ) (۱۹٥۷و ﺑﻌد از او ﺑﺧﺻوص ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺋوری واﺑﺳﺗﮕﯽ
ﻗرار داﺷﺗﻧد ﻣﺎﻧﻧد ﺳﻣﯾر اﻣﯾن ) (۱۹۷۳و اﻣﺎﻧوﺋل واﻟرﺷﺗﺎﯾن ) (۱۹۷۹ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭘرداﺧﺗﻧد .اﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻟﺑﺗﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ
ﺗوﺟﮫ ﻧداﺷﺗﻧد ،ﮐﮫ اﻧﺗﻘﺎل ارزش ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﺗوﺿﯾﺢ ﺗوﺳﻌﮫ و ﺗوﺳﻌﮫ ﻧﯾﺎﻓﺗﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯾﺳت .ﭘﺎﯾدار ﻣﺎﻧدن ﺗﺻﺎﺣب ﻗﮭرآﻣﯾز اﺿﺎﻓﮫ
ﺗوﻟﯾد ،ﺑوﯾژه ﮐﺎر واﺑﺳﺗﮫ ،ﺧود ﯾﮑﯽ از ﻣواﻧﻊ ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﺳت .ﻓﻘط آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھر ﻓرد  -از ﺟﻣﻠﮫ ﮐﺎرﮔر  -آزاد اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ھر ﮐس وارد ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﮐﺎﻻ ﮔردد )ﯾﺎ ﻧﮫ( ،و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﯾروی ﮐﺎر آزاداﻧﮫ ﺑﺗواﻧد در ﺑﺎزار ﺑﻔروش ﺑرﺳد و ﺧرﯾداری ﺷود،
اﻣﮑﺎن ﻋﻣوﻣﯽ ﺷدن ﺗوﻟﯾد ﮐﺎﻻﯾﯽ و ﭘوﯾﺎﯾﯽ اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣوﺟود اﺳت )ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﺑرﻧر ۱۹۷۷؛ ﻻک ﻻو ۱۹۸۱؛ ھﺎوک
 ۱۹۹٦و  .(۱۹۹۷آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﯾن ﺷراﯾط وﺟود ﻧدارد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻣوﻣﯾت دارد ،در ]ﮐﺷورھﺎی[ ﭘﯾراﻣون ﺑﻌد از
اﺳﺗﻌﻣﺎر ،رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺣﺗﯽ ﺟدا از اﻧﺗﻘﺎل ﺛروت ،در اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﻧﯾﺳت.
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