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  1نکات محوری بخش 
و » فقیـر «نمی توان تنها به توضیح تقسیم جهان به دنیـای          » محیطی«برای بررسی علل واپس گرایی در اقتصاد کشورهای         «

در . اکتفا کرد، همچنان باید وضعیتی که به حفظ و تشدید عقب افتادگی کمک می رساند برخـورد کـرد                » ثروتمند«دنیای  
واقع بر خالف نظریات مرتضی محیط که به صورت تصنعی به اتکا به وضعیت دو قرن پـیش دنیـا، سـرمایه داری را بـه دو      

ه داری از یک ترکیـب دائمـی و مفصـل بنـدی شـده از                تقسیم می کند، نظام جهانی سرمای     » مترقی«و  » ارتجاعی«قسمت  
هـدف مارکیسسـتها بایسـتی       . تشکیل شده است  » سرمایه داری «و  » شبه سرمایه داری  «،  » سرمایه داری  –پیشا  «مناسبات  

کلید مرکزی کشف این مسئله پیچیده      . ِبررسی و تشخیص این عناصر متفاوت و پیوند خورده در مراحل انکشاف آنها باشد             
مسئله تئوریک و مرکزی ی که جـایش در تمـام بحثهـای مرتضـی     ( است »قانون انکشاف ناموزون و مرکب  «ر درک   نیز د 

این قانونی است که تمامی فراشدگسترش سرمایه داری را تعیین کرده و راه حلهای سیاسی را روشـن               ). محیط غایب است  
  » .... می دهدبدون غرض را از تناقض گویی نجات» آکادمیستهای مارکسیست«کرده و 

ـ  لحاظ به چه یا وی  کم لحاظ به چه سرمایه، اولیه انباشت روند واپسگرا،ی  کشورها اغلب در امروز....«  تعیـین  نقـش  ،یکیف
 اقتصـاد  ادغام اما،). کندی  م اشاره آن بهی  بدرست وی  شکل به نیز محیطی  مرتض کهی  ا نکته (کندی  م ایفا اقتصاد در کننده
 انباشـت  بـا  واپسـگرا، ی کشورها در سرمایه اولیه انباشتی  روندها وارانه اندامی  پیوستگ بهم وی  انجه بازار در کشورها این

 و سـرمایه  حرکـت  ازی  ا ویـژه  مسیر و مرکب ماهیت متروپل،ی  کشورها دری  دار سرمایه تولید وجه ازی  ناشی  کاپیتالیست
 و ویـژه  ترکیـب  ،یامپریالیسـت ی  دخالتها روند دری  انجه بازار در ادغام علت به کشورها این در.  کندی  م ترسیم را اقتصاد
 نـوع  ایـن . گـردد ی  مـ  ظاهر ،»یدار سرمایه« و »یدار سرمایه شبه« ،»یدار سرمایه-پیشای  تولید« مناسبات ازی  ا پیچیده

ی مرتضـ  کـه ی عـامل  (داردی  کیف تفاوت 19 و 18 و 17 قرونی  اروپایی  کشورها دری  دار سرمایه تکوین روند با اقتصادها
  » .....استی ضروری جهانی دار سرمایه مختلف مراحل تکاملی بررس  باال نکات اثباتی برا). است توجهی ب آن با محیط

  
***********************  

  
سـرمایه داری، شـبه سـرمایه داری و سـرمایه داری در  جوامـع            -بازتاب ترکیب ویژه و پیچیـده مناسـبات تولیـدی پیشـا           

مشاهده استفاده از کامپیوترهای پیشرفته در کنار چرتکه در بخش حسابداری؛ حضـور پیشـرفته               ،  را می توان با       »محیطی«
ترین تراکتورها  شخم زنی در کنار  گاوآهن در بخش کشاورزی،  و مجهزترین ماشین آالت نساجی در کنـار قـالی بـافی                         

ماتی است کـه اقنصـاد ایـن کشـورها در         و به هم پیوسته اقتصادی، ناشی از لط        غیر عادی این وضعیت     . دستی و غیره است   
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 بررسی فراتر روندهای اولیه اقتصـادی، مـی توانـد ریشـه هـای               ،بنابراین. دوران اولیه انباشت اولیه و پس از آن خورده اند         
 بـرای بـرون رفـت از بحـران اقتصـادهای            ییناموزونی در انباشت اولیه بین کشورهای مختلف جهانی و در نتیجه  راه حلها             

در زیر نشان داده خواهد شد که سرمایه داری جهانی در هر مرحله از دخالتهای خـود در      .   واضح تر بیان کند    ،  راواپسگرا  
تا جایی که امـروز  .  ، لطمات جبران ناپذیرتری از پیش بر پیکر بی رمق اقتصاد این کشورها وارد آورد»محیطی«کشورهای  

)  یا ائتالفی با بخش هایی از قشرهای پرولتر و زحمـتکش  (وازی  تحت رهبری بورژ  یا جهش صنعتی    » صنعتی شدن « از   سخن
 - نظری که توسط مرتضـی محـیط اشـاعه داده شـده اسـت     -در چارچوب نظام امپریالیستی در این جوامع به میان آوردن   

اروپایی همانطور که در زیر به آن اشاره خواهد شد، تاثیرات مخرب نفوذ سرمایه داری . سخنی است بی اساس و غیر عملی     
  .در این کشورها چنان بوده است که دوران انقالبهای بورژوا دمکراتیک و زمینه مادی برای آن؛ کامًال منتفی شده است

  
  مرحله اول

  سرمایه داری تجاری در اروپا و غارت سایر کشورهای جهان
  

: یستی سه پیش شرط را دارا مـی بودنـد  برای گذار از انباشت اولیه سرمایه و آغاز انباشت کاپیتالیستی، جوامع جهانی می با       
؛ و وجـود     ثروتمنـد  وجود پایه های مادی الزم برای انتقال به تولید کاالیی کاپیتا لیستی؛ تمرکز سرمایه در دسـت عـده ای                   

البتـه  .  اختالف بین کشورهای جهانی تفاوت کیفی ی با یکدیگرنداشتند         16تا اوایل قرن    . تولیدشدگان جدا از وسایل تولید    
به علت عدم وجود پیش شرط هـای بـاال از موقعیـت نـا               ) و برخی دیگر  ( ذکر است که برخی از  کشورها نظیر ایران             قابل

سـدهای غیـر قابـل      ) به گفته مارکس  (» وجه تولید آسیائی   «در ایران حضور  . ها برخوردار بودند  مساعد تری از سایر کشور    
قدرت بوراکراتیک دولت آسیائی روند تمرکز و تـراکم سـرمایه           . عبوری در مقابل انکشاف سرمایه داری بوجود آورده بود        

دولت آسیائی، صاحبان ثـروت را سـرکوب کـرده و امـوال آنهـا را                . در دست تجار و ثروتمندان جامعه را مسدود می کرد         
رمایه تجار و ثروتمندان از ترس دولت، قادر به سازماندهی سرمایه های خود در راستای انباشت اولیـه سـ                  . غصب می کرد  

های بی جنگ. سازماندهی بخش اساسی تولید آبیاری و قنات زنی همواره در دست بورکرات های  دولتی متمرکز بود  . نبودند
وابستگی دهقانان به زمین، از جدا .  پیرامون به دست گرفتن قدرت مرکزی بودعمدتًا » شاه ها «شمار در تاریخ ایران میان    

ادغـام صـنایع پیشـه ای و کشـاورزی و عـدم      .  جلوگیری می کرد»کارگر« آنها به  شدن آنها و مبدل شدن    » آزاد«شدن و   
در چـین و هندوسـتان نیـز        ( بنیاد های گسترش انباشت اولیه را کُند و نا کارا مـی کـرد                , وجود تقسیم کار بین این صنایع     

  ). وجود داشت، اما به علل دیگر، وضعیت مشابهی
این کشورها در سطح جهانی آنچنان نبود که تفاوت های فاحشـی میـان آنهـا تکامـل                  اقتصادی  اما، با این وجود، اختالفات      

آنچه منجر به افزایش کیفی در سرعت انباشت اولیه سرمایه در برخی از کشورها شـد، آغـاز رونـد غـارت و چپـاول                    . یابد
بخوانیـد  (اروپـائی  » مکتشفان«و » بازرگانان«به اصطالح .   بود17 و 16برخی کشورها توسط چند کشور اروپایی در قرون    

کالهبرداری و تحمیل مبادله نابرابر با بومیان ایـن         .  در این دوره آغاز به غارت جهان کردند       ) دزدان و ماجراجویان دریائی   
دنیـا بـین ایـن    . ممالک از طریق غصب ذخائر گرانبهای آنها و انتقال آن به کشورهای اروپا ئی، برخی از ترفندهای آنها بود         

ت مکزیک و پرو توسط اسپانیا ، غارت اندونزی توسط پرتقال و هلند، و غارت هندوسـتان توسـط               غار. ان تقسیم شد  غارتگر
بـرای  . این کشورها به کشورهای اروپایی شـد      » محصول افزونه «انگلستان  و غیره منجر به انتقال بخش قابل مالحظه ای از             



 

 

 میلیـارد  لیـره اسـترلینگ از غـارت     0/1 شـرکتها و دولـت انگلـیس و هلنـد بـیش از            1800 تا   1660نمونه بین سالهای    
  . هندوستان و کار بردگان نصیبشان شد

، 18 تـا  16 دوران گسترش سرمایه تجاری و انتقال ثروت از سایر نقاط جهان به چند کشور اروپایی بـین قـرون              ،در نتیجه 
یی منجـر بـه تخریـب و        غارت این کشورهای توسـط شـرکتهای اروپـا        . فراهم آورد » انقالب صنعتی «زمینه مساعدی برای    

سـرمایه  -مناسـبات پیشـا  . مسدود شدن روند انباشت اولیه و جلوگیری از رشد ارگانیک درونی اقتصادی این کشورها شـد             
داری که با توجه به مشکالت درونی این ممالک در حال زمینه سازی برای مرحله بعدی بود، به سـختی آسـیب دیـد و در           

. ای اقتصادی سایر ممالـک جهـان،  صـنعتی شـدند           وپایی به قیمت تخریب ساختاره    چند کشور ار  . برخی موارد متوقف شد   
ایـن  . در ایـن دوران دسـتخوش ناهنجـاری هـای بسـیاری گشـت      » محیطـی «بدیهی است که ساختار اقتصادی کشورهای     

شـت اولیـه    انبا« با مسدود شـدن رونـد        طبعًا  . روند انباشت سرمایه شد    سبب مسدود گشتن بازگشت آنها به         ها ناهنجاری
دخالـت  . ، این کشورها هرگز زمینه مادی برای گذار از این مرحله بـه انباشـت کاپیتالیسـتی را بـه خـود ندیدنـد            »سرمایه

در . مستقیم چند کشور اروپایی به سایر نقاط جهان در این دوران پیشرفت آتی اقتصادی این کشورها را از ریشـه سـوزاند                     
 در دوران آتی با دخالتهـای دول اروپـایی ایـن            .کشورها در این دوران شکل گرفت     ن  واقع نطفه زمینه ریزی واپسگرایی ای     

  .  واپسگرایی شدت گرفت
در ایران،  باز شدن راههای زمینی تجاری در دوران اولیه صفویه و رشد قابل مالحظه تجـارت خـارجی، شـرایط مسـاعدی                

، با گشایش راههای دریایی توسط کشـورهای اروپـایی و           اما. برای گذار  از وجه تولید آسیائی و رشد اقتصادی فراهم آورد           
شـکل  کـاری آن ب   آغاز یکسری جنگها برای به انحصار در آوردن  امتیازات آن، تجارت زمینی بسیار پر خرج شده و ادامه                    

  .  د شدبدین ترتیب  روند تحرک اقتصادی اولیه در ایران بر اثر دخالتهای همان دولتهای اروپایی مسدو.  کاهش یافت،سابق
  

  مرحله دوم
   سرمایه داری صنعتی و صدور کاالهای مصرفی به سایر کشورهای جهان  

  
بـه تولیـد صـنعتی در سـطح برخـی از کشـورهای              ) مانوفاکتور(روند بعدی سرمایه داری،  مرحله گذار از تولید کارگاهی           

 با غارت سایر مناطق جهـان زمینـه مـادی    ، در کشورهایی که در پیش  »انقالبات صنعتی «این دورانی است که     . اروپایی بود 
در این کشـورها    .  نخستین این انقالبها در انگلستان به وقوع پیوست       . پیشرفت صنعتی را فراهم کرده بودند، آغاز می گردد        

حرکت سرمایه از انباشـت     . پس از غارتهای اولیه سایر ممالک، شروط الزم مادی برای این جهش اقتصادی آماده شده بود               
آمـاده کـار  در   » کـارگر «شده از زمین به عنوان   » آزاد«در آنزمان، دهقانان    .  گذشته و وارد انباشت کاپیتالیستی شد      اولیه

با پیشرفت تکنیکها صنعتی، تقسیم کـار اجتمـاعی         . استثمار کارگران توسط بورژوازی نوپا در شرف وقوع بود        . صنایع شدند 
 چند کشور این وجه تولیدی نوین تنها محدود به.  زتر از پیش سازمان یافتمتمرک»  بازار ملی«برنامه ریزی شده تر کار و 

  .  و سایر نقاط جهان کماکان در دوره انباشت اولیه سرمایه بسر می بردنده ایی بوداروپ
کشورهایی اروپـایی   . ، صدور کاال به سایر نقاط جهان بود        در این دوران    چند کشور اروپایی   اقداماتبرجسته ترین مشخصه    

در مقام برتری نسـبت بـه       الهایشان  اک،  تولید محصوالت مصرفی مبادرت کرده بودند     پیشرفته به     با ماشین آالت   که اکنون 
 ولیـد تاشـباع  نیـز  علت اصـلی ایـن جهـت گیـری     . اطق دنیا قرار گرفت   محصوالت تولید شده توسط صنایع دستی سایر من       



 

 

بخش تولید صـنایع و ماشـین       (اقتصاد    2بخش   صنایع در    رشد کمی و کیفی   . در کشورهای متروپل بود   مصرفی  محصوالت  
ن  البته در این دورا1. صدور محصوالت به سایر کشورهای جهان را ضروری کرد) دنآالتی که کاالهای مصرفی تولید می کن  

  .جام می پذیرفتکماکان غارت سایر کشورها نیز ان
صدور سرمایه عمـدتًا از بریتانیـا بـه آمریکـا،     . وپایی بود کشورهای ار صدور سرمایه ما بین ،ناوجه مشخصه دیگر این دور    

. ر به تسریع در زمینه ریزی گذار اقتصادی این کشورها به انباشت کاپیتالیستی شد             منج  19فرانسه، بلژیک در اواسط قرن      
 بزرگتـرین  بریتانیـا بـه عنـوان   . ه های مادی برای صنعتی شـدن قایـل آمدنـد    نچند دهه به زمی   از  اقتصاد این کشورها پس     

     2.  به سایر کشورهای اروپایی و آمریکا صادر کرد1880 میلیون پوند در دهه 70سرمایه گذاران آن دوران در حدود 
ی اروپـایی    منجر به غنی تر شدن سـایر کشـورها         بنابراین، دخالت افتصادی چند کشور اروپایی در سطح جهانی از یک سو           

ی اروپایی بـا کشـورهای دیگـر، لطمـه جبـران            امبادله نابرابر کشوره  . یر ممالک شدن سا تر  فقیر  به   و از سوی دیگر      ،  شده
دولتهـای ایـن    .را منهـدم سـاخت  دسـتی   و صـنایع      کاالهای ارزان اروپایی، صنایع بومی        .به این جوامع وارد آورد     ناپذیری

ـ  . عیت موجود شدند  یا تسلیم وض  ، یا تحت انقیاد نیروی قدرتمندتر اروپایی در آمدند و           ممالک در این دوران    ن دوران  در ای
صـنایع دسـتی و سـنتی       .  می تـوان مشـاهده کـرد       , را در اقتصاد چند کشور اروپایی     کشورهای جهان   آغاز ادغام اقتصادی    

ـ مهاجرت پیشه وران به مناطق روستائ. ریبانگیر همه اعضای جامعه شد متالشی شده و بیکاری و فالکت گ        و هی افزایش یافت
 . محصول افزونه کشاورزی نیز کـاهش یافـت  .  وقوع بود، کامًال مسدود گشتندی در شرفلیه که  به کُ انباشت اودر نتیجه 

  .  شدممالک به کشورهای متروپل منتقلاضافه بر اینها کماکان بخش ناچیز محصول افزونه این 
ـ  روند انباشت اول    می بود، در این دوران     ستقالل اقتصادی کشورهای پیرامونی    امیدی به ا   ،چنانچه در دوران پیش    ه سـرمایه   ی

یه داری متروپل در مقام کنترل کامل و مستقیم روندهای انباشت سرمایه            اسرماما، هنوز   . در تمامی این ممالک مسدود شد     
 نمـی یافـت هنـوز امکـان     چنانچه مرحله بعدی تحقـق . ن دوران صدور کالهای مصنوعی بود مسئله مرکزی آنها در ای    . نبود

  .رخی از جوامع می بودتحوالت اقتصادی در ب
   

  شانزده آبان هزار و سیصد و هشتاد و یک
  

     .پرداخته می شود) امپریالیزم( مرحله سوم از انکشاف اقتصاد جهانی بعد بهدر بخش 
  
  
  
  
  

                                                 
)  کننـد کاالهای سرمایه ای یا تولید ماشین آالتی که خود ماشین آالت تولید می  (1در این دوران در کشورهای متروپل هنوز بخش  ١

نشده بودند و انگیزه اصلی شان ایجاد بازار برای » صنعتی« به معنای اخص کلمه هنوزاز اینرو کشورهای مترول   . کامًال آغاز نشده بود   
  .صدور مصنوعات بود

  .به صورت سرمایه های کرایه ای یا وام به دول دیگر داده شد و در تولید دخالتی نداشتند بخش عمده این سرمایه های  2
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