
 ريشه هاي عقب ماندگي
  

 نيويورک دکتر مرتضي محيط ـ 
  

شويم الزم است پيش زمينه تاريخي کوتاهي درباره ديد مارکس از تکامل " ريشه هاي عقب ماندگي"پيش از آنکه وارد مبحث 
 . جوامع انساني بيان کنيم تا در پرتو آن بتوان گرايشات موجود کنوني در اين زمينه را ريشه يابي کنيم

 سال پژوهش خستگي ناپذيرند به سه دوره 40رخي نظريه پردازان، تکامل فکري مارکس و انبوه نوشته هاي او را که نتيجه ب
و مارکس در دوره سالمندي ) 1860ـ1850دهه هاي (، مارکس در دوران بلوغ فکري )1840دهه (مارکس جوان : تقسيم ميکنند

 ) 1880 و سالهاي آغازين 1870دهه (
شگران آثار مارکس اما، بر اين باورند که بنيانهاي فکري مارکس تا واپسين سالهاي زندگي اش پابرجا ماند و تنها به طور اکثر پژوه

صفت مشخصه مارکس با عنوان يک پژوهشگر، تکيه بر واقعيات و يادگيري و ياري گرفتن از آخرين . پيگيري راه تکامل پيمود
آنچه در اينجا موردنظر ماست ديد مارکس درباره رشد و تکامل . اي زمان خود بوددستاوردهاي علمي و تحقيقاتي و رويداده

 : مارکس در پيشگفتار اين چاپ مينويسد.  به چاپ رسيد1867جلد اول کتاب سرمايه به زبان آلماني در سال . جوامع انساني است
نتج از قوانين طبيعي توليد سرمايه داري هستند مسئله به طور سرشتي باال و پايين بودن درجه تکامل تضادهاي اجتماعي که م"

. مسئله نفس اين قوانين و اين گرايشهاست که با ضرورت آهنيني در جهت نتايج اجتناب ناپذير عمل ميکنند) بلکه(نميباشد 
 ) کيد از ماستتا" (است تنها تصوير آينده کشور کمتر پيشرفته را نشان ميدهد) متکامل تر(کشوري که از نظر صنعتي پيشرفته تر 

 ). 13 ص، Kerrجلد اول سرمايه به زبان انگليسي چاپ (
  

ميدانيم که جلد اول کاپيتال تحليل شيوه توليد سرمايه داري در پيشرفته . بر سر جمله اخير مارکس بحثهاي فراواني شده است
که قرار " کشورهاي کمتر پيشرفته"حال پرسش اين است که آيا منظور مارکس از . ترين مرکز آن يعني انگليس آن روز است

است در آينده از نظر تکامل و پيشرفت آئينه تمام نماي انگليس شوند آلمان و ديگر کشورهاي اروپايي است يا روسيه هم هست؟ 
 آنچه براي ما اهميت دارد اين است که آيا منظور مارکس عالوه بر روسيه، چين، هند و ايران هم بوده است يا خير؟

 در زمان همکاري با روزنامه نيويورک ديلي تريبون يک سلسله مقاله 1853خي ديگر اين است که مارکس در سال نکته تاري
آشکار است که او . را مطرح ميکند" شيوه توليد آسيايي"مينويسد که در آنها مسئله ) با تأکيد بر جامعه هند(درباره جوامع شرق 

فرماسيونهاي "هنوز به مفهوم اخير اعتقاد داشته و در فصل ) گروندريسه(ود  خ1857ـ58هنگام نوشتن يادداشتهاي اقتصادي  
 . به طور مشخص از آنها نام ميبرد" پيش سرمايه داري

، مطالعه سفرنامه برنيه و )او" روح القوانين"بخصوص (ترديدي نيست که مارکس با تاثيرپذيري از هگل و نوشته هاي منتسکيو 
، اين )و بويژه کمپاني هند شرقي( و کارگزاران دولتهاي اروپايي و کمپانيهاي خصوصي در شرق نوشته هاي مستشرقين اروپايي

جوامع را به دليل داشتن سرزمينهاي وسيع خشک، نظامهاي آبياري مصنوعي گسترده، دولتهاي قدرتمند مرکزي، تسلط اين دولتها 
ده دولتي قدرتمند هستند، جوامعي ايستا و خارج از گردونه بر زمين و کار مردم، وجود جوامع روستايي جدا از هم که باج دهن

 مارکس 1860 و 1850حرکت پوياي تاريخ ميبيند ـ و يا دست کم بخشي از مارکسيستها چنين برداشتي از نوشته هاي دهه هاي 
وپا آغاز شده است، اين در گوشه اي از شمال غربي ار) به هر دليلي(فرض بر اين است که اگر شيوه توليد سرمايه داري . ميکنند

و از جمله کشورهاي (نظام نه تنها به عنوان نظامي مترقي و پيشرونده، بلکه به عنوان نظامي وحدت بخش، ديگر کشورهاي جهان 
و را به حوزه فعاليت سرمايه داري " نباتي"را به دنبال خود کشانده، اين جوامع ايستا و ") استبداد شرقي"و " شيوه توليد آسيايي"با 

 . محرک، و به ديگر سخن به قلمرو تاريخ پيشرونده بشر ميکشاند
و از آنجا که حرکت تاريخ به طور .  ميبيند(Unilinear)بنابراين ديدگاه، مارکس حرکت تاريخ و جوامع را در اساس يک خطي 

 را در کشورهاي پيشرفته تر اجتناب ناپذيري به سوي پيشرفت است، بنابراين الجرم کشورهاي کمتر پيشرفته تصوير آينده خود
عامل محرکه اي که کشورهاي کمتر پيشرفته را به پيش رانده و از جوامعي ايستا به جوامعي متحرک و ديناميک . خواهند ديد

تبديل ميکند، کشورهاي پيشرفته اروپايي هستند و بنابراين هجوم کشورهاي اروپايي به کشورهاي شرق نه تنها براي کشورهاي 
چنين برداشتي از نوشته هاي مارکس نه تنها در مورد . بار نبوده بلکه آنها را به گردش تاريخ و تمدن کشانده استاخير زيان

، پيش از جنگ اول و دوم جهاني صحت دارد بلکه در دهه هاي پس از آن در دوران امپرياليسم، تا به امروز نيز "استعمار قديم"
 . صادق است

اه ديگري وجود دارد که معتقد است تفکر مارکس نسبت به تکامل جوامع انساني و ارزيابي او از در برابر اين روند فکري ديدگ
 به بعد در اثر يک سلسله رويدادها در سطح جهاني، دستيابي مارکس به ادبيات، نوشته 1870از دهه " جوامع پيش سرمايه داري"

و نوشته هاي بنيانگذاران آن دچار تحول قابل مالحظه اي شده در روسيه " اراده مردم"ها و تحقيقات جديد و آشنايي با جنبش 
 :  در کتاب(Theodor Shanin)خطوط کلي اين رويدادها را با سود بردن از نوشته تئودور شانين . است

 Late Marx & Russian Road (MR Press 1983)ميتوان چنين برشمرد  : 



اثري عميق بر " جتماعي که بشر را براي هميشه از جامعه طبقاتي برهاندسحرگاه يک انقالب عظيم ا"مشاهده : ـ کمون پاريس1
مارکس گذاشت و در تفکر او نسبت به تسلسل زماني تکامل جوامع انساني تغيير به وجود آورد و بخصوص اين درس بزرگ را 

ايد آن را خرد و متالشي کنند و به مارکس داد که کارگران و زحمتکشان نميتوانند از ماشين دولتي بورژوائي سود برند بلکه ب
 . بنيانهاي نويني براي گردش کار جامعه به وجود آورند

جوامع بدوي را به " ماقبل تاريخ"و " جوامع اوليه"، کشف قوانين زندگي اجتماعي در 1870 و 1860ـ کشفيات دورانساز دهه هاي 2
ترديدي نيست که در اين ميان آشنايي مارکس با . ر دادحوزه تاريخ کشاند و در دسترس مطالعه پژوهشگران و دانشمندان قرا

ميدانيم که مارکس نه تنها اين کتاب را با . نوشته مورگان، مردم شناس آمريکايي تاثيري عميق بر او گذاشت" جامعه کهن"کتاب 
تيجه گيريها و اين يادداشتها بخش وسيعي از ن. دقت مطالعه کرد بلکه به طور گسترده اي از آن يادداشت برداري کرد

يادآوري اين . را مينويسد. . . " منشاء خانواده "ديدگاههايي را تشکيل ميدهند که فردريک انگلس بر پايه آنها کتاب پرارج خود 
 صفحه نوشته و 30000 به بعد اثر مهمي از خود انتشار نداد در حالي که نزديک به 1872نکته الزم است که مارکس از سال 

 1884از سوي ديگر با اطمينان ميتوان گفت که انگلس پس از سال . ه اين سالها از او به دست آمده استيادداشت مربوط ب
 . نامي نميبرد" استبداد شرقي"و " شيوه توليد آسيايي"هيچگاه در نوشته هاي خود از 

لعات فراواني درباره آن ، مطا"ماقبل تاريخ" افزون بر پژوهشهاي منتشره درباره جوامع 1870 و 1860ـ در سالهاي دهه 3
 و ديگران Firs و Maineکشورهاي غيرسرمايه داري که به زير سلطه کشورهاي سرمايه داري درآمده بودند، بويژه نوشته هاي  

 . درباره هند انتشار يافت
وضع طبقه  "نويسنده کتاب ((Flerovskii)ـ از آن مهمتر آشنايي مارکس با نوشته هاي پژوهشگران روس، همچون فلروفسکي 4

است که از طريق آنها به شدت به اوضاع ") مالکيت اشتراکي زمين"نويسنده کتاب  ((Kovalevskii)و کوالفسکي ") کارگر روس
 به فرا گرفتن زبان روسي ميپردازد و از آن پس کتابخانه کاملي از آثار 1870مارکس از ابتداي دهه . روسيه عالقمند ميشود

در جريان اين . ت اول، درباره جامعه روسيه و کمونهاي روستايي آن کشور جمع آوري ميکندروسي و اسناد و مدارک دس
مطالعات عميق و گسترده است که در ديد او نسبت به متفکرين روس چون هرزن و چرنيشفسکي تغيير به وجود ميآيد و از آنان 

مطالعات خود را درباره روسيه از سال )  پاريس1871انقالب به دليل (مارکس به دنبال وقفه اي کوتاه . با احترامي عميق ياد ميکند
 نامه اي از ورا زاسوليچ دريافت ميکند که در آن درباره آينده جامعه روسيه از او 1881در اوايل سال .  از سر ميگيرد1872

جدا شده، نظرات مارکس را " دماراده مر"ورا زاسوليچ به همراه پلخانوف، اکسلرود و دويچ سالها پيش، از جنبش . نظرخواهي ميشود
. زده بودند") اراده مردم("درباره سرمايه داري شدن جامعه روسيه پذيرفته و دست به مبارزه تئوريک تمام عياري عليه ناردونيکها 

 مفصل و نامه اي" پيش نويس"مارکس براي پاسخ دادن به اين نامه نزديک به سه هفته به تفکر ميپردازد که نتيجه آن چهار 
به سوسياليسم را به " کمونهاي روستايي"در اين پيش نويسها مارکس امکان جهش از . مختصر در جواب نامه ورا زاسوليچ است

 : هيچ رو رد نميکند اما چنين رويدادي را مشروط به دو شرط اساسي ميداند
ري است، جهش به مرحله  آغاز شده و در حال شدت گي1861از آنجا که تالش اين کمونها در اثر اصالحات : نخست

 . سوسياليستي بايد هر چه زودتر و پيش از رسيدن اين تالشي به مراحل پيشرفته خود صورت گيرد
طبقه کارگر در يک يا چند کشور اروپايي به قدرت رسند تا دست کمک به سوي جامعه سوسياليستي نوپا دراز کنند و آن را : دوم

تناقضي ) دستکم درباره جامعه روسيه(چنين ديدگاهي از سوي مارکس . اري برهانندسرمايه د" هفت خوان رستم"از گذشتن از 
" کشوري که از نظر صنعتي پيشرفته تر است تنها تصوير آينده کشور کمتر پيشرفته را نشان ميدهد"عميق با اين ديدگاه که 

 تکامل جوامع بشري راهي به جز راه يک خطي مارکس در پيش نويسهاي نامه به ورا زاسوليچ نه تنها براي. ميتواند داشته باشد
را با ديدي تازه و متفاوت با " جوامع پيش سرمايه داري"و " کمونهاي اوليه"، "جوامع روستايي"سرمايه داري پيشنهاد ميکند بلکه 

 .  مينگرد و اين جوامع را نه ايستا که ديناميک ميبيند1860 و 1850دهه هاي 
 مارکس و بويژه در پيش نويسهاي نامه به ورا زاسوليچ تکامل و 1870يد، گرچه در نوشته هاي دهه همانگونه که در زير خواهيم د

ديده ميشود اما مطالعه دقيق نوشته هاي دهه " جوامع شرق"و " جوامع روستايي"تغييري چشمگير در ديدگاه مارکس نسبت به 
از سوي ديگر مارکس به هيچ رو اثر .  و رفرميستي نيستخطييک  او در اين باره نيز به هيچ رو نشاندهنده راهي 1860 و 1850
نتيجه گيريهايي از اين نوع از نوشته .  نميبيندبدون قيد و شرطرا اثري پيشرونده و ترقيخواهانه " وحشي"بر شرق " متمدن"غرب 

ان بين الملل دوم و پيروان هاي مارکس بي ترديد از پشت ذره بين سياسي ادوارد برنشتين، کارل کائوتسکي، ديگر نظريه پرداز
 . امروزي آنها صورت گرفته است

*** 
 

 وجود دارد تا بتوان به ريشه هاي آن پي برد؟ " عقب ماندگي"حال با اين پيش زمينه کوتاه بايد ديد آيا مفهومي به نام 
را گسترش " جهان سوم"اند و نظام حاکم بر کشورهاي " عقب ماندگي"نظريه پردازاني هستند که به طور کلي منکر مفهوم 

به کشورهاي گروه اول دانسته و آينده اين کشورها را آئينه تمام نماي " متروپل"ترقيخواهانه و پيشرو نظام سرمايه داري کشورهاي 
 را ناشي از تئوري نادرست امپرياليسم لنين و تز از" عقب ماندگي"اينان ريشه اعتقاد به . کشورهاي سرمايه داري مرکزي مي بينند

" عقب ماندگي"اينان معتقدند که تئوريهاي . ميدانند که پس از جنگ دوم جهاني پا گرفت" نظام نو مستعمراتي"آن نادرست تر 
نيست که ريشه در نظريه انگلي بودن امپرياليسم دارد و نقش ترقيخواهانه " ناله هاي ناسيوناليستي جهان سومي"چيزي جز 

 . امپرياليسم را فراموش ميکنند



 يکي از نظريه پردازان نه تنها تز امپرياليسم لنين را به شدت مورد حمله قرار ميدهد بلکه در فصل اول  Bill Warrenوارن بيل 
 :  ادعا ميکندImperialism; Pioneer of Capitalism (Verso-1980)کتاب خود 

 سرمايه داري در کشورهاي عقب مانده  نشاندهنده آن است که ابتدا رشدشواهد تجربيـ برخالف نظريه مارکسيستي کنوني 1
 . کامال رضايت بخش است و اين، هم به معناي صنعتي شدن و هم تغيير کشاورزي سنتي در اين کشورهاست

 ) تاکيد از ماست. ( نشان ميدهد که در اين زمينه پيشرفتهاي بزرگي نيز صورت گرفته استشواهد تجربيـ 2
 داري بومي را منحرف نکرده است بلکه موتور محرکه قدرتمندي براي تغييرات اجتماعي  نه تنها رشد سرمايهاستعمار مستقيمـ 3

سرمايه داري در واقع گرچه از خارج وارد اين کشورها شد، اما در آنجا ريشه .  بوده در غير آن صورت غيرقابل تصوربوده است ک
 . دواند و از ديناميسم دروني قدرتمندي برخوردار شد

نيست بلکه دليلش علل و " جهان سوم" سر راه اين پيشرفت هست، منشاء آن در روابط امپرياليسم و کشورهاي ـ اگر مانعي بر4
 . عوامل دروني خود اين کشورهاست

به نفع " عقب مانده "و روابط اقتصادي اين کشورها با کشورهاي " امپرياليستي"ـ مجموعه روابط و اثر نهايي سياست کشورهاي 5
 ).  کتاب10 و 9صفحات . ( و تکامل اقتصادي کشورهاي اخير استصنعتي شدن و رشد

بيل وارن در فصل دوم کتاب خود با نقل قول نوشته معروف مارکس در مانيفست مبني بر ترقيخواه بودن نظام سرمايه داري 
 سرمايه دار حداکثر نسبت به نظامهاي پيش سرمايه داري به اين نتيجه ميرسد که در اين نظام برخالف آنچه گفته ميشد هدف

و برخالف تصور بعضي نظريه ! سود نيست بلکه به دست آوردن بخش بزرگتري از بازارهاي موجود آنهم در اثر رقابت است
براين پايه بيل وارن به اين نتيجه ميرسد که تز لنين . پردازان، اين نظام به هيچ رو با مسئله کمبود تقاضاهاي موثر روبرو نيست

او سپس مزاياي بزرگ اين نظام، . بي پايه است" جهان سوم" کشورهاي امپرياليستي در صدور سرمايه به کشورهاي درباره انگيزه
 : در کشورهاي اصلي سرمايه داري و کشورهاي جهان سومي را چنين برميشمرد

 . ـ پيشرفت معنوي و فرهنگي1
، مخالفت با )خطر کردن(يه جستجوگرانه و ماجراجويانه ـ گسترش مساوات، عدالت، روحيه بخشندگي، استقالل فکر و روان، روح2

 . بيرحمي  و شقاوت و از همه باالتر دموکراسي سياسي که همه دستاوردهاي نظام سرمايه داري اند
اگر سرمايه داري فاجعه هاي بزرگ به پا کرده است و باالخره . ـ گسترش حق تعيين سرنوشت انسان از طريق غلبه بر طبيعت3

در حالي که خصلت و سرشت اصلي سرمايه داري کوشش در راه برقراري . ندهنده جنبه هاي فرعي و تکنيکي آن هستندتنها نشا
 )  کتاب23 تا 21صفحات . (روابط انساني ميان مردم است

شقاوتهاي ) در برابر(اگر جنگ اول و دوم جهاني و جنگ ويتنام را در نظر بگيريم : "بيل وارن سپس با بيشرمي کم نظيري مينويسد
بيل وارن در اين فصل از کتاب خود براي اثبات ترقيخواه بودن اثر سرمايه داري ). همانجا" (قرون پيشين ناچيز به نظر ميرسند

است نقل قولهاي پراکنده اي از مارکس و انگلس ميآورد و از اين طريق بر آن " استبداد شرقي"که دچار " وحشي"غرب بر شرق 
اين . . . ) کشورهايي چون هند، چين، ايران، جاوه، آفريقا و (مايه داري غرب با هجوم به شرق و جنوب است اثبات کند که سر

کاري نادرست و به طور کلي مفهوم سرمايه داري وابسته  تبديل کرد و بنابرين اصطالح کشورهايي سرمايه داريکشورها را نيز به 
تاب خود، کتاب امپرياليسم لنين را به شدت مورد حمله قرار ميدهد و او در فصل سوم ک. وابستگي مفهومي گمراه کننده است

اين پيشنهاد لنين که امپرياليسم از نظر مارکسيستي ارتجاعي است تنها با گل آلود کردن آب، تحريف تاريخ، انکار : "مينويسد
 ).  کتاب48ص " (برخي از نظرات پايه اي اقتصاد مارکسيستي ميتواند به اثبات رسد

وارن در فصل چهارم کتاب خود که باز هم با نقل قولي از فردريک انگلس آغاز ميشود به آنها که کشورهاي آسيايي، بيل 
مراحل رشد در جاهاي مختلف : به شمار ميآورند حمله کرده و استدالل ميکند که اوال" عقب مانده"آفريقايي و آمريکاي التين را 

فت، زور الزم است به طوري که مارکس و انگلس از روش صنعتي کردن آلمان توسط گاه براي پيشر: ثانيا. دنيا متفاوت است
. بر پايه برده داري زندگي ميکند) آمريکا(مارکس همچنين عقيده دارد که پيشرفته ترين کشور جهان . بيسمارک پشتيباني کردند

يده، اما عملي از نظر تاريخي مترقي و قابل ستايش بنابر اين اعمال زور از سوي کشورهاي اروپايي بر آسيا و آفريقا گرچه ناپسند
 ).  کتاب127ص (بوده است 

زور آنهم زور با اسلحه از طبيعي ترين وجوه رابطه ميان جوامع مختلف در قرن نوزدهم، از جمله ميان : "بيل وارن ادامه ميدهد
بويژه از اين جهت که استعمار با جهت بيمورد است بنابر اين محکوم کردن امپرياليسم از اين . کشورهاي آسيايي و آفريقايي بود
 و احساس گناه ليبرالي بزدائيم آنگاه ميتوانيم از اين رو اگر مارکسيسم را از اسطوره ملي گرايي. زور فراواني به همراه نبوده است

 ).  کتاب129ص " (کار خود را از جايگاه مستحکمي آغاز کنيم
، "استعمار نو"ن خود را مارکسيستي اصيل ميداند و طبيعتا نه تنها لنين بلکه معتقدين به پديده همانگونه که مالحظه ميکنيم بيل وار

، اسطوره ناسيوناليستي جهان سوميو ارتجاعي بودن امپرياليسم را مشتي نظريه پرداز آغشته به " عقب ماندگي"، "وابستگي"
 و بنگاه انتشاراتي  New Left Reviewا به کشور انگليس، مکتب اگر اين ديدگاههاي بيل وارن تنه.  و غيره ميداندنئومارکسيست

Versoمحدود ميماند چه باک  ! 
ايران نيز زير تأثير نظريات بيل وارن قرار گرفته و از جمله محمدرضا سوداگر " چپ"اکنون آشکار است که بخشي از جنبش 

مارکسيستي اصيل پذيرفته و بدون اينکه لنين را به طور مستقيم او را به عنوان " رشد روابط سرمايه داري در ايران"نويسنده کتاب 
مورد حمله قرار دهد نويسندگاني چون پال سوئيزي، پل باران، هري مگداف، سمير امين و آندره گوندر فرانک را به عنوان مشتي 

 . تخطئه ميکند" نئومارکسيست"و مشتي " مکتب وابستگي"نظريه پرداز 



مراحل "کائوتسکي و نظريه " ماوراء امپرياليسم"فکري بيل وارن که به درستي ملغمه اي است از ديدگاه حال بايد ديد آيا مکتب 
خوانايي " جهان سوم" اقتصاددان دست راستي آمريکايي، با واقعيت کنوني (W.W.Rostow)والت ويتمن راستو " رشد اقتصادي

 ! حفظ کرده استيا نظريه امپرياليسم لنين هنوز صحت و درستي خود را . دارد
طرح مارکس . چه بوده است" وحشي"بر شرق " متمدن"پيش از آنکه وارد اين بحث شويم بايد ديد نظر مارکس درباره اثر غرب 

براي نوشتن فصلي مبسوط درباره روابط اقتصادي بين المللي و طرح مفصل رابطه کشورهاي سرمايه داري اروپا و آمريکا با 
. رات اين روابط بر کشورهاي اخير به دليل کار طاقت فرسا و مرگ نابهنگام او هيچگاه تحقق پيدا نکردکشورهاي غيراروپايي و اث

اما او با کمک فکري انگلس در دوران همکاري با روزنامه نيويورک ديلي تريبون مطالعات وسيعي درباره کشورهاي شرق، بويژه در 
 .  منعکس شده اندمورد هند انجام داد که نتيجه آن در سه مقاله معروف
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نقل قولهاي پراکنده از اين سه مقاله، کوشيده اند برداشتهاي متفاوتي از نظر مارکس درباره هجوم غرب به نويسندگان پرشماري با 
از جمله بيل وارن و محمدرضا سوداگر براي اثبات اثر ترقيخواهانه سرمايه داري غرب بر شرق و . شرق به خوانندگان خود دهند

ولهاي دم بريده اي از همين مقاالت آورده اند که در آنها به قول معروف تبديل اين کشورها به کشورهايي سرمايه داري نقل ق
در اينجا سعي خواهم کرد بخشهاي وسيعي از اين سه مقاله را بازگو کنم تا . خودداري کرده اند" اال اهللا"را بيان و از ذکر " الاله"

 . ديدگاه مارکس در اين باره روشن تر شود
 : پس از بيان تاريخ پررنج هندوستان مينويسد " نگليس بر هندفرمانروايي ا"مارکس در مقاله 

اما هيچ ترديدي نميتوان داشت که سيه روزي و فالکتي که انگليسي ها بر هند تحميل کردند تفاوتي بنياني با انواع پيشين ". . . 
تيالها و قحطي ها، به عنوان ضرباتي پياپي همه جنگهاي داخلي، تجاوزات، انقالبات، اس. . . . دارد و از نوعي بي نهايت شديدتر است

) کشور(از قشر آن ) اما(که بر پيکر هندوستان وارد شد، گرچه به طور شگفت انگيزي پيچيده، سريع و مخرب به نظر ميرسند 
ز هنوز به انگليس تمامي بافت جامعه هند را از هم گسيخت و هيچ اثري از تجديد ساختمان آن ني) و در حالي که. (عميقتر نرفتند
 به فالکت کنوني هند نوعي اندوه ويژه از دست دادن دنياي گذشته، بي آنکه دنياي جديدي به دست آورند،. چشم نميخورد

مجموعه آثار به زبان " (ميبخشد و هندوستان زير سلطه انگليس را از تمام سنتهاي کهن و تمامي تاريخ گذشتـــه اش جدا ميکند
 . )127ـ126 ص 12انگليسي جلد 

مارکس سپس جمله معروفي را مينويسد که بيش از هر نوشته اي در اين زمينه نقل قول شده است و آقاي محمدرضا سوداگر آن 
 : به عنوان شاهد مثال ميآورد" رشد روابط سرمايه داري در ايران"را با حروف درشت و موکد در کتاب 

ماعي در هندوستان، پست ترين منافع را تعقيب ميکرد و براي اين درست است که انگلستان در برانگيختن يک انقالب اجت"
مسئله اين است که آيا بشريت ميتواند بدون يک انقالب . رسيدن به آنها نيز به نحوي احمقانه عمل ميکرد اما مسئله اين نيست

 ناآگاه تاريخ در فراهم کردن بنيادي در وضع اجتماعي آسيا رسالت خود را انجام دهد؟ اگرنه، جنايت انگليس هر چه باشد ابزار
 ).87ـ86رشد روابط سرمايه داري در ايران ص (آسياب اين انقالب بوده است، 

چنين ديدگاهي از سوي مارکس بي ترديد در چارچوب آنچه در آن زمان روي داد ميتوانست درست باشد اما همانگونه که 
به وجود آورده دو شرط " از ميان بردن گذشته هند"که انگليس با " انقالب اجتماعي"خواهيم ديد، مارکس براي به ثمر رسيدن اين 

 : قايل ميشود
 . ـ طبقه کارگر در انگليس به قدرت رسد1
 . ـ ملت هند از آنچنان قدرتي برخوردار شود که خود را از استعمار انگليس برهاند2

. عيين ميکند چيزي جز تحريف نظر او نيستترجمه نقل قول مارکس آنهم با حروف درشت بدون توجه به شروطي که مارکس ت
اما آينده اي هم برايش به . انگليس ميتواند گذشته هند را از او بگيردآقاي سوداگر به نقل قول پيشين مارکس مبني بر اينکه 

ميشد و يا اگر طبقه کارگر در انگليس پيروز .  و آن کشور را به يک ماليخولياي وحشتناک دچار کند توجه نميکندوجود نياورد
خود را از فاجعه تسلط انگليس رها ميکردند، ) و حتي قرن نوزدهم(هنديان از آنچنان قدرتي برخوردار بودند که در قرن هيجدهم 

آنگاه به دنبال از دست دادن گذشته خود، آينده اي بهتر به دست ميآوردند اما ميدانيم که چنين نشد و بر سر هند آن رفت که 
 . رفت

" شرکت هند شرقي ـ تاريخ و پيامدهاي آن "ديدگاه مارکس در اين زمينه روشنتر شود بايد به مقاله او زير عنوان براي اينکه 
در اين مقاله مارکس به طور مفصل شرح ميدهد چگونه کمپاني هند شرقي در زمان پادشاهي اليزابت به خاطر . مراجعه کنيم

در سالهاي پاياني قرن هفدهم و تمامي قرن هجدهم سرمايه داران .  دست آوردسودآور بودن تجارت با هندوستان امتياز آن را به
صنعتي انگليس آغاز به دخالت در کار تجارت هند شرقي کردند و آنهم زماني بود که از سوي آنان اعالم شد واردات پارچه و 

 زير عنوان John Pollex Fenز سوي اين مطلب در نوشته اي ا. البسه کتاني و ابريشمي هند موجب خانه خرابي آنها ميشود
 11طبق لوايح شماره . در اين زمان بود که پارلمان دخالت کرد مطرح شد 1697در سال " صنايع هند و انگليس در تناقض با هم"



کس  ويليام سوم مقرر شد که پوشيدن لباسهاي ابريشمي و چلوار و چيت گلدار هندي، ايراني و چيني ممنوع خواهد بود و هر 12و 
 ). تاکيد از ماست (." پاوند جريمه خواهد شد200مبادرت به فروش آنها کند 

 ). 153ـ152 ص، 12مجموعه آثار، جلد (
مارکس در اين مقاله سپس کشمکش و جنگ ميان سرمايه داران تجاري و صنعتي را بر سر انحصار تجارت کمپاني هند شرقي و 

 به پايان ميرسد و سرمايه 1833ـ اين تجارت انحصاري  سرانجام در سال شکستن اين انحصار توسط گروه اخير شرح ميدهد 
 . داران صنعتي در اين جنگ پيروز ميشوند ـ اما در اين فاصله تجارت هند شرقي دستخوش انقالبي جدي شده بود

 نتيجه اين تحوالت چه بود؟ 
 
اين روند آنچنان پرشتاب بود که ارزش . ه تبديل شد کشوري صادرکننده بود، اکنون به کشوري وارد کنند1813هند که تا سال "

هند، اين کارگاه بزرگ توليد محصوالت کتاني براي تمام جهان از دوران قديم .  پاوند کاهش يافت2 پاوند به 6/2مبادله روپيه از 
د و يا شرايط پس از آنکه ورود محصوالت هند به انگليس ممنوع ش. در کاالهاي نخي و محصوالت کتاني انگليس غرق شد

بيرحمانه اي بر سر راه آنها گذاشته شد، سيلي از توليدات صنعتي انگليس با تعرفه هاي گمرگي بسيار ناچيز به اين کشور ريخته 
 ). 155ـ154 ص 12مجموعه آثار جلد ."(شد تا فرآورده هاي کتاني بومي را که زماني از چنان شهرتي برخوردار بودند نابود کند

 : ه مارکس در جايي ديگر مينويسدبي جهت نيست ک
انگليس، کار خود را با حذف کتان هند از . اين متجاوزين انگليسي بودند که دستگاه بافندگي دستي و ريسندگي هند را شکستند"

غرق سپس اجناس بافته را وارد هندوستان کرد و سرانجام کشور اصلي و مادر محصوالت کتاني را در کتان . بازار اروپا آغاز کرد
مجموعه " (ماشين بخار و علوم انگليسي، وحدت ميان کشاورزي و صنعت را در سراسر خاک هندوستان ريشه کن کرد. . . کرد 

 ) 128 ص 12آثار جلد 
مقاله ديگر و مهمي که مارکس نوشته و بيل وارن با نقل قول مفصلي از آن خيال اثبات ادعاي خود مبني بر ترقيخواه بودن تسخير 

انگليس مجبور است : "در اين مقاله چنين ميخوانيم. است" پيامدهاي آينده فرمانروايي انگليس بر هند" انگليس را دارد، هند توسط
يکي ويرانگري و ديگر بازسازي ـ نابودي جامعه کهن آسيايي و پايه گذاري مادي بنيانهاي جامعه : در هند دو ماموريت انجام دهد

 . . . . هندي شدندخود، به زودي ) اما(تارها و مغولها، يکي پس از ديگري هند را پايمال خود کردند عربها، ترکها، تا. غربي در آسيا
انگليس ها، تمدن هند را با نابودي . انگليس ها نخستين استيالگراني بودند که برتر بودند و بنابرين زير نفوذ تمدن هند درنيامدند

 کوبيدن عظمت هند و آنچه در جامعه هند عزت و مقامي داشت از ميان جوامع بومي، ريشه کن کردن صنايع بومي و درهم
کار بازسازي به سختي خود را . صفحات تاريخ فرمانروايي انگليس بر هند تقريبا چيزي جز تخريب و نابودي نشان نميدهد. بردند

 ."اما با وجود اين آغاز شده است. از وراء کوهي از ويرانيها نشان ميدهد
 : ئم و شواهد اين بازسازي را چنين برميشمردمارکس سپس عال

وحدت سياسي هند، خطوط تلگراف، ارتش بومي هند با تربيت انگليسي، مطبوعات آزاد که براي نخستين بار در يک جامعه "
نوع که در ) رعيت داري (Ryotwarآسيايي آغاز شده و توسط هنديان و انگليسي ها اداره ميشوند، برقراري نظام زمينداري و 

زمينداري خصوصي اند و موجب درهم شکستن جامعه آسيايي ميشوند، دانشجويان هندي که در کلکته يا اکراء زيرنظر انگليسي ها 
نيروي بخار هند را در ارتباط راحت و . . . تربيت ميشوند قابليت اداره کشور را پيدا ميکنند و مشحون از علوم اروپايي ميشوند 

 . . . " ده است و آن را از انزوا و سکون بيرون آورده است سريع  با اروپا قرار دا
 : مارکس در ادامه اين نوشته مطلب بسيار مهمي را بدين ترتيب مطرح ميکند

اشرافيت انگليس خواهان  تسخير آن و . طبقه حاکمه انگليس تا به اکنون به طوري گذرا و به ندرت به پيشرفت هند توجه ميکرد"
انگليس دريافته اند که ) ميلوکراسي(صنعتگران . هان غارت آن و خداوندان صنعت خواهان حراج آن بودندخداوندان ثروت، خوا

 اهميت حياتي برايشان پيدا کرده است و براي انجام اين هدف  پيش از هر (Reproductive)تغيير هند به يک کشور سازنده 
من ميدانم که سرمايه داران صنعتي انگليس برآنند به هند راه . . . چيز بايد وسايل آبياري و ارتباطات داخلي به آن  داده شود

اما هنگامي که . آهن دهند، با اين هدف که کتان و ديگر مواد خام آن کشور را براي صنايع خود با بهايي ارزانتر به چنگ آورند
آن ( است شما نميتوانيد آنان را از توليد ماشين را وارد در حرکت و فعل و انفعاالت کشوري بکنيد که داراي آهن و ذغال فراوان

شما نميتوانيد شبکه اي از راه آهن در کشوري به آن وسعت نگهداريد بدون اينکه تمام فرايندهاي صنعتي الزم . باز داريد) ماشين
ه هايي از صنعت که و از اينجا کاربرد ماشين در آن رشت. وارد کنيد) نيز(براي برآوردن نيازهاي فوري و جاري حرکت راه آهن را 

 ." بنابرين سيستم راه آهن واقعا پيشقراول صنايع مدرن در هند خواهد شد. ارتباط مستقيمي با راه آهن ندارند برخواهد خاست
تا اينجا ميتوان مشاهد کرد که مارکس به دنبال تخريب و نابودي هند توسط انگليسيها دوره اي از بازسازي را پيش بيني ميکند و 

اما مارکس بالفاصله اين پروسه بازسازي . ول بيل وارن استعمار و امپرياليسم انگليس پيشقراول سرمايه داري در هند ميشوديا به ق
هنديان ميوه : "در هند توسط انگليس را مشروط به شروطي ميکند که در واقع سرنوشت تمام پيش بيني هاي او را تعيين ميکنند

را که بورژوازي انگليس در کشورشان پراکنده است نخواهند چيد مگر آنکه طبقه کارگر ) ردهبازسازي نامب(عناصر تازه اجتماعي 
در خود انگليس جايگزين طبقه حاکمه کنوني در آن کشور شده باشد و يا خود هنديان به آن اندازه قدرتمند شده باشند که از يوغ 

 ) 221 تا 215 ص، 12مجموعه آثار جلد " (.انگليسي ها به طور کامل آزاد شده باشند
را از زبان مارکس، مثبت و مفيد ارزيابي ميکنند، به جاي نقل " وحشي"بر شرق " متمدن"که اثر غرب " مارکسيستها"آن گروه از 

اما نظر .  و تمام و کمال مارکس و شروط او را نيز با دقت مورد بررسي قرار دهندديد عموميقولهاي جسته و گريخته بايد 



در نوشته هاي سالهاي . ثر تهاجم کشورهاي اروپايي به آسيا، آفريقا و قاره آمريکا منحصر به سه مقاله باال نيستمارکس درباره ا
 جلد اول کاپيتال از قول 21او در فصل . را هم نميبينم" بازسازي"بعد مارکس حتي خوشبيني ذکر شده در مقاله باال درباره 

Howittيکي از متخصصين مسيحيت مينويسد  : 
بربريت و خشونت  بيرحمانه نژاد مسيحي در سراسر جهان و عليه تمامي اقوامي که قادر به تسليمشان بوده اند قابل مقايسه با "

خشن، جاهالنه، بيرحمانه و بيشرمانه ) بربريت اقوام ديگر(بربريت هيچ نژاد ديگري در سراسر اعصار تاريخ نيست، هر چه هم 
ـ تاريخ يکي از خارق العاده ترين روابط 17هلند ـ به عنوان سردمدار کشورهاي سرمايه داري قرن تاريخ استعمار . . . بوده باشد 

هيچ چيز مانند روش دزديدن انسانها براي کار بردگي در جاوه نميتواند . . . خيانت، رياکاري، ارتشاء، قتل عام و فرومايگي است  
 مملو از Mocassarبه طور مثال همين شهر : "ران هلندي گزارش ميدهديکي از مأمو. . . صفت مشخصه اين روابط را نشان دهد 

زندانهاي مخفي است که يکي نفرت انگيزتر از ديگري است و آکنده از تيره روزاني است که قرباني آزمندي و استبداد بوده و از 
ود به ماالکا حکمران پرتغالي آن را رشوه هلنديها براي ور. . . خانه و کاشانه خود به زور کنده شده و به زنجير کشيده شده اند

آنان بيدرنگ به خانه او شتافتند و او را به قتل رساندند تا از دادن .  به هلنديها اجازه ورود به شهر را داد1641او در سال . دادند
جلد اول ." (عام کردندآنان به هر جا پا گذاشتند آن را نابود و مردمش را قتل . کنند" خودداري" پاوند مزد خيانت او 21875

  ). Kerr چاپ 824کاپيتال ص 
 : مارکس در همين فصل ادامه ميدهد

همانگونه که ميدانيم شرکت انگليسي هند شرقي افزون بر فرمانروايي سياسي بر هند انحصار اختصاصي تجارت چاي و تمامي "
اما تجارت سواحل  هند و ميان جزاير و . به دست آوردتجارت چين و انحصار حمل و نقل کاالها ميان اين کشورها و اروپا را نيز 
، و )ماده مخدر جويدني (Betelانحصار نمک، ترياک، . نيز تجارت داخلي هند در انحصار کارکنان بلندپايه اين شرکت قرار داشت

ديان تيره بخت را غارت اين کارکنان، خود، بهاي کاالها را تعيين ميکردند و هن. ديگر کاالها منبع بي پاياني از ثروت بودند
، شش ميليون پاوند 1766 و 1757بنابه يکي از آمارهاي ارائه شده به پارلمان، کمپاني و کارکنان آن ميان سالهاي . .. ميکردند 

 انگليسي ها با خريد تمام برنج و خودداري از فروش آن مگر با 1770 و 1769ميان سالهاي . از هنديان دريافت کردند" هديه"
 مبلغين آرام و متين پروتستانيسم يعني پيوريتانهاي نيوانگلند 1703در سال . . .  بسيار گران در هند قحطي به وجود آوردندبهايي

 دالر پرداخت 40اليحه اي از مجلس خود گذراندند که طبق آن براي آوردن سر هر سرخ پوست و يا هر اسير زنده سرخ پوست 
 ) 875جلد اول کاپيتال ص ." (ميشد

ليبرالها به جاي : "اي بيل وارن که بي ترديد از اين نوشته هاي مارکس آگاهي دارد، به خوانندگان خود چنين هشدار ميدهدآق
حمايت از فلسفه ترقيخواهانه اصالح، که پايه در دستاوردهاي گذشته سرمايه داري دارد به فلسفه احساس گناه و شرمندگي روي 

 ."  رها کرده به آرمانگرايي سکون و آينده اي واپسگرا پناه برده اندآورده و ميراث خود را هر چه بيشتر
اما در اساس آنها را مترقي و ) به شيوه ليبرالها(بيل وارن گرچه گهگاه از اين اعمال خشونت آميز اروپاييان اظهار تأسف ميکند 

 آيا چنين است؟ . پيش برنده نيروهاي مولده در اين کشورها ميداند
که اين چپاولهاي وحشيانه و جنايتکارانه يکي از داليل انباشت بدوي سرمايه براي وقوع انقالب صنعتي اروپا در ترديدي نيست 

قرن هجدهم بود، اما آيا چنين روندي اثري مترقي و پيش رونده روي نيروهاي مولده کشورهاي قرباني اروپاييان نيز داشت؟ 
 : مارکس در همين فصل ادامه ميدهد

. ازار فروش فرآورده هاي صنعتي را تأمين ميکردند و از طريق انحصار اين بازارها انباشت سرمايه افزايش مييافتمستعمرات، ب"
غنائم به چنگ آمده در خارج اروپا، از راه چپاول عريان، به بردگي کشانده و قتل و کشتار، به کشور مادر سرازير و در آنجا تبديل 

 ." به سرمايه ميشد
" متمدن" اين نوشته مطلبي را مطرح ميکند که نه تنها نشاندهنده درايت اوست بلکه بنيان و اساس روابط غرب مارکس در دنباله

 : را نشان ميدهد" وحشي"با شرق 
اما، برتري تجاري بود که برتري ) مانوفاکتور(در دوران صنايع کارگاهي . امروز برتري صنعتي، برتري تجاري به دنبال ميآورد". . . 

 ). همانجا (."به وجود ميآورد و اين است دليل نقش تعيين کننده اي که نظام مستعمراتي در آن زمان بازي کردصنعتي 
آيا مارکس روشنتر از اين ميتواند اثرات نابودکننده و ويرانگر افتادن انحصار تجارت هند به دست انگليسي ها را بر روي صنايع 

  بيان دارد؟ نوپاي هند که توسط آنان در نطفه خفه شدند
 : اما مارکس به همين نکته اکتفا نکرده و مسئله را باز هم روشنتر بيان ميدارد

تبديل وسايل توليد و معيشت . . . وسيله اي ساختگي براي ايجاد صاحبان صنايع ) از صنايع در کشورهاي اروپايي(نظام حمايت "
کشورهاي اروپايي براي . ه به شيوه توليد مدرن از طريق زور بودکشور به سرمايه، کوتاه کردن دوران گذار از شيوه توليد کهن

چنگ انداختن بر حق استفاده انحصاري از يک اختراع، يکديگر را تکه پاره ميکردند و پس از سر فرود آوردن در برابر سودپرستان 
مثال آن از . ته خود از ريشه نابود کردند تمام صنايع را در کشورهاي وابساز راه زوربلکه . . . به غارت مردم خود بسنده نکردند 

 ." ميان بردن صنايع پشم بافي ايرلند توسط انگليس است
  ) Kerr چاپ 830 تا 824جلد اول کاپيتال ص، (

نکرده باشيم بايد به اين نکته پي برده باشيم که در اين جا " دائي جان ناپلئون"اگر تا اينجا مارکس را متهم به پيروي از تئوري 
صنايع نوپاي ريسندگي و بافندگي انگليس : برعکس مسئله خيلي ساده است. له توطئه اي از سوي انگليسي ها در کار نيستمسئ

در مرحله معيني از رشد خود با صنايع قديمي تر ريسندگي و ) که ستون فقرات انقالب صنعتي در آن کشور را تشکيل ميدادند(
سرمايه داران صنعتي انگليس در . پيدا ميکنند" تناقض "JohnpollexFenبه قول  . . . بافندگي کشورهايي چون هند، چين، ايران و



اين برهه تاريخي براي حل اين تناقض، دقيقا برخالف نظر بيل وارن از شيوه گسترش مساوات، عدالت، روحيه بخشندگي، مخالفت 
 متخصص مسيحيت روحيه شقاوت، Howittقول با بيرحمي و شقاوت و گسترش حق تعيين سرنوشت استفاده نميکنند بلکه به 

و اينها دقيقا . بيرحمي، تسلط جويي، پايمال کردن حق تعيين سرنوشت ديگران، ارتشاء، قتل و کشتار و فرومايگي را به کار ميبرند
ود دارند و خصلتهايي است که به همراه رشد روابط توليد سرمايه داري در کارگزاران و عاملين اصلي آن با شدتي کم نظير وج

اما . تمدن دستاوردهايي داشته است که جوامع کهن به هيچ رو قادر به کسب آنها نبودند: "به قول فردريک انگلس. عمل ميکنند
ديگر تواناييها و ) از دست دادن(اين دستاوردها با به کار گرفتن پست ترين غرايز و احساسات انسان و رشد اين غرايز به بهاي 

 ). 592منشاء خانواده، منتخبات يک جلدي انگليسي ص " (داستعدادها حاصل ش
تفاوت تجاوز اروپاييان به هند و ديگر کشورهاي شرقي با تجاوزات پيشين، برتري تکنيکي و فني آنان و از آن مهمتر برتري 

يران تحمل رقيبي را ندارد و صنايع نوپاي انگليس نه تنها در بازار انگليس که در بازارهاي هند، چين و ا. چشمگير نظامي آنها بود
بنابرين با تسلط نظامي ـ سياسي بر اين کشورها، با استفاده از ضعف و درهم . هر مانعي را بر سر راه خود بايد از ميان بردارد

ه پاشيدگي اجتماعي اين کشورها و تحميل قوانين گمرکي الزم و انحصار تجارت و اشغال بازارهاي اين کشورها صنايع نوپا و ضرب
پس از نابودي اين صنايع بومي و جلوگيري از رشد طبيعي تکنيکي و فني اين کشورها، آنگاه . پذير اين کشورها را به نابودي ميکشد

بازارهاي آنها را غرق در کاالهاي برتر خود ميکند و از اين طريق تسلط و برتري خود را تثبيت و رشد تکنيکي، علمي و فني 
از آنجا که بيل وارن و همپالکي هايش ديالکتيک رشد تکنيکي و فني انسانهاي مولد .  نطفه خفه ميکندکشورهاي قرباني خود را در

يک جامعه و ارتباط آن را با توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن جامعه نميفهمند و يا نميخواهند بفهمند، از ميان رفتن صنايع 
 در شرق را نشانه سرمايه روابط کااليي و گسترش بازار کاالهاي خارجيوخ کارگاهي اين کشورها، ورود کاالهاي برتر غربي و رس
شيوه  و روابط سرمايه داريمحمدرضاسوداگر نيز چون متوجه تفاوت ميان . دار شدن، متمدن شدن و پيشرفت اين جوامع ميبينند

 در ايران را با سرمايه دار شدن اريرشد روابط سرمايه د نيست چنين روندي را مترقي به شمار ميآورد و توليد سرمايه داري
 . يکسان ميبيند

 به مطالعه سيستماتيک و پيگير جامعه روس ميپردازد و پس از دستيابي به 1871همانگونه که در پيش اشاره شد، مارکس از سال 
تغيير " رمايه داريپيش س"و کشورهاي " جوامع روستايي"و نوشته هاي محققين روس در ديدگاه خود نسبت به " جامعه کهن"کتاب 

 . به وجود ميآورد
 : مارکس در نخستين پيشنويس نامه خود به ورا زاسوليچ مينويسد

اشتباه خواهد بود که همه اين جوامع را در يک سطح قرار دهيم، اين اشکال تاريخي، همچون چينه (تاريخ افول جوامع بدوي "
آنچه ما تاکنون . هنوز نوشته نشده است)  و سومين نوع و غيره اندبنديهاي زمين شناسي داراي رشته کاملي از نخستين، دومين

دريافته ايم تنها خطوط کلي ناچيزي درباره اين پديده را نشان ميدهد اما به هر صورت پژوهش در اين زمينه تا بدانجا پيش رفته 
 : است که بتوان با اطمينان گفت

يشتر از جوامع سامي، يوناني، رومي و غيره و بي ترديد سرزنده تر از ـ سرزندگي جوامع بدوي به طور غيرقابل مقايسه اي ب1
 .جوامع سرمايه داري مدرن بوده است

تاريخ جوامع . . . ـ داليل افول اين جوامع ريشه در واقعيات اقتصادي دارد که مانع گذار آنها از مرحله معيني از تکامل شد  2
به طور مثال . اينان هيچ ابائي از دروغگويي ندارند. د بايد با احتياط فراوان خواندبدوي را که توسط مورخين بورژوا نوشته شده ان

 که همکاري عميقي با دولت انگليس در نابودي خشونت آميز جوامع روستايي هند داشت (sir Henry Maine)سر هنري مين 
در حمايت از اين جوامع به ) انگليس(دولت با رياکاري هر چه تمامتر به ما اطمينان ميدهد که تمام کوششهاي بزرگ منشانه 

 ) 359ـ358 ص ، 24مجموعه آثار جلد ." (دليل قوانين اقتصادي دروني و خود به خودي اين جوامع عقيم ماند
 : مارکس در همين پيش نويس ادامه ميدهد

 و بي حاصل شدن زمينهاي آن، نويسندگان جيره خوار بورژوازي با و خشک) هند(همزمان با شکنجه و خونريزي جوامع روستايي "
." رياکاري هر چه تمامتر زخمهاي وارده بر اين جوامع را به عنوان نشانه هاي فساد دروني و خود به خودي آنها وانمود ميکنند

 ) همانجا(
 : مارکس در پيش نويس سوم نامه خود به ورا زاسويچ مينويسد

جوامع (ورد هند شرقي همه کس به جز سر هنري مين و همپالکي هايش آگاهند که نابودي مالکيت اشتراکي به طور مثال در م"
مجموعه آثار (، ه به جلو بلکه به عقب رانددر آنجا نتيجه چيزي جز ويرانگريهاي انگليسيها نبود که مردم بومي آنجا را ن) روستايي

 )356.  ص24جلد 
چه " وحشي"بر شرق " متمدن"لهاي وسيع از مارکس نشان دهيم ديدگاه عمومي او درباره اثر غرب تا اينجا کوشش کرديم با نقل قو

اما اثرات ويرانگر تجاوز غرب به شرق و جنوب آنچنان آشکار بوده است که بسياري از پژوهشگران بورژوازي را نيز . بوده است
 . شان کرد به اذعان بسياري از حقايق واداشته است" سوميناسيوناليسم جهان "که به هيچ رو نميتوان متهم به طرفداري از 

 The Rise and Fall of the Great استاد انگليسي االصل تاريخ در دانشگاه ييل در کتاب خود Paul Kennedyپال کندي 
Powers (Random House- ١۹٨۷)مينويسد  : 

 به شمار ميرود، به هيچ رو براي اروپاييان آشکار نبود که  که توسط بسياري از دانشمندان، سال آغاز عصر نوين١۵٠٠در سال "
دانش اروپاييان از کشورهاي شرق جسته ). " کتاب٣ص ." (آمادگي تسلط بر بخش بزرگي از کره خاک را در آينده خواهند داشت

. بزرگ، برداشتي درست بود گريخته بود اما اين تصور عمومي آنان از امپراتوريهاي بزرگ شرق با ثروتهاي افسانه اي و ارتشهاي 
.  بودنقاط ضعفش آشکارتر از نقاط قدرت آندر واقع نيز اروپا در مقايسه با اين مراکز بزرگ فعاليتهاي فرهنگي و اقتصادي، . . 



. اروپا از نظر فرهنگ، علم حساب، علم مهندسي، فنون دريايي و ديگر فنون مزاياي قابل توجهي نسبت به تمدنهاي آسيا نداشت
به همان گونه . ش عمده اي از فرهنگ و دانش اروپايي نيز به هر حال ميراث تمدن اسالمي بود و از آنان اقتباس شده بودبخ

 .مسلمانان نيز از راه تجارت، با چينيها کسب فرهنگ و علم کرده بودند
اما شايد عادالنه  شتابي فزاينده گرفته با نگاه به گذشته ميتوان ديد که اروپا از اواخر قرن پانزدهم پيشرفت بازرگاني و فني اش

امپراتوري مينگ در چين، امپراتوري صفويه (ترين قضاوت عمومي اين باشد که بگوييم، هر يک از اين مراکز بزرگ تمدن بشري 
عه اي از در ايران، امپراتوري عثماني و شعبه اسالمي آن در هند، امپراتوري مغول مسکوي، امپراتوري توکوگاوا در ژاپن و مجمو

.  تقريبا در مرحله مشابهي از نظر پيشرفت تمدن بودند٠٠۵١در حدود سال ) دولت شهرها و دوک نشينها در شمال و غرب اروپا
بنابرين با وجود اينکه، اين . . . حال بعضي از يک جهت از ديگران پيشرفته تر و از بعضي جهات عقب مانده تر بودند و بالعکس

 يکي از مراکز بزرگ تمدن در جهان بود اما به هيچ رو آشکار نبود که روزي بر ٠٠۵١د که اروپا در سالمسئله به ما نشان ميده
 )  کتاب۴ و ٣ص  (."تمام اين قدرتها برتري پيدا کند

پال کندي سپس در همين فصل از کتاب خود براي نشان دادن گوشه اي از وضع فرهنگي ـ علمي امپراتوريهاي شرق در آن زمان 
بار آمده اند چشمگيرترين ويژگي تمدن چين بايد بلوغ " غرب"براي آن عده از روشنفکراني که با اعتقاد به برتري علوم : "سدمينوي

صنعت چاپ نوين در چين از قرن . کتابخانه هاي عظيم از دوران خيلي پيشين وجود داشت. زودرس تکنولوژيک آن کشور باشد
تجارت و صنايع که با ساختن کانالها و فشار .  شمار عظيمي کتاب به چاپ رسيده بوديازدهم به وجود آمده بود و تا آن زمان

شهرهاي چين در آن زمان از . جمعيت برانگيخته و تشويق ميشد، به همان اندازه از پيشرفت قابل مالحظه اي برخوردار بود
صنايع آهن چين . . . از اروپا پيشرفته تر بودند شهرهاي قرون وسطايي اروپا به مراتب بزرگتر بودند و راههاي تجارتي چين نيز 

يادآوري اين نکته . . .  تن محصول داشت ١٢۵٠٠٠در آخرين دهه هاي قرن يازدهم آنچنان پيشرفته بود که در سال حدود 
 صنعتي شايان توجه است که اين مقدار آهن در چين قرن يـازدهم بيـش از مقــدار توليد آهن در انگليس، در ابتداي انقالب

 )  کتاب۶ص !" (يعني هفت قرن پس از آن بود
نيروي دريايي . قطب نماي مغناطيسي اختراع ديگر چين بود و تجارت آن چه از راه دريا و چه رودخانه يانگ تسه پيشرفته بود"

راي گشت در  فروند از آنها ب٢۵٠ فروند آن مانند قالع متحرکي بودند و ۴٠٠ کشتي جنگي داشت که ١٣۵٠امپراتوري مينگ 
اين ناوگان عظيم، کشتيهاي تجارتي پرشماري را که به طور خصوصي مشغول فعاليت بودند و به دولت چين . مسافات طوالني بود

اين نکته را بايد يادآور شد که چينيها برخالف پرتغاليها، هلنديها و ديگر مهاجمين ) " همانجا" (ماليات ميپرداختند دربرنميگيرد
پال کندي دليل مطلب اخير را ). ۷ص " (اي هند تقريبا هيچگاه دست به غارت و چپاول کشورهاي اين منطقه نزدنداروپايي به دري
 :چنين مينويسد

طبق موازين اخالقي کنفوسيوس جنگ، عملي زشت به شمار ميرفت و نيروهاي مسلح تنها از ترس حمله از خارج توسط بربرها يا "
 ).  کتاب٨ص (." شورش داخلي، به وجود آمده بود

 : نويسنده سپس به بيان مختصر اوضاع کشورهاي اسالمي در آن زمان پرداخته و مينويسد
شهرهاي بزرگ آن به طور کافي .  دنياي اسالم از نظر فرهنگي و تکنولوژيک از اروپا جلوتر بوده است١۵٠٠قرنها پيش از سال "

ا داراي دانشگاهها و کتابخانه هاي عظيم و مساجدي بودند که زيبايي بعضي شهره. نوراني و داراي فاضالبهاي کافي و مناسب بود
در علم حساب و نقشه برداري، پزشکي و زمينه هاي بسيار ديگري از علوم و صنايع مانند ساختن . حيرت انگيزي داشت

احترام به اقوام ديگر محبت و . . . کارگاههاي ريخته گري توپ، فانوسهاي دريايي و تربيت اسب سرآمد کشورهاي ديگر بودند
در شهرهاي هندوستان شمار بزرگي از بازرگانان در ." "بسياري از هنرمندان يوناني، يهودي و مسيحي را به دربار عثماني کشاند

بازارهاي پرجنب و جوش وجود داشتند و شيوه برخورد آنها در برابر صنعت، تجارت و بانکداري در واقع از آن خصوصياتي 
 ).  کتاب١٣ تا ١٠ص " ( را به ياد ميآوردWeberکه شرايط پروتستانهاي کتاب برخوردار بود 

اما در برابر اين تصوير، از جامعه اي که پر از انگيزه هاي سوداگري است و پيش از آنکه قرباني : "پال کندي سپس ادامه ميدهد
تيره و تاري از عوامل بازدارنده نيز در  است تصوير (Economic take-off)امپرياليسم انگليس شود آماده جهش اقتصادي 

کشتن جوندگان و حشرات ممنوع بود، : مذهب هندو مانعي بر سر راه مدرنسازي بود) تابوها(محرمات . هندوستان موجود بود
ط سنتهاي اجتماعي در مورد از ميان بردن فضوالت و مدفوع منجر به شراي. بنابرين مقادير زيادي مواد غذايي از ميان ميرفت

نظام کاست بر انگيزه ابتکارات مهار ميزد، مراسم : غيربهداشتي دائمي شد که خود زمينه اي براي شيوع طاعون به وجود آورد
نفوذ رهبران مذهبي برهمايي بر حکام محلي نشان دهنده آن بود که اين . مذهبي را تشويق و گسترش بازار را محدود ميکرد

 ).  کتاب١٣ص ." ( وجود داشتتاريک انديشي در باالترين سطوح نيز
در سطور آينده خواهيم ديد چرا اگر هند قرباني تجاوز انگليس نميشد توانايي برداشتن موانع برشمرده در باال را از سر راه توسعه 

 .) همانگونه که اروپاييان موانعي به مراتب زشت تر از اينها را از پيش پاي خود برداشتند(و تکامل خود داشت 
 : له بحث پال کندي درباره شرايط کشورهاي شرق و داليل برتري يافتن غرب بر اين کشورها ميخوانيمدر دنبا

 ١۴۵٠ و ١۴٠٠  و پيشرفت سريع ناوگان ترک در درياي سياه و مديترانه شرقي در سالهاي ميان Cheng Hoسفرهاي بزرگ "
در عين حال از نظر . ايي در دست آن دو قدرت خواهد افتاديک محقق را واميداشت فکر کند که آينده پيشرفتها و فعاليتهاي دري

نقشه برداري و علوم جغرافيايي، نجوم و استفاده از آالتي چون قطب نما، اسطرالب و ساير وسايل، تفاوت زيادي ميان غرب و آسيا 
با . "ر ساختن کشتيهاي مسلح بوداما رويداد تعيين کننده در اين زمان، پيشرفت پيگير اروپاييان د).  کتاب٢۴ص ." (وجود نداشت

در نظر گرفتن تمام عوامل، ترديدي وجود ندارد که پيشرفت و تکامل کشتيهاي مسلح دور رو، پيشگام و منادي يک پيشرفت 



با اين کشتيها قدرت دريايي غرب در موقعيتي بود که ميتوانست تجارت دريايي  را . بنيادي در جايگاه اروپا در سطح جهاني بود
 )  کتاب٢۶ص ." (کنترل خود درآورد و در تمام کشورهايي که از داشتن نيروي دريايي محروم بودند ايجاد رعب و ترس کندزير 

 : پال کندي در ادامه بحث خود درباره تفاوت عملکرد اروپاييان با کشورهاي شرقي مينويسد
) اروپاييان(  نشاندهنده تصميم و اراده Cheng Hoيز عمليات مکتشفين اسپانيايي و پرتغالي برخالف مسافرتهاي دريايي صلح آم"

آنان با کشتيهاي توپدار و تفنگداران خود دقيقا براي پياده کردن چنين نقشه . به تغيير موازنه قدرت اقتصادي و سياسي جهان بود
يز اعمال شده از سوي تجاوزگران در تواريخ نوشته شده در غرب، توجه زيادي به بيرحميها و شقاوتهاي نفرت انگ. اي به راه افتادند

 )  کتاب٢٨ص  ." (اروپايي نسبت به قربانيان آنها در آفريقا، آسيا و آمريکا نشده است
درباره توحش و بربريت، بيرحمي و شقاوت و ويرانگري که اروپاييان نسبت به کشورها و اقوام قرباني خود اعمال کردند کوهي از 

اما در اساس ميتوان با اين نوشته پل . نام بردن فهرست آنها در اين نوشته کوتاه نميگنجداسناد و مدارک وجود دارد که حتي 
 :باران توافق داشت که

هند اگر به حال خود رها ميشد به مرور زمان ميتوانست راهي کوتاهتر و يقينا کم پيچ و تاب تر براي رسيدن به جامعه اي " . . . 
يست که براي طي چنين راهي هند ميبايست بهاي گذشتن از درون يک مرحله پاکسازي و ترديدي ن. بهتر و متنعم تر پيدا کند

اما اگر هند نيز همچون برخي کشورهاي خوشبخت ديگر به حال خود رها ميشد تا سرنوشت خود . توسعه بورژوايي را ميپرداخت
دازد و توانايي ها و انرژي خود را براي پيشبرد را به دست خود تعيين کند، منابع کشورش را به نفع مردم و کشور خود به کار ان

 ." امر مردم خود هدايت کند، در آن صورت هندي متفاوت با هند امروز ـ و دنيايي متفاوت با دنياي امروز ميداشتيم
(The Political Economy of Growth Monthly Review Press- ١۹۵۷))   ١۵٠ص ( 

به زير سلطه نظامي ـ سياسي کشورهاي اروپايي در . . . د، چين، ايران، مصر، اندونزي و گرچه تصور اينکه اگر کشورهايي چون هن
نميآمدند چه سرنوشتي در انتظارشان بود، شايد ما را دچار حدس و گمان کند اما بررسي سرنوشت تنها کشور آسيايي که از 

 . نست در انتظار آن کشورهاي ديگر باشددستبرد غرب در امان ماند به ما کمک ميکند حدس بزنيم چه سرنوشتي ميتوا
درست در همان زمان که غرب مشغول غارت هند، چنگ اندازي بر آفريقا و انقياد آمريکاي التين و فتح چين بود ژاپن در "

 و در واقع ژاپن با سازمان فئودالي زمينداري. شرايطي مشابه يا بدتر از ديگر کشورهاي آسيايي براي رشد اقتصادي قرار داشت
اقتصاد کوچک دهقانيش و همچنين به دليل از هم گسيختگي آن کشور در اثر تنشهاي داخلي حتي بيش از ساير کشورهاي پيش 

  ١۵١The Political Economy of Growthص " (سرمايه داري از عوامل بازدارنده رشد و محدوديتهاي فئودالي رنج ميبرد
 .( 

ه کار برده ميشد تا از تحول و رشد آن جلوگيري شود و به ترکيب طبقاتي در آنجا به مدت دويست سال هر کوششي ب"
  مازاد توليد جامعه را ميبلعيد و چيزي براي سرمايه (Worrior)حفظ طبقه سلحشور . . . تغييرناپذير آن جنبه قانوني داده شود 

يکرد و فعاليت و استعدادها را در جهت نظام بسته طبقاتي قدرت خالقيت و توان و انرژي مردم را خفه م. گذاري نميگذاشت
به نقل از کتاب پل باران  " (زدودن اين موانع در جهت پيشرفت صنعتي غيرقابل تصور بود. مشاغل سنتي منجمد ميکرد

Thomas Smith: Political Change and Industrial Dev.in Japan) (  
استفاده از کفش، چتر و چيزهاي ناچيز ديگر از اين قبيل را با قوانين مقامات دولتي فعاليتهاي اجتماعي تجار مثل انتخاب لباس، 

حتي امکان زندگي . دولت حتي بر تجار براي تعيين اسمشان فشار ميگذاشت و محدوديت قائل ميشد. پرشمار محدود ميکردند
بت به پول درآوردن و پولداران   نسTokugawaدر واقع هيچ اشرافيت فئودالي به اندازه خانواده . آنها را هم آزاد نميگذاشت

 . حس تحقير نداشت
وقوع اين انقالب بود که موفق به بوجود آوردن آن شرايط .  را پشت سر گذاردMeijiبا اين همه ژاپن موفق ميشود انقالب 

راي وقوع چنين دو رويداد بنياني در ژاپن شرايط را ب. اقتصادي ـ سياسي شد که براي رشد سرمايه داري اهميت فوق العاده داشت
 : انقالبي فراهم کرد و از سوي ديگر پيروزي اين انقالب به تقويت اين دو روند کمک کرد

انقالب ميجي در زمينه . جهت دادن سرمايه هاي انباشته شده از حوزه تجارت به حوزه صنعت: انباشت اوليه سرمايه، دوم: نخست
بار سنگين اين انباشت در درجه اول . توليدکنندگان مستقيم باز نايستاداول از هيچ کوششي براي بيرون کشيدن ارزش اضافي از 

به دوش دهقانان ژاپن گذاشته شد و مناطق دهقاني ژاپن به عنوان مستعمرات يا کلونيهاي دروني براي طبقه سرمايه دار نوپاي 
 آنها به شهرها، مزد کارگران در پايين از سوي ديگر با خانه خراب شدن ميليونها دهقان ژاپني و روانه شدن. ژاپن عمل کردند

شگرد ديگر نظام پس از انقالب، . سياست پولي تورمي نظام جديد نيز به نفع انباشت اوليه سرمايه بود. ترين سطح نگهداشته شد
 به بزرگ دادن برگهاي تضميني پول به مالکيني بود که زمين خود را از دست داده بودند و بدين ترتيب فئودالهاي پيشين تبديل

سرمايه داراني شدند که ثروت به دست آمده خود را در بانکها و سهام شرکتهاي صنعتي يا کشاورزي ـ صنعتي سرمايه گذاري 
 . کردند

در واقع اين انگيزه توسط دولت . اين سرمايه داران براي تبديل شدن به طبقه سرمايه داري صنعتي نياز به انگيزه اي قوي داشتند
اين دولت با توان هر چه تمامتر و با آغوش باز به کمک اين . مين شداس آن قرار گرفته بودند تاه داران نوين در رژاپن که سرماي

 از آنهم فراتر رفت و خود به سرمايه گذاري در Meijiاما دولت . سرمايه داران شتافت و به اين انتقال تاريخي کمک فراوان کرد
آنچه رشد اوليه سرمايه . سايل ارتباطي، صنايع پايه اي ماشين سازي و غيره پرداختزمينه ساختن راه آهن، کشتي و گسترش و

 . داري صنعتي ژاپن را مشخص ميکند عبارت از نقش عمده دولت در شتاب بخشيدن به اين روند است
ه يک گروه خاص از بنابراين برخالف آنچه تحريف کنندگان تاريخ ادعا ميکنند، براي آغاز روند رشد سرمايه داري احتياج ب"

اگر دقت شود آنچه به واقع در ژاپن الزم بود از سويي عبارت از حمايت . آدمهاي باهوش، با مذهبي خاص و فرهنگي ويژه نبود



همه جانبه دولت از سرمايه داران و بيرون کشيدن بي امان مازاد اقتصادي از دهقانان و استثمار کارگران و از سوي ديگر سمت و 
 ) ١۵٨اقتصاد سياسي رشد ص ." (ايه ها از حوزه تجارت به حوزه صنعت توسط همين دولت استسو دادن سرم

چه چيزي موجب شد ژاپن راهي را طي کند که اساسا متفاوت با کشورهاي عقب : در اينجاست که ميرسيم به اين پرسش اساسي 
جب شد فضايي براي انقالب بوژوايي به وجود آيد و مانده آسيايي امروز است؟ به عبارتي ديگر آن مجموعه عوامل تاريخي که مو

آن نيز به نوبه خود باعث برقراري رژيمي با سروري سرمايه داران شود که از ابتدا نقش يک موتور عظيم براي پيشبرد سرمايه 
 از آن جهت که ساده است. داري ژاپن را بازي کنند کدامند؟ به قول پل باران جواب به اين پرسش هم پيچيده است و هم ساده

بود که از چنگ ) و در عين حال آفريقا و آمريکاي التين( عبارت از آن است که ژاپن تنها کشوري در آسيا اساسي ترين وجه آن
غرب در رفت و به زير سلطه سرمايه داري اروپا و آمريکا درنيامد و توانست تکاملي ملي و مستقل و در نتيجه طبيعي را دنبال 

از طنز .  است از آن جهت که مجموعه اي از عوامل نسبتا بغرنج موجب شد که ژاپن از گزند غرب در امان بمانداما پيچيده. کند
روزگار، نخستين و مهمترين عامل، عبارت از عقب ماندگي آن کشور، فقر مردم آن و نداشتن منابع و ذخاير غني در آن کشور 

 . بود
بنابراين کشش .  خارجيان بود و نه منبع بزرگي از مواد خام براي صنايع آنانژاپن نه صاحب بازار بزرگي براي اجناس صنعتي

براي تسخير آن کشور به هيچ وجه قابل مقايسه با انگيزه تصاحب طالي آمريکاي التين، مواد معدني آفريقا، ثروتهاي افسانه اي 
 . هند و بازارهاي بي پايان چين نبود

اوج تجاوز به کشورهاي ديگر از طرف اروپا بود، بعضي از آنها و بخصوص سردسته آنها از سوي ديگر در اواسط قرن نوزدهم که 
انگليس گرفتار کلي مشکل در اروپا، شرق نزديک، هند و چين بود و دليلي نداشت انرژي و توان خود را براي گرفتن جايي صرف 

حثهايي در پارلمان انگليس درگرفته بود که جهت عامل ديگر آن بود که در همين زمان ب. کند که برايش منافع هنگفتي نداشت
ماهيت اين تغيير تبديل سياست دزدي دريايي و کشتيهاي توپدار . اصلي آن تغييري اساسي در سياست استعماري آن کشور بود

 . زمان مرکانتيليسم به سياست ظريفتري بود که توسط پالمرستون پيشنهاد شده بود
در اثر اين تغيير .  عمل کرد، عبارت از اوجگيري يک نيروي جديد جهاني يعني اياالت متحده بوداما عامل ديگري که به نفع ژاپن

در توازن قدرت و نزديکي اياالت متحده به اقيانوس آرام بود که حتي انگليس را از اعمال سياستهاي غيرانساني و غارتگرانه اش 
يکا، خود، اولين کشوري بود که نخستين قرارداد غيرعادالنه را با ژاپن گرچه آمر. نسبت به چين در مقايسه با هند نيز باز ميداشت

اما نه رشد سرمايه داري در آمريکا به آن درجه رسيده بود که بتواند تسلطي انحصاري بر ژاپن اعمال ) کومودورپري(امضا کرد 
 . کند و نه موقعيت بين المللي به او اجازه چنين کاري را ميداد

ن اين تصور که گويا قربانيان کشورهاي استعمارگر اروپايي تنها کشورهاي آسيايي و آفريقايي بوده اند  الزم است براي از ميان برد
مثال يک کشور اروپايي و مسيحي را ذکر کنيم که گرچه، خود زماني از بيرحم ترين و فرومايه ترين استعمارگران بود، چگونه در 

 و به يکي از عقب مانده ترين کشورهاي اروپايي بدل شدشد، صنايع آن در نطفه خفه  قرباني نيرويي قدرتمندتر ضعف نسبياثر 
 . دگردي

-Trade and Power: Internal colonization in Angloشرح داستان روابط ميان انگليس و پرتغال را از کتاب   
Portugues Relation    که در کتابImperialism: From colonial age to the Present نوشته هري مگداف آمده  

 . است نقل ميکنيم
ميان اين دو کشور، پرتغال به خاطر " دوستي"در مراحل اوليه . روابط نزديک ميان انگليس و پرتغال برميگردد به قرن چهاردهم

اما پرتغال داراي . نيروي دريايي قدرتمند خود و استفاده از اين نيرو براي تسخير مستعمرات وسيع و ثروتمند، نيروي غالب بود
 توسط اسپانيا 1580پس از آنکه پرتغال در سال . جمعيتي کم بود و در برابر يورشهاي اسپانيا نميتوانست به تنهايي مقاومت کند

سالهاي دراز اشغال توسط يک نيروي خارجي و مبارزه . اشغال شد، شصت سال طول کشيد تا استقالل خود را دوباره به دست آورد
اين . بنابراين براي حفظ استقالل خود و مستعمراتش نياز به کمک انگليس داشت. ل، پرتغال را به شدت ضعيف کردبراي استقال

انگليس به نوبه خود ميتوانست از سواحل و . کمک با قدرت گيري هر چه بيشتر نيروي دريايي انگليس اهميت بيشتري پيدا کرد
اما انگليس از .  بر راههاي جنوب اقيانوس اطلس و درياي مديترانه استفاده کندبنادر پرتغال براي گسترش امپراتوري خود و تسلط

بنابراين به دنبال چهار معاهده تجاري که از . آنجا که قدرتمندتر شده بود ديگر به روابط متقابل و مساوي با پرتغال راضي نبود
س توانست آنچنان شرايطي را بر پرتغال تحميل کند  پايان ميپذيرد، انگلي1703 در Methuen آغاز و با معاهده 1642معاهده 

" عيني و آزاد"بين المللي را که تا به امروز به محاسن آن به عنوان نمونه عملکرد قوانين " ايده آل"که سنگ بناي تقسيم کار 
و اين . س را گسترش دادمفاد اين معاهدات به طور فزاينده اي وابستگي اقتصادي پرتغال به انگلي. اقتصادي ميبالند برقرار کند

 .  ميبايست ميپرداختبدون داشتن قدرت دريايي الزمبهايي بود که پرتغال به خاطر حفظ مستعمرات 
 : معاهدات اول نتايج زير را داشت

 . ـ دروازه هاي پرتغال و مستعمرات آن در آفريقا به روي انگليس باز شد1
 . داد به تجار انگليسي در پرتغال امتيازات ويژه ايـ 2
 . ـ پرتغال را واميداشت که تمام کشتيهاي خود را از انگليس بخرد3

به جز (اين امتيازات شامل آزادي انگليس در تجارت با مستعمرات پرتغال . هر معاهده بعدي امتيازات انگليس را بيشتر کرد
کي روي کاالهاي وارده به پرتغال و حق کاهش تعرفه هاي گمر). بعضي امتيازات تجاري با برزيل که پرتغال براي خود نگه داشت

امتيازات به دست آمده توسط انگليس، به آن کشور امکان دسترسي به تجارت . انحصاري انگليس در اجاره دادن کشتي به پرتغال
تي اين امتيازات موجب رونق صنعت کش. برده در مستعمرات پرتغال و همچنين تجارت با مستعمرات پرتغال در آمريکا را ميداد



اما همه اينها مقدمه اي بود براي آماده کردن . سازي انگليس شد و بازارهاي جديدي را به روي فرآورده صنعتي آن گشود
 .  به پرتغال تحميل شد1703 در سال Methuenنهايي بين المللي که با انعقاد قرارداد  " تقسيم کار"موقعيت جهت 

 : داد را ميتوان چنين خالصه کردخطوط کلي و اساسي زمينه هاي تاريخي اين قرار
 اقتصادي در آن (Protectionist)ـ يک سلسله مشکالت اقتصادي در پرتغال منجر به اعمال سياستهاي تحديدي و حراستي 1

از آنجا که معاهدات اقتصادي پيشين از قوانين گمرکي فوق جلوگيري ميکرد پرتغال مجبور شد براي حفاظت از صنايع . کشور شد
افزون بر آن قدمهاي چندي براي تشويق صنايع داخلي . ود استفاده از پارچه هاي خارجي را توسط پرتغالي ها ممنوع کندنساجي خ

 . نساجي برداشته شد و بدين ترتيب راه به روي بازار پرسود بازرگانان و صنعتگران پارچه انگليس در پرتغال بسته شد
 فرانسوي را بر شرابهاي سنگين پرتغالي ترجيح ميدادند  اما جنگهاي ميان (Sek)ـ در حالي که مردم انگليس شرابهاي سبک 2

انگليس و فرانسه و قوانين گمرکي فرانسه، انگليس را بر آن داشت تا درصدد جستجوي بازارهاي جديدي براي خريد شراب 
 . بيفتد

با دانستن اين پيش زمينه ها متوجه . بودندـ طال در برزيل کشف شده بود و طي سالها، معادن پرباري در آنجا تکامل يافته 3
خيلي کم شمار بود اما در عين حال دربرگيرنده اساسي ترين مسائل Methuenميشويم که گرچه مندرجات اقتصادي قرارداد 

ل، محدوديتهاي پرتغال روي پارچه ها و ديگر محصوالت پشمي انگليس برداشته شد، در مقاب: موردنظر انگليس بود بدين معني که
 . انگليس کاهش تعرفه گمرکي روي شرابهاي پرتغالي را در برابر شرابهاي فرانسوي تضمين کرد

صنعت پارچه بافي پرتغال به جاي اينکه تبديل به صنعتي شکوفا شود، : نتايج اين معاهده نيز به همان اندازه ساده و روشن بودند
اين سرمايه گذاريها تا آنجا پيشرفت کرد . انگور و شرابسازي شددر عوض سرمايه هاي پرتغالي متوجه کشت . در نطفه خفه شد

 . که حتي براي کشت ذرت و ديگر مواد غذايي هم سرمايه زيادي نماند
 بي ترديد کمک بزرگي به گسترش صنايع پارچه بافي Methuenاما اين قرارداد براي انگليس چه دستاوردهايي داشت؟ قرارداد  

  دست زند و در ديگر بازارهاي (Mass Production)ن صنعت قادر شد به توليد به مقياس وسيع انگليس کرد و در نتيجه اي
عالوه بر اين، طاليي که در برزيل کشف شده بود در اجراي مفاد اين قرارداد نقش تعيين کننده اي بازي کرد و از . جهان نفوذ کند

معني که به دنبال اين قرارداد، اقتصاد پرتغال که تمرکز خود را بدين . آن پس به تکامل اقتصاد انگليس کمک شايان توجه کرد
روي شراب گذاشته بود از گسترش بخش صنعتي بازماند و قابليت انعطاف خود را از دست داد و هر چه بيشتر وابسته به اقتصاد 

 کاال از انگليس به پرتغال رو به بنابراين در عين حال که مبادله بازرگاني ميان دو کشور گسترش يافت اما صادرات. انگليس شد
فزوني گذاشت و به طور قابل توجهي نسبت به صادرات پرتغال به انگليس بيشتر شد و توازن اقتصادي بدين ترتيب به نفع 

اکثريت تجارت دريايي پرتغال توسط کشتيهاي انگليسي انجام ميشد و اين مسئله به صنعت کشتي سازي . انگليس پايان يافت
 . ک فراواني کردانگليس کم

اما راه حل اين موازنه بازرگاني منفي به ضرر پرتغال، چه بود؟ طاليي که از برزيل استخراج ميشد براي جبران اين موازنه منفي 
از اينروست که يکي از ناظران انگليسي . تجاري به کار گرفته شد و بدين ترتيب پرتغال وسيله انتقال طالي برزيل به انگليس شد

  طالي برزيل در تبديل انگليس به مرکز تجارت طالي جهان Methuenپس از قرارداد : " مينويسدChristopher Hillبه نام 
 . اين تحول در تبديل انگليس به مرکز بانکداري جهان نيز کمک فراوان کرد." نقش عمده اي بازي کرد

ان ناپذيري بر صنايع پارچه بافي ايرلند وارد کرد و پيش از اين اشاره کرديم که دخالتهاي انگليس در ايرلند چه صدمات جبر
 . چگونه آن کشور را تبديل به صادرکننده پشم خام براي صنايع پارچه بافي انگليس کرد

تنها يک شکل " تقسيم کار جهاني"اين نوع : "از آن جهت اهميت دارد که اوال به قول هري مگدافو ايرلند آوردن مثال پرتغال 
آنان که ."  استسياست و آن هم سياست زور و استعمار نيست بلکه چنين رويدادهايي نتيجه يک قتصاديدي اطبيعي و روند عا

 . بيان کنند به بيراهه خواهند رفت" قوانين اقتصادي"بخواهند تمام رويدادهاي جهان را تنها از طريق 
 غيرمسيحي اعمال نميشود بلکه جزو قوانين سرشتي سياست زور و استعمار تنها در مورد کشورهاي آسيايي و آفريقايي يا: ثانيا

 . سرمايه داري از ابتداي ظهور آن بوده است
داستان حرير و چلواري که توسط کمپاني هند شرقي به بازارهاي انگليس وارد ميشد و : " مورخ اقتصاديCarlo Cipolloبه قول  

بختي انگليس در آن بود که هند اقتصادداني چون ريکاردو خوش. اثرات منفي آن روي پارچه بافي انگليس بر همه آشکار است
در سطح بين المللي به حرفه چوپاني بپردازند و " تقسيم کار طبيعي"نداشت تا به مردم انگليس نصيحت کند که بهتر است براي 

ليس يک سلسله قوانين انگ!) چرا که ريکاردو انگليسي بود(در عوض . در عوض پارچه هاي موردنياز خود را از هند وارد کنند
البته تضمين عملکرد ". به بار آورد" نتايج خوبي"وضع کرد که از ورود مصنوعات نساجي هند جلوگيري ميکرد و اين قوانين هم 

 . نياز به پشتوانه نظامي قدرتمندي دارد" قراردادهايي"و چنين " قوانين"چنين 
سم بدون استعمار، عدم درک اين مسئله است که تا چه حد روابط اقتصادي يکي از موانع اصلي درک امپرياليسم و بويژه امپريالي"

بين المللي نتيجه تحميل قوانين از سوي يک کشور به کشوري ديگر و از طريق اعمال فشار سياسي و نظامي بوده و هست و اين 
 ." فشارها به نوبه خود تا چه اندازه بافت جامعه زير ستم را عميقا تغيير ميدهند

(Harry Magdoff: Economic Myths of Imperialism- 1972 - MR  Press  
اين تغييرات اجتماعي تنها منحصر به توليد و تجارت نيست بلکه ترکيب طبقاتي، سياست و روانشناسي مردم جامعه زير ستم را 

 تقصير همهاينها : فرياد ميکشندحال بعضي روشنفکران ما شيپور را از سر گشاد آن به دست گرفته و . نيز عميقا تغيير ميدهد
 . از ماست که بر ماست، و خالصه فرهنگ ماست، روانشناسي ماست



و بويژه در مورد ايران، بهتر است نقل قول مفصلي از ابراهيم " وحشي"بر شرق " متمدن"حال، براي نتيجه گيري از بحث اثر غرب 
 : رزاقي استاد اقتصاد دانشگاه تهران در اينجا بياوريم

گر روابط اقتصادي ميان کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را از همان آغاز تهاجمات اروپا تاکنون با نگاهي به افق آينده در ا"
نظر آوريم پنج مرحله را ميتوان تشخيص داد، که متناسب با تغييرات به وجود آمده در داخل کشورهاي گروه اول از نظر افزايش 

افزايش آگاهي  در داخل کشورهاي گروه دوم و پاسخ به مقاومتو در . . . نولوژيک وسايل ارتباطي و امکانات مالي، صنعتي، تک
در نخستين مرحله که سرمايه . مين تداوم آن به وجود آورده اندا، دگرگونيهايي در شيوه ها و ابزارهاي سلطه خود، جهت تآنها

غارت استفاده ميکند و با اسلحه برتر، مغول وار هرگونه مقاومتي را داري نوخاسته هنوز در آغاز راه است از شيوه هاي قديمي 
درهم ميشکند و در آنجا که اين ابزار کارآمد نيست با استفاده از برتري ناوگان دريايي واسطه تجاري کشورها ميشود و کاالهاي 

يازهاي فزاينده به مواد اوليه و وجود کاالهاي در مرحله بعد با توجه به رشد اقتصادي خود و ن. آنها را با هدف غارت مبادله ميکند
را " جهان سوم"صنعتي توليد شده مازاد و عدم امکان استفاده از شيوه ها و ابزارهاي قديمي، شيوه هاي استعماري اداره امور 

 خارجي اين کشورها برگزيده و با تحميل تقسيم کار بين المللي استعماري و نابودي صنايع دستي مستعمرات، ابزار سلطه بر تجارت
 ." را با محتواي جديد به کار ميگيرد

در مرحله سوم با تراکم سرمايه در کشورهاي توسعه يافته و ساختاري شدن الگوي توليد مواد خام کشاورزي و معدني در "
عماري، روشهاي مستعمرات و مقاومت شديد مردم اين کشورها و قطب بندي جديد بين المللي و عدم امکان اعمال شيوه هاي است

صدور سرمايه چه به صورت سرمايه گذاري مستقيم و چه غيرمستقيم و سپس پرداخت وام و . نواستعماري در پيش گرفته ميشود
تقسيم بين المللي کار را تعميق ميکند و بر سودهاي به دست آورده از نابرابري نرخ مبادله " جهان سوم"به کشورهاي " کمک"

 ."  وامها و سود سرمايه گذاري در جهان سوم را نيز ميافزايدکاالها، نرخ باالي بهره
در مرحله چهارم با گسترش مقاومتها و ناکام ماندن استقالل سياسي کسب شده به دليل شکست در کسب استقالل اقتصادي و "

ي کشورهاي توسعه توجه جهان سوم به صنعتي شدن به عنوان عاملي براي رهايي، با هدف رشد الگوي مصرف منطبق با نيازها
يافته در مستعمرات، ايجاد صنايع وابسته مصرفي، برخورداري از امکانات جديد حمل و نقل و ارتباطات جهاني زير سلطه 

ايجاد اين صنايع الگوي توليد و . شرکتهاي فرامليتي در مستعمرات سابق از سوي کشورهاي توسعه يافته مجاز دانسته ميشود
سوم گسترش داده و با توجه به از خود بيگانگي مورد نوع جديدي از وابستگي را که وابستگي به مواد مصرف وابسته را در جهان 

همراه با آن، وابستگي به مواد غذايي که رشد . اوليه صنايع مصرفي، قطعات ماشين آالت و تکنولوژي ميباشد، به وجود ميآورد
بجز آن (ژي و آثار منفي آن در توسعه کشاورزي جهان سوم جمعيت در جهان سوم و عقب ماندگي صنايع و علوم و تکنولو

، آن را تشديد ميکند، الگوي تجاري )بخشهايي از کشاورزي جهان سوم که براي صدور به کشورهاي توسعه يافته توليد ميکنند
قبال تنها از طريق ارزان اگر جهان سوم . جديدي را به وجود ميآورد که وابسته تر از گذشته، جهان سوم را از سرمايه تهي ميسازد

فروشي تک محصولي خود و خريد گران محصوالت صنعتي کشورهاي توسعه يافته، غارت ميشد، اينک مدارهاي وابستگي گسترده 
تر شده و نيروي صنعتي، حمل و نقل، ارتباطات و حتي کشاورزي جهان سوم تنها در ارتباط با کشورهاي توسعه يافته قادر به 

در .  اين مبادالت، انتقال سرمايه از جهان سوم را به مراکز سرمايه داري جهاني گسترده تر و عميقتر ميسازدحرکت است و کليه
که مورد تقاضاي )اگرچه تنها قشر نازکي از جمعيت ميتواند از آن برخوردار شود(اين مرحله الگوي مصرفي متداول در جهان سوم 

 از خودبيگانه سرمايه داران در فعاليتهاي اقتصادي اعم از کشاورزي، صنعت، خدمات اقشار وسيعي قرار گرفته است، همراه با رفتار
و بويژه بازرگاني داخلي و خارجي، شرايطي را به وجود ميآورد که نيرويي دروني براي تداوم رابطه با انحصارات و بازار جهاني 

 ."تالش کند
. سيس صنايع سنگين داده ميشودابه کشورهاي جهان سوم حتي اجازه تدر مرحله پنجم که هم اکنون در سرآغاز آن هستيم، ". . . 

ولي با استفاده از شيوه هاي فرهنگي ياد شده، عالوه بر ابزارهاي قبلي، صدور تکنولوژي به جهان سوم شکل غالب انتقال سرمايه به 
لي، صنعتي و تحقيقاتي در کشورهاي با رشد عظيم علم و تکنولوژي و تمرکز امکانات عظيم ما. کشورهاي توسعه يافته ميشود

توسعه يافته، تعداد اندکي از شرکتهاي چند مليتي با برخورداري از امکانات دولتهاي متبوع خود، چگونگي تغييرات ساختاري 
ت اطالعا." (اقتصاد کشورهاي توسعه يافته و سپس جهان را متناسب با منافع انحصاري خود از طريق هدايت تکنولوژي رقم ميزنند

 ) 50 و 49 ص 24سياسي ـ اقتصادي ـ شماره 
جديد موجب خونريزي يک جانبه و دائم از " تقسيم کار بين المللي"ابراهيم رزاقي سپس به تفصيل شرح ميدهد چگونه اين 

ي به کشورهاي متروپل ميشود و چگونه اين شرايط از خروج کشورهاي توسعه نيافته از چنبره عقب ماندگ" جهان سوم"کشورهاي 
 : او به دنبال اين استدالل هشدار ميدهد. جلوگيري ميکند

تقسيم بندي جوامع بشري به صاحبان علم و فن و فاقدين آن، يا توليدکنندگان تکنولوژي و مصرف کنندگان آن به گونه اي چهره "
طوح علمي و فني کشورهاي نسبت به س(را در مرحله بشر اوليه " جهان سومي ها"جهان را به سرعت تغيير خواهد داد که شايد 

 ). همانجا." (قرار دهد و با وسايل و ابزارهاي جديد از آنان به صورت بردگان علمي و تکنولوژيکي استفاده شود) توسعه يافته
*** 

 وجود دارد يا خير؟ " عقب ماندگي"آيا مفهومي به نام : حال برميگرديم به پرسشي که در ابتداي اين نوشته مطرح کرديم
عقب ماندگي پديده اي . ساني ميتوانند منکر پديده عقب ماندگي باشند که بتوانند شب را روز و روز را شب جلوه دهندتنها ک

پيچيده، عميق، گسترده و هزار چهره است که گريبان بيش از دو سوم ساکنين کره خاک را گرفته و حل آن، مسئله بنياني بشريت 
اما اگر عقب .  داراي وجه اقتصادي بلکه داراي وجوه سياسي، فرهنگي و اجتماعي نيز هستاين پديده نه تنها. در آينده خواهد بود



ماندگي همچون هر پديده ديگر داراي مشخصه ها و عوامل گوناگون و بيشمار است، چه عاملي حلقه تعيين کننده و محوري آن را 
 تشکيل ميدهد؟ 

قدرت توليدي و بهره وري .  است(Productivity) کار و قدرت توليديبهره وري اين عامل تعيين کننده بي ترديد پايين بودن 
کار، اثري تعيين کننده در ثروت ملل، قدرت ملل، نابرابري روابط و مبادالت تجاري ميان کشورها، فقر و غناي کشورهاي مختلف، 

 مير، کيفيت زندگي و حتي قد و باال و پايين بودن سطح زندگي اين کشورها و در نتيجه سطح بهداشت، فرهنگ، ميزان مرگ و
 . قامت اهالي آن کشورها و عزت و مقام جهاني آنان و در نتيجه روانشناسي آن مردم دارد

بهره اگر در دوره مرکانتيليسم ميزان انباشت طال و ديگر فلزات گرانبها نشاندهنده ثروت ملل بود، در دوران سرمايه داري نوين 
ل را تعيين ميکند چرا که باال بردن بهره وري کار در يک کشور، انبوه طال و ديگر فلزات  است که ثروت و قدرت ملوري کار

 . گرانبها را نيز به دنبال ميآورد
اگر کشورهاي سرمايه داري پيشرفته براي ثبت يک اختراع همديگر را تکه پاره ميکنند، اگر کشورهاي متروپل در قراردادهاي 

گر قراردادهاي بين المللي از حق ثبت و مالکيت بر اختراعات تا شاهرگ گردن خود دفاع و دي، سازمان تجارت جهاني "گات"
به ديگر کشورها جلوگيري ميکنند، ريشه آن را بايد در بهره وري کار و در ) بدون پرداخت بهايي سنگين(ميکنند و از انتقال آن 

 . جنگ برتري علمي ـ تکنولوژيک يعني در جنگ قدرت و ثروت ديد
 :  وري کار و قدرت توليد به سه عامل بنياني بستگي داردبهره
 ) کاربرد عملي دانش(ـ درجه تکامل دانش و تکنولوژي 1
 ـ سازماندهي کار و توليد 2
 ـ عامل انساني 3

دي هر درجه اي از تکامل دانش و تکنولوژي، سازماندهي تولي. عوامل اول و دوم اثر متقابل و رابطه اي ناگسستني با هم دارند
ترديدي نيست که سازماندهي توليد جديد ميتواند خود، مرحله نويني از تکامل دانش و تکنولوژي را به . متناسب با خود را ميطلبد

به ديگر سخن دو عامل نخست ارتباطي ديالکتيکي با هم دارند ـ دستيابي به درجات باالتر دانش و ارتقاء . دنبال داشته باشد
براي توليد کاال به وجود ميآورد که آن نيز به نوبه خود مهمترين عامل باال بردن بهره وري کار است ـ تکنولوژي، راههاي نويني 

براي قالب ريزي، تراشکاري، توليد قطعات، سوار کردن خودکار اين ) آدم ماشيني (Robotطراحي کامپيوتري، تغذيه آن به 
يري توليد، ارتقاء کيفيت کاال، کاستن فواصل زماني غير قطعات و توليد کاالهاي ساخته شده همه و همه موجب سرعت گ

نتيجه تمام اين عوامل توليد شمار بيشتري . به همراه آن شدت و سرعت کار کارگر افزايش مييابد. سودبخش و غيرسازنده ميشود
 . زار جهاني خواهد بودو در نتيجه باال رفتن قدرت رقابتي آن کاال در با" بهاي تمام شده کاال"کاال در واحد زمان، کاهش 

کار "با جدا کردن . عامل انساني اما عاملي است بسيار پيچيده تر از دو عامل باال چرا که انسانها موجوداتي بغايت پيچيده اند
و بيرون آوردن کنترل شدت و سرعت و نوع کار از دست کارگر ميتوان اهميت عامل انساني را در بهره " کار جسمي"از " فکري

اما در تحليل نهايي اين انسانهاي مولداند که کاال را به وجود ميآورند و در نتيجه کيفيت کاال با عاملي انساني، .  کاهش دادوري کار
 .با دانش و فرهنگ او و از همه باالتر با انگيزه ها و عاليق او بستگي پيدا ميکند

رانه ملي به دليل فقدان و يا پايين بودن سطح دانش و  کشورهاي جهان سوم پايين بودن بهره وري کار و توليد سبنيانيمشکل 
تکنولوژي، نبود سازماندهي موثر و کارآي توليد و کار و عدم تخصيص منابع در جهت منافع رشد و تکامل اقتصادي و ارتقاء سطح 

 سوي توليد، موجب زندگي و بهزيستي مردم و وجود دولتهاي ضدمردمي است که به جاي رهنمون کردن انسانهاي مولد جامعه به
بيگانگي اين مردم از هيئتهاي حاکمه، بيگانگي مردم از خود و تبديل جامعه به جامعه اي مصرف کننده کاالهاي کشورهاي صنعتي 

نمودار . به داليل برشمرده در باالست که اين کشورها از چنبره فقر، جهل، مرض و عقب ماندگي بيرون نميآيند. پيشرفته است
 : ده اي آن است که در جهان پس از جنگ دوم جهاني سه گروه کشور از جهت سطح زندگي داشته ايمزنده چنين پدي

  
   درآمد سرانه  جمعيت جهان  %   درآمد جهاني%                                              

   دالر915               18               67                       کشورها با درآمد باال ـ 1
  دالر 210              15               18                   ـ کشورها با درآمد متوسط2
  دالر 54                67               15                      ـ کشورها با درآمد پايين3
  )136ص " اقتصاد سياسي رشد"نقل از (

از درآمد جهان را به خود اختصاص داده بود، در حالي % 67از جمعيت جهان، % 18 پيش  سال50مالحظه ميکنيم که نزديک به 
 . از درآمد جهان بود% 15از جمعيت جهان تنها داراي % 67که 

بلکه ! آيا پس از گذشت نيم قرن چنين توزيع درآمد وحشيانه و غيرانساني در سطح جهاني تغيير کرده است؟ بي ترديد خير
 : به خود گرفته استشکلي وحشيانه تر

 ." چهار پنجم قدرت خريد جهاني در کشورهايي متمرکز است که تنها يک چهارم جمعيت جهان را دربر ميگيرند"در جهان امروز 
(Richard Barnet & John Cavanagh: Global Dreams - 1994 p. 176)  

 : و
متعلق به کشورهاي سوسياليستي و % 25، "جهان سوم"ق به آن متعل% 11 از مجموع ارزش افزوده صنعتي در جهان 1982در سال "

 ) 34، ص 24اطالعات سياسي ـ اقتصادي شماره ." (مربوط به کشورهاي پيشرفته صنعتي بوده است% 64
 : و به همين ترتيب



وسعه که  کشور توسعه يافته سرمايه داري عضو سازمان همکاري اقتصادي و ت23 کشور توسعه نيافته جهان براي 170حدود "
بي جهت نيست ). 42همانجا ص " ( شرکت فرامليتي بر آن فرمان ميرانند مواد اوليه کشاورزي و معدني تهيه ميکنند200حدود 

 :  سال پيش نوشت130که مارکس نزديک به 
ه يک بخش از تقسيم کار جديد و بين المللي، تقسيم کاري است که در خدمت نيازهاي مراکز اصلي صنايع نوين به وجود ميآيد ک"

جهان را عمدتا به سرزمينهاي توليد کشاورزي براي رفع نيازهاي بخش ديگر جهان که عمدتا عرصه توليدات صنعتي خواهد ماند 
 ."تبديل ميکند
 1995 مارس 9نيويورک ـ 

 


