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 چکیده:

ه تند کبر اساس مطالعات صورت گرفته در این تحقیق، در پیدایش پدیده فقر عوامل گوناگونی موثر هس

ر در مهمترین آن عوامل، عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ساختاری است. علل گسترش فق

ست در ادر این کشورها کشورهای در حال توسعه، به دلیل مسائل سیاسی که ناشی از یک زمینه تاریخی 

شورهای به ک ساختار معیوب و وابسته این کشورها ریشه دارد. وابستگی اقتصادی، فرهنگی، معیشتی و سیاسی

هانی ججنگ  صاحب قدرت که توانسته اند با در اختیار گرفتن شریان های اصلی پولی و فرهنگی، از بعد از

ی مت هاکل بدهند، و نتیجه آن روی کار آمدن حکودوم  یک جریان بزرگ و سیال پیرامون به مرکز را ش

ای هیاست دیکتاتوری وابسته، جنگ های متعدد، رواج افراط گرایی، خام فروشی، فرار مغز های و سایر س

ه ای تداوم وابستگی بوده است. در مجموع می تواند گفت فقر در کشورهای در حال توسعه دارای ریش

 لول نظام سرمایه داری است.ساختاری است که این ساختار خود مع

 یافتگی ،نوسعه کلید واژه ها : فقر ، نظام سرمایه داری ، کشورهای در حال توسعه ، اقتصاد سیاسی رشد و ت

 استعمار ، استثمار ، شاخص نظام سرمایه داری ، داده های پانلی ، فراتحلیل

 مقدمه : -1

 خود خاص احتیاجات و مقتضیات شرفتگی،برحسبپی مسئله سوم و در حال توسعه باید کشورهای دنیای برای

 باید اقل برسند،ال غرب گرد به شدن صنعتی حیث توانند،از نمی به آسانی کشورها این چون .گردد مطرح آنها

 دیگر سال بیست یا بخواهد،پانزده بغداد المثل فی اگر.بخشند بهبود را خویش خود،زندگی شیوه به تا بکوشند

 سرش بریزد،البته کار این برای ایبرنامه و دهد قرار آرزو این به یافتن دست را خود هدف بشود،و پاریس مثل

 مثل ایزندگی سال چند گذشت از پس که بدانند آن در را خود سعادت سیالن مردم اگر.خورد خواهد سنگ به

 خود بروش تا بکوشند سیالن یا بغداد اگر برد؛اما نخواهند حاصلی ناکامی باشند،جز داشته بلژیک مردم زندگی

 .بود نخواهد ناممکن امر دارند،این ارزانی خویش ساکنان به سعادتمندتری زندگانی خود توانایی حدود در و
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 آرزوهای و امکانات و فکر طرز هرگز و پیاده حکم«ماندگان عقب»و دارد سوار حکم«پیشرفتگان»آنکه نخست

 گوشه سیگاری و ادهد یله اتومبیل فرمان پشت که سواری مانند بخواهد پیاده اگر.نیست منطبق باهم پیاده و سوار

 طبیعی کند رود،رفتارمی ساعت در کیلومتر صد پا نوک فشار با چشم،و باچشم،و بر دودی عینک و دارد لب

 بار به ای جهنتی چنین غرب،یک از مانده عقب کشورهای کورکورانه تقلید خورد خواهد زمین بر سر با که است

 .آوردمی

 کشور بردنپیش برای که باشند داشته نظر اتّفاق شناسیجامعه و اقتصاد علمای همهء که کنممی گمان

 :شود کار به شروع زمینه سه در باید ناگزیر ایماندهعقب

 نزدیک ارتباط هم شوند،بامی جدا هم از علمی نظر از آنکه عین زمینه،در سه این.روانی و اقتصادی،اجتماعی

 تکیه جنبه یک رب بخواهد،تنها کسی اگر.داد قرار عمل مورد دیگر تای دو به توجه بدون توانرانمی یکی.دارند

. دارد را دیگران نداد فریب قصد یا و است اشتباه در خود افکند،یا فراموشی بوتهء در را دیگر جنبهء دو و کند

 و پوشش چون ردیگ اولیّه حوائج موضوع سپس باشد، داشته خوردن برای نان باید بکند زندگی ملتی آنکه برای

 خود پای سر بر کلمه بدوی معنای ای،بهجامعه تا است الزم مادّه سه این.آیدمی میان به مسکن

 از یعنی یابد فزایشا تولید، باید کند پیدا بهبود آنکه برای است اقتصاد کشورمداری،امر امر ترینپس،مهم.بایستد

 عمل است،در ساده ظاهربه که موضوع این.بشود کار بیشتر و گردد،بهتر برداریبهره کامل بنحو کشور منابع

 .است پیچی در پیچ و ظریف و جانبه چند هایاقدام مستلرم

 و سرنوشت دو دارای را او و است،خود دانسته جدا فرمانروا طبقهء از را خود محروم طبقهء که کشورهائی در

 نرسیده اینتیجه به پیشرفت پنداشته،کوشش خود خیر را او شرّ و خود شرّ را او خیر که بسا چه و دیده راه دو

 زمانی روحیه این.شوند همداستان و همقدم گرداننده دستگاه با انداجبار،نخواسته روی از مردم،جز است؛چه

 سرنوشت اشتراک آن،نوعی اثر بر و شود تعدیل و گیرد قرار نظر تجدید مورد امتیازها که یابد تغییر است ممکن

در این فصل مختصری به موضوع ریشه ها و چرایی عقب  .گردد ایجاد پذیرفرمان طبقه و فرمانروا طبقه بین
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ماندگی کشورهای جهان سوم و درحال توسعه خواهیم پرداخت، و سعی میکنیم که بدانیم که عوامل ساختاری 

ی چه اثری در رشد یا عقب ماندگی کشورهای جهان و غیر ساختاری، از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماع

 داشته اند.

 

 پیشینه تحقیق : -2

برابری دالر برای هر نفر در روز کشش رشد و نا 08/1با در نظر داشتن شاخص فقر به صورت خط فقر » 

 036/2 و 838/0درآمدی فقر در الگوی تصریحی محققان برای کشورهای نمونه ی در حال توسعه به ترتیب 

زیع ری توگزارش شده که بیانگر رابطه ی معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فقر و ارتباط مستقیم نابراب

 «.درآمدی و فقر می باشد

کشور در حال توسعه تأثیر رشد و نابرابری درآمد بر فقر در این  61با استفاده ی از داده های مقطعی  1راتی رام

 ی که از این مطالعه به دست آمد این بوده است که :کشورها را بررسی نموده و سه نکته ی اساس

 ر دارد.اهش فقاوالً( افزایش درآمد و ایجاد و بهبود در برابری درآمد نقش مثبت و معنی داری در ک 

 .ثانیاً( کشش فقر نسبت به برابری درآمدی بیشتر از رشد اقتصادی بدست آمده 

 قبلی کمتر بوده است.  ثالثاً( کشش فقر به رشد اقتصادی از بسیار مطالعات 

رابطه ی رشد اقتصادی با فقر و نابرابری » صادقی، باسخا و شقافی شهری در مطالعه ی خود تحت عنوان 

در قالب یک الگوی اقتصاد سنجی با استفاده ی از متوسط داده های سه « درآمدی در کشورهای در حال توسعه
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جه ی اثر پذیری فقر و نابرابری درآمدی از رشد اقتصادی کشور در حال توسعه و توسعه یافته در 50دوره برای 

 کشورها را مورد بررسی قرار داده اند: 

اقع وارد. در ا آن دبوجود نابرابری درآمدی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر فقر بوده و رابطه ی تنگاتنگی » 

ش ه گستربشده و همین شکاف منجر هرچه نابرابری درآمدی بیشتر شود شکاف بین فقرا و ثروتمندان زیاد 

ر هرود و یمار مشمعضل فقر می گردد، متغیر کنترلی بیکاری نیز یکی از عوامل تبیین کننده ی فقر کشورها به 

ست های ذ سیادو الگو به نحوی بر گسترش فقر اثرگذار بوده است لذا توجه جدی به مقوله ی بیکاری و اتخا

 وثری برایتواند راه برد مکنار توجه به رشد سرمایه گذاری و تولید می مناسب اشتغالی را جهت کاهش آن در

 «ریشه کن کردن فقر بحساب آید. 

تا  1985، در مطالعه ای که بر برخی نواحی مختلف دو کشور تایلند و فیلیپین بین سالهای 2کوریتا و کوروساکی

 انجام داده اند به این نتایج دست یافته اند:  2004

ی د اقتصادثبت رشمبرگیرنده ی سه معادله ی رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمدی بود و بر نقشی  نتایج در» 

ری بر ه نابرابکردند و برابری درآمدی بر کاهش فقر تاکید دارد. آنها در نتیجه گیری خود به این موضوع اشاره ک

ا تحت شور رانهای مختلف این دو ککاهش فقر تاکید دارد و میزان رشد اقتصادی دوره های بعدی را در است

اسبی حی منتأثیر قرار داده است و تفاوت های موجود در نابرابری های درآمدی نواحی مختلف متغیر توضی

 «.برای وجود تفاوت رشد اقتصادی میان نواحی بوده است

وامل موثر بر که مطالعه ای در مورد ع« اقتصاد توسعه» در کتاب خود تحت عنوان 3مالکوم گیلیس و دیگران

 توسعه ی اقتصادی و فقر است بیان میدارند که :

                                                           
2 -Kurita and  kurasaki -2007 
3 -Malcolm  Gilis  and  others 
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 تولید به لحاظ منطقی رشد اقتصادی شرط الزم و نه کافی برای بهبود سطح زندگی کشورهایی است که» 

 اه نقل واز ر ناخالص ملی سرانه آنها اندک است و این رشد ضرورت دارد، زیرا در غیر این صورت افراد فقط

 و دارایی های دیگر ثروتمند خواهند شد.  انتقال درآمد

 زیع مجددای تودر کشورهای فقیر حتی اگر بخش بسیار کوچکی از جامعه بسیار ثروتمند باشد ظرفیت بالقوه بر

 تواند از راهیمدرآمد محدود است، زمانی که تولید ناخالص ملی سرانه ده هزار واحد پولی باشد آنچه کشوری 

 لی درآمداحد پوومد بدست آورد فقر مشترک است که در آن ساالنه هر شهروند ده هزار  باز توزیع ایستائی درآ

ی کند ومت مخواهد داشت. به این ترتیب بطور منطقی اگر در کشوری کمتر توسعه یافته فقر و نابرابری حک

 مهمترین دلیل آن رشد کم اقتصادی است. 

 1990، در ی استمد ملی سرانه ی کم، جغرافیای فقر جهاننشانه ی مهم تناسب فقر و نابرابری فزاینده با درآ

الی است حن در بطور تقریبی از یک میلیارد فقیر در کشورهای کم درآمد در آسیای جنوب زندگی میکردند و ای

ا بهبود رخود  که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته تمام افراد جامعه را توانا ساخته تا وضعیت رفاه

 « که الزاماً وضع کسی بدتر شود.بخشند بی آن

پیرامون موضوع علل توسعه نیافتگی « اقتصاد شناسی توسعه نیافتگی» در کتاب 4دیوید کلمن و فورد نیکسون

 کشورها و اقتصادهای فقیر و رشد فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه بیان میدارند که :

تفاوت  فته دررهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یایکی از تفاوت های اساسی توزیع درآمد در کشو» 

 ر طولدساختار اقتصادی این کشورهاست، ممکن است کشوری دارای درآمد سرانه ی باال و رشد اقتصادی 

ی اه یافته توسع زمان باشد اما توسعه نیافته نباشد و توزیع درآمد مناسب نداشته باشد چون ساختار اقتصادی

 ندارد. 

                                                           
4-David  kaufman and  Ford  Nixon  
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فته ه رفته رع بودد آنکه میزان رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته سریبا وجو

ن، تصاددانات. اقآشکار شده که این فرآیند برای اکثریت جمعیت این کشورها زمان ناچیزی را به بار آورده اس

ق ورها )طبین کششاید یک سوم جمعیت ا برنامه ریزان، نمایندگان بین المللی نگران خود را از این حقیقت که

اصلی  را علت "کاریبی"برآورد بانک جهانی( از رشد تولید بهره ای ندارد بیان کرده اند بسیاری از اقتصاددانان

 نابرابری میدانند بنابراین بر ایجاد فرصت گسترده ی اشتغال پافشاری می کنند.

 دنه میزان رش ی اصلی الگوی توزیع درآمد دانسته اند، آدلمن و موری نیز ساختار اقتصادی را تعیین کننده

 «.اقتصادی یا سطح درآمد،گرچه این عوامل هم در توزیع درآمد نقش دارند

هدف و آرمان های نظام سرمایه داری را « خواستگاه سرمایه داری» در کتاب خود تحت عنوان 5ژان بشلر

 اینگونه شرح میدهد: 

ف ه این هدیدن بتالش در راه حداکثر کردن بازه ی اقتصادی می داند برای رس اهداف اصلی نظام سرمایه داری»

 این : د بنابرقرار بگیرد باید از سر راه برداشته شو "بیشترین بازده"هر گونه قیدی که بر سر راه کسب  

 ه فقرا لکیشتر بوری ب اوالً( تنها هدف تولید کنندگان باید کسب بیشترین منفعت باشد، البته نه برای بهره

 برای سودجویی.

 مکان اود که ثانیاً( تمام فعالیت های فکری جامعه معطوف به پیدا کردن آن روش های علمی و فنی ش

ا کشف تحلیل هزینه را فراهم می کند، لذا هر تحقیقی که هدف آن رضایت خاطر محقق باشد و ی

 د. را باید حذف گرد "سودآوری"را در پی داشته باشد نه  "حقایق عالم"

  ثالثاً( همه ی مردم باید کار کنند و لذا اشخاص ناقص العضو، سالمند و ... و تمام آنهایی که توان کار

ندارند باید کنار گذاشته شوند و میزان استراحت و تفریح خود را به حداقل برسانند. افراد فعال با 

                                                           
5 -Jaen  Bshlr  
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برای تغییر محل زندگی و  سرعت و بهترین شکل خود را با تغییرات دستگاه اقتصادی منطبق سازند و

 شغل و تخصص آمادگی کامل داشته باشند.

د در راه نعی نباییچ مادر حقیقت باید حتی مسئله ی آزادی کارگران را از این منظر نگاه کرد، و باالخره اینکه ه 

هر  اشد وبجذب محصوالت بوسیله ی جامعه باشد یعنی باید احتیاجات فردی و گروهی کاماًل قابل انعطاف 

 «. کشفی تقاضای جدیدی را باعث گردد

پیرامون موضوع توزیع دارائی ها در نظام سرمایه « آینده ی سرمایه داری»عنوان  در کتاب خود تحت6لسترتارو

 داری و نقش توزیع ثروت بر میزان فقر اینگونه بیان می کند: 

ر ولی د بانک جهانی در مطالعه ای به برآورد ثروت مولد دست زده است، کشورهای پروسعت، کم جمعیت» 

ر به ازای هر فرد، دال 704000... دالر و 835الیا، کانادا را به ترتیب عین حال خوب تحصیل کرده ای چون استر

بیعی منابع ط مین وبیشترین و باالترین ثروت مولد را در اختیار دارندزیرا نسبت به جمعیت خود مقدار زیادی ز

ای ههارت دارند، در این کشورها زمین و منابع طبیعی بزرگترین بخش ثروت طبیعی را تشکیل می دهد و م

ا ع طبیعی بمجموع ثروت را  در برمیگیرد این برآورد نشان می دهد که اگر زمین و مناب %30انسانی فقط 

نها آد سرانه درآم تکنولوژی های موجود به شکل عادالنه در اختیار استرالیایی ها و کانادایی ها قرار میگرفت

ارت نیروی انسانی ، البته هرچه تکنولوژی و مههزار دالر  باید باشد 30بسیار بیشتر از درآمد تقریبی سرانه 

ی طبیع پیشرفته تر شود ثروت مولد نسبت به گذشته ی هر کشوری بیشتر خواهد شد و سهم زمین و منابع

دالر بیشتر  565000نسبت به سهم نیروی انسانی کاهش خواهد یافت. مثالً در کشوری مثل ژاپن با ثروت مولد 

انه ی ولد سرمنش و مهارت های انسانی در اختیار است و آمریکا نیز با ثروت ثروت مولد به شکل دا %80از 

 «.هدثروت آمریکا را ثروت انسانی این کشور تشکیل می د %60دالر وضعیت بینابینی دارد،  421000

 پیرامون شیوه « راه حل ها مسائل جدید را بوجود می آورند» در کتاب خود به عنوان 7پل استرتین

                                                           
6 -Lester  tharow 
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 ئل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بیان میدارد که :های حل مسا

بر  یکی و نهدئولوژبسیاری از مشکالتی که در راه توسعه ی اقتصادی ظاهر می شود نه بر پایه ی  اشتباهات ای» 

هی ودآگاخپایه ی عالئق خاص استوار است بلکه آنها نتیجه ی حل موفقیت آمیز مسائل  گذشته می باشد. 

ا می به م وار است که برای هر مسئله ای راه حلی وجود دارد در عین حال تجربه هاعلمی براین فرض است

 «.آموزند که هر راه حلی یک مسئله ی جدید و غالباً بیشاز یک مسئله نتیجه گیری می شود

در خصوص آینده ی سرمایه داری بر تقدم بی چون و چرای زیر ساختارها  "گفتار ابزار "در کتاب 8ژاک اتالی

رگذاری قاطع تحوالت آن در تکامل جوامع تاکید می کند، او تحوالت زیر ساختارها را ناشی از سه بخش و اث

 زیر می داند:

 معیار تصمیم گیری اقتصادی.  مؤلفه های اقتصادی یا فرآیند تولید .1

 حوزه ی قدرت. مؤلفه ی سیاسی یا سازمان قضایی قدرت  .2

 مشروعیت قدرت.  مؤلفه ی ایدئولوژیکی با نظام اخالقی  .3

دیوان  مرکز وتوان با عنوان گرایش به سمت و سوی انفجاری تالگوی جامع سرمایه داری توسعه یافته را می

حول تساالری توصیف کرد که تبین کننده ی ظهور بحران است، تقاضاهای رو به رشد این نظام ضرورت 

 ی دهد.بصورت الگوی غیرانفجاری را که متمرکز و خودگردان را نشان م

ذف و حارند ارگانیسم های زنده سازماندهی هایی را که در برابر تجاوزات محیطی  توان مقاومت کمتری د 

 «. محتمل ترین موضوع را گزینش می کنند و آن را شکل اجتماعی بالقوه ی خود قرار می دهند

                                                                                                                                                                                           
7 -Paul Astrtyn 
8 -Jacques  Atal  
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ر نرخ بهره موجب جابه بیان میکند ممکن است کاهش رشد اقتصادی بدون کیفر د«  Das End» در کتاب 9جنر

جایی در تقسیم درآمد به نفع سرمایه داران را در پی داشته باشد و این جابه جایی در قدرت و ثروت  از یک 

سو توازن قدرت سیاسی و از طرف دیگر توازن نظام اقتصادی را برهم بزند که در نتیجه ی آن ایجاد شکاف 

 دان خواهد بود.طبقاتی بزرگ و بزرگ شدن طبقه ی فقیر و ثروتمن

 های تاریخی عقب ماندگی:ریشه -3

 : 18تا  16های بین قرن

 اسپانیا بر مکزیک و پرو 

 هلند و پرتغال بر اندونزی 

 انگلستان بر هند، آمریکای شمالی 

لی ری و پوهای غارت شده از این کشورها برای خود سرمایه تجای سرمایهتسلط کامل داشتند و به وسیله

روپا را عتی در اهای اصلی برای انقالب صنها یکی از شرایط و پشتوانهگردآوردند که این سرمایهمتراکم را 

 فراهم آورد.

کا غارت کرد که تن نقره را از آمری 1800تن طال و 2000میالدی دولت اسپانیا  1660و  1521های در بین سال

 ها در صندوق تجارت کشورهای اروپای غربی جمع شد.این سرمایه

ن به نگلستاای از اشرکت هند شرقی، انگلستان دست به تجارتی مثلثی زد، تجارت کاالهای کارخانه1700در 

 ه اروپا.ز آسیا بادویه اآفریقا و برده از آفریقا به آمریکا و نقره از مکزیک به چین و هند و در نهایت ابریشم و 

  قیمت آن زمان بود.ی استرلینگ به لیره 30تا 20سود حاصل از تجارت هر برده 

                                                           
9 -Jenner 
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  میلیون برده از افریقا به آمریکا انتقال داده شدند. 3حدود 

تجار  ( بود که نصیبLivre tournoisمیلیون لیور تورنوآ ) 500سود حاصل از تجارت برده  18در قرن 

 شد.بالغ می میلیون پوند 300تا  200شد و سود حاصل از کار سیاهان در هند غربی انگلیس به فرانسوی می

-یلیون پوند میم 1000تا  500خراج و اشیاء گرانبهای خارج شده از بنگال بالغ بر  1815-1757های بین سال

 سازی هندها و فقیری این غارتشود. در نتیجهها میشود که قسمت بزرگی از آن نصیب کارگزاران شرکت

ه منجر به کرخ داد  1770بنگال در سال موجب تسریع در انقالب صنعتی در انگلستان شد و اولین قحطی در 

 جمعیت آنجا بود. 3/1مرگ 

نگلستان کرد که امیلیون پوند را روانه خزانه  40سود حاصل از کار بردگان هندی  1780تا  1757های بین سال

راکم تد که شبه همراه این ثروت قسمت بزرگی از مازاد اقتصادی موجود در هند به کشورهای غربی فرستاده 

 .ته داشلیه سرمایه و توسعه و تکامل کشورهای غربی و فقر و عقب ماندگی را برای کشورهای مستعمراو

در خود زمانی صا ای به هند کرد، هند کهانگلستان شروع به صدور کاالها پنبه 1850تا  1815های در بین سال

 کشاورزی ند بهتند و وابستگی هکننده عمده این محصول بود مراکز صنعتی مانند داکا و مرشدآباد از بین رف

ام مورد ن مواد خداران انگلیسی برای تامیآوردند. سرمایهوران ورشکسته به کشاورزی رویتحکیم گشت و پیشه

 نیاز خود در صنعت نساجی سطح وسیعی از کشتزارهای هند را به کشت پنبه اختصاص دادند.

ن در انگلستا و دریایی اه دنیا بدل کرده بود. فتوحات نظامیبازرگانی آزاد انگلستان را به کارگ 19در اواسط قرن 

خت. ن مبدل ساپیشرفت صنعتی انگلستان را تحکیم بخشید و عمال جهان را به مستعمره انگلستا 19اوایل قرن 

ارتند رد که عبکهای گوناگونی پیدا کشی به کشورهای مادر شکلتر وابستگی نواحی مورد بهرهبه عبارت دقیق

 از:
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هاجرت شدند که بر اثر م)خالی از سکنه( که مناطقی را شامل می ”خالی“تعمرات به اصطالح مس .1

 اروپاییان به مستعمرات آن تبدیل شدند

 ها را مستعمره و نیمه مستعمره خود کردند.که اروپاییان آن -نواحی آباد و پر سکنه .2

قریبا ترفتند و کشورهای استعماری قرار گبرداری مناطقی که بخاطر معادن و کشتزارهای آن مورد بهره .3

 خالی از سکنه بومی و اروپایی بودند.

آن در  که تولید ایمعهای تقریبا خالی از سکنه یا جااروپاییان درآمریکای شمالی، استرالیا و زالندنو به جامعه

ای د و بندهان قیبا فقدسطح بسیار ابتدایی قرار داشت، وارد شدند و به ساکنین دائمی آن مناطق تبدیل شدند. 

ر عهده بساسی اجامعه فئودالی اروپا در این مناطق و ایجاد ساخت اقتصادی و اجتماعی که بازار در آن نقش 

از طرف  داشت مردم این نواحی قادر گشتند که نیروی عوامل تولیدی خود را تا حد زیادی گسترش دهند،

رغم لیبود این جوامع ع ”مادر“ی تسلط کشورهای داردیگر تنها مانع تراکم سرمایه و گسترش سرمایه

ن ن زماتضادهای موجود در ساخت اقتصادی و اجتماعی نظام بازار در مقابل تسلط کشورهای استعماری آ

ظور وحدت خود را حفظ کردند و چارچوب محکم را برای از بین بردن تسلط کشورهای استعماری به من

 داری ایجاد کردند.تضمین رشد سرمایه

انی معیت انسا از جای از افراد به سکونت در مناطقی که تقریبرشد جمعیت در انگلستان از دالیلی بود که پاره

شور به این ک وران ایرلندی و از بین رفتن کشاورزیخبری نبود ترغیب بشوند، این حرکت با ورشکستگی پیشه

د ی از مواراارهان نیز ارتباط دارد. در پوسیله ورود کاالهای انگلیسی و خروج محصوالت کشاورزی به انگلست

سترالیا، انادا، اه به کهای بومی پراکنده در این مناطق به وسیله اروپاییان از بین رفتند و مهاجرینی کهم جمعیت

 قیت بدستار موفهای گوناگون به درجات متفاوتی در این کآمریکا و زالندنو کوچ کرده بودند بعد از درگیری

 آورند.
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د روت تولیثراه  ن جوامع این مسئله درک شده بود که الزمه صنعتی شدن استقالل اقتصادی است تا از ایندر ای

ها ین، و اشده برای توسعه داخلی حفظ بشود و استقالل سیاسی به جهت حمایت از صنایع نوزاد ممکن گردد

 چیزهایی بودند که در این کشورها به تحقق رسیدند.

مک توانست به پویش اقتصادی کوالت کشاورزی توسط کشورهای تحت سلطه میفروش مواد اولیه و محص

 کند به شرط آنکه :

 داشتها در حوزه تولید وجود نمیای بین انسانروابط پوسیده -1

 درآمدهای جامعه به نوسان قیمت یک یا دو محصول وابسته نبود. -2

 گرفتر نمیبیشتر ارزش حاصل از فروش کاالهای صادراتی در دست بیگانگان قرا -3

 این کشورها تنها تولید کنندگان مواد مورد نیاز کشورهای غربی نبودند -4

 ت به ضررزی اسمبادله بین کشورهای غنی و فقیر که شامل مبادله کاالهای صنعتی با کاالهای معدنی و کشاور

( terms of tradeرابطه مبادله بازرگانی ) 1948تا  1876های شود، بین سالکشورهای فقیر سازمان داده می

 درصد به ضرر کشورهای توسعه نیافته تغییر کرد. 50تا30بین دو گروه غنی و فقیر بین 

 درصد به ضرر کشورهای فقیر تغییر یافت.10های مبادالتی قیمت 1954-60  هایدر فاصله سال

ن ن ایشد کاهش نسبی قیمت مواد خام صادر شده از کشورهای در حال توسعه از جمله موانع مالی صنعتی

 شود که:کشورها است این کاهش باعث می

 ساختیشد و زندگی اقتصادی جامعه را دشوار مگاه از درآمدهای دولتی کاسته میگاه و بی (1

 خت.سامنابع ارزی موجود در این کشورها را برای واردات کاالهای صنعتی الزم محدود می (2
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ه خارج کرد ب برای تراکم سرمایه استفاده توان از آنقسمتی از مازاد اقتصادی این جوامع که می (3

 منتقل گردد.

میلیارد  60ی کشورهای عقب مانده حدود مبلغ متوسط صادرات و واردات سالیانه 1950-60های در بین سال

کشی قوع این بهرهوی درصد ضرر کرده باشند در نتیجه10ی نابرابرها دالر بوده اگر این کشورها از راه مبادله

گی ارتباط نیافتی توسعهاند و این زیان تنها به درجهمیلیارد از این راه سود برده 6دار هر سال رمایهکشورهای س

 ندارد بلکه به موقعیت مسلط که کشورهای صنعتی امروز از آن برخوردارند ارتباط دارد.

-یهز مقدار سرمااتر شگذاری در ماوراء دریاها خیلی بیدرآمد انگلستان از سرمایه 1914و  1870های بین سال

نگلستان صدور سرمایه خالص از ا 1913-1870های شود که بین سالگذاری صادر شده بود، تخمین زده می

یلیارد م 4.1ه بگداری خارجی میلیارد لیره استرلینگ بوده است در حالی که درآمد حاصل از سرمایه 2.4حدود 

 .رسیدهلیر می

رده گذاری کمایهمتحده تقریبا سه برابر آنچه در کشورهای توسعه نیافته سرایالت  1965و  1950های بین سال

ای ر کشورهدداران این کشور ارزش دارایی خود را است از این گذشته سرمایهدرآمد به خارج منتقل کرده

میلیارد به  4.5تین از الگذاری مستقیم آمریکا در این دوره در آمریکای اند، سرمایهنیافته چند برابر کردهتوسعه

 میلیارد دالر رسیده. 10.3

 ماندگیعلل واقعی عقب -4

 های کشورها به شکل مستقیمچپاول و غارت ثروت-4-1

ه نتیجه کو گسترش و تکامل این پدیده است  ”رابطه استعماری“نیافتگی یکی از عوامل خارجی در توسعه

 یافته در بردارد.سیاسی این جوامع به کشورهای توسعه -وابستگی اقتصادی
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نیافته مع توسعهین جواپردازانی چون پل باران، گوندرفرانک، سمیرامین و سایرین رابطه استعماری باز نگاه نظریه

 ا فراهمسیاسی در این کشورها ر -های اقتصادیماندگیبا کشورهای صنعتی در طی چندین قرن موجب عقب

 کرده است.

 رد:های خود اظهار کپل باران در بررسی

اربرد یوه کنرخ توسعه اقتصادی هر کشوری و جهت آن در یک زمان خاص بستگی به مقدار مازاد اقتصادی و ش

 مستعمره کشور آن دارد اما نکته مهم اینجاست که در روابط استعماری مازاد اقتصادی به جای آنکه در داخل

عه دم توسشود بنابراین علت عمی بکار گرفته شود، توسط دولت استعمارگر به خارج از آن کشور سرازیر

 ست.اماندگی کشورهای مستعمره در خروج و غارت مازاد اقتصادی توسط استعمارگران اقتصادی و عقب

د گامی پدیفتگی هننیایافتگی شروع شده به عبارتی توسعهنیافتگی با توسعهبراساس عقیده فرانک، تاریخ توسعه

افتگی یتوسعه ونیافتگی ی خود بکنند، لذا رابطه میان توسعهتوسعهآید که کشورهای استعمارگر شروع به می

 تر هستندیافتهعهیافته و برخی توسای نیست به این معنی که برخی از مناطق در جهان توسعهای مقایسهرابطه

 یافتگی اقتصادی نیست.نیافتگی اقتصادی فقط نبود توسعهزیرا که: توسعه

ا هی در آنذ خارجنیافتگی تنها زمانی قابل فهم خواهد بود که نفواست که توسعه ایوالسک نیز بر این اعتقاد

داند از میار یکی ناستعم نیافتگی را در ابعاد زمانی یا مکانی بابررسی شود و آن را در نظر بگیریم، اما او توسعه

 نگاه او:

وافق و عدم ت دو پدیده بزرگ تاریخیاستعمار شرط الزم و کافی برای کم رشدی نیست و بر روی هم میان این 

 هایی متعدد وجود داردناموزونی

نیافته اند و نیز همه کشورهای توسعهنیاقته نشدهتوسعه 19و  18از نگاه السک همه کشورهای استعمار شده قرن 

اواخر قرن هایی است که در نیافتگی معلول پدیدهاند بلکه موقعیت کنونی توسعهکنونی روزگاری مستعمره نبوده
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نام  ”انقالب صنعتی“ها بعدها در انگلستان پدیدار شد و سپس اکثر نقاط جهان گسترش پیدا کرد. این پدیده 18

 کند:گرفت. السک در این مورد بیان می

-ل توسعهاین حا نیافتگی ناشی از مسئله استعمار هستند بارغم این حقیقت که بخش بزرگی از علل توسعهعلی 

ند برای مدت باشنیافتگی مترادف یکدیگر می. اگر امروز مستعمره و توسعه ای متفاوت استهنیافتگی پدید

شدند، نمی نیافتگی شخصکشورهای مستعمره هنوز با توسعه 19تا اواخر قرن 16زمانی طوالنی یعنی از قرن 

مایش را به ن ل یافتهبه تعادهایی از یک نظام  بالنسها روزها در آن زمان جنبهها هنوز منتظر آن بودند. آنآن

 گذارده بودند 

ال توسعه نشان از نیافته و درحکشورهای توسعه کند که واقعیات تاریخیفرانک در رد نظر ایوالسک استدالل می

 ست.تعمار ایافته در همه جا در ارتباط و ناشی از اسنیافتگی به شکل منظم و نظامآن دارد که: توسعه

ای بوده است یشرفتهدارای شرایط اقتصادی نسبتا پ 18کند که هند تا قرن دقیق اظهار میپل باران در یک بررسی 

 ست.اهای جهان قابل مقایسه بوده های تولیدی، صنعتی و سازمانی و تجاری آن با سایر بخشو روش

 دهد:باران در این خصوص توضیح می 

ه بصادی که الب اقترا داشتند، هند نتوانست در انقها در آن هنگام زندگی بدوی در حالیکه نیاکان بریتانیایی

اقتی نژاد لیاین تصور نه تصادفی بود نه ناشی از بی .ها صورت گرفت شرکت کنددست نوادگان همان وحشی

 رنامه از، این بهای انگلیسی بودرحمانه و منظم هند به دست سرمایههند، بلکه سبب آن تاراج حساب شده، بی

 تانیا آغاز گردید.آغاز حکمرانی بری

ای بسیار مناسب اقتصادهایی که حاصل گسترش استعمار و توان گفت که هند یک نمونهبه شکل خالصه می

-ها دلیل عقبداری است. البته استعمار آنداری صنعتی به نواحی و مناطق ماقبل سرمایهسرمایه سپس توسعه
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کشورهای اروپایی به واسطه گسترش فقر و استثمار نیافتگی نیست بلکه حکایت آن است که ماندگی و توسعه

 یافتگی نائل آیند.ی خود توانستند به انقالب صنعتی و توسعهمنابع کشورهای مستعمره

 برخورد تاریخی -4-2

اس این ست. براسهای مارکسیستی اداند دارای ریشهنیافتگی را معلول عامل خارجی مینظریه دیگری که توسعه

ایش و یخ پیداجتماعی به ویژه تار -نیافتگی را باید به کمک روند تاریخی و دالیل اقتصادینظریه توسعه

 داری تبیین کرد.گسترش نظام سرمایه

فیایی تی، جغرای، جمعینیافته نه به دالیل نژادتوسعه و یا توسعهاین نظریه بر این باور است که کشورهای درحال

ومی قفتار رولوژی، تخصص و کارایی الزم و نه به جهت خصوصیات و یا مذهبی و نه سبب فقدان سرمایه، تکن

بر  دی جهانینیافتگی در شرایط و سیستم اقتصااند بلکه عامل مهم توسعهماندگی شدهو موروثی دچار عقب

 روی آن کشورها ست، که این نظام در غرب پا گرفت و به دیگر نقاط جهان گسترش پیدا کرد.

داری هسرمای داری در گسترش و مرحله انحصار خود به کشورهای غیره تولید سرمایهبر اساس این نظریه شیو

 داری تسلط پیدا نموده است.رخنه کرد و نتیجه آن روی شیوه تولید ما قبل سرمایه

های غام شیوه( است که به برخورد و ادArticulationالبته برداشت دیگری از این نظریه تحت عنوان ادغام )

های یوهدیگر ش داری در مرحله گسترش خودهای تولید در سرمایهتقاد دارد و به آن معنی که شیوهتولیدی اع

 کنند.داری را در خود ادغام میتولید ماقبل سرمایه

 کند:در این زمینه ارنستو کالئو بیان می

است و در یک جامعه امکان دارد که چند شیوه تولیدی به صورت  ”سیستم اقتصادی“سوای از  ”شیوه تولید“

آید، که ها سیستم اقتصادی آن جامعه به وجود میهمزمان و در کنار هم وجود داشته باشند که از مجموع آن

 ممکن است شیوه تولید مسلط در آن جامعه باشد.
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 داری و تجارت انسان)انسان به عنوان کاال(برده .1

یخ قایع تاررین وتاین اعتقاد بود که کشف آمریکا و راه دماغه امیدنیک به هند هر دو از مهم آدام اسمیت بر

ر د که دالخصوص بر روی سیستم مرکانتلیسم برای رسیدن به شکوه و جالل کمک کردنبشری بودند که علی

 آوردند.هایی را به دست نمیغیر آن هرگز چنین موفقیت

د که به کردن اروپا، آفریقا و هند غربی، کشورهای فرانسه و انگلستان سعی در سیستم تجارت سه گانه میان

ربی از هند غ وداد ای صادر کنند و در عوض آفریقا به آنان برده تحویل میمستعمرات خود کاالهای کارخانه

 .کردیمهای خود مواد خام مورد نیاز مستعمرات را تامین ها و باغات و زمینکشتزارها و درختستان

ا اشت را بدقاضا کشتی باخود لوازم و محصوالتی مانند: مشروب، اسلحه، مروارید و سایر چیزهایی در آفریقا ت

اکو، هوه. تنبقل شکر، کردند و در آمریکا در مقابکردند و درآنجا این کاالها را با برده مبادله میخود حمل می

 کردند.بردگان را مبادله می

 ستد نقشیین دادواشد و مردم بومی در دستان اروپاییان و یا سایر بیگانگان انجام میالبته تجارت عمدتا در 

 نداشتند.

 تجارت مثلثی -5-3نمودار 

                                                                                                                          

 

 

اروپا

آمریکااآفریق
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ر د تجارت مثلثی کردند،های استعماری دیکته میدر واقع روابطی بود که قوانین آن را قدرتاین تجارت مثلثی 

ول دند، از قآوریواقع یک سیستم کامل بود که استعمارگران از هر زاویه این مثلث درآمدهای کالنی را بدست م

 هلتز: کاالی آنان چنان سودآور بود که اکنون نفت خام است.

 1441ال س در ری بوده است که تجارت برده را از آفریقا آغاز کرد و نخستین محموله طالپرتغال نخستین کشو

 ار داشتند.ها بودند که انحصار این تجارت را در اختیهمچنان پرتغالی 1580وارد لیسبون شد و تا سال 

انسه، اسپانیا، فر د،لنهای دیگر اروپایی نیز برای کسب این تجارت وارد میدان شدند، برتانیا، هبعد از آن دولت

 200ا ت 70د را چیزی حدو دانمارک و آمریکا از کشورهایی بودند که بعدا وارد این تجارت شدند. هر برده

 رساند.خریدند و حدود پنج تا ده برابر قیمت در آمریکا به فروش میفرانک در آفریقا می

ر د به طور مثال ه است.فریقا دارای ابعاد بزرگی بودونقل برده از آبر اساس اسناد بایگانی در شهر لیورپول، حمل

سه دهه  ناوگان تجاری برای حمل برده فرستاده شده بودند. در این 900در حدود  1793تا  1783 دوره

اصله از ، درآمد حونقل شده بودندهای اروپایی از آفریقا به آمریکا حملهایی با پرچمبرده با کشتی 300000

 میلیون لیره بوده. 12لیره بوده و سود ویژه آن بالغ بر  15000000نزدیک فروش این بردگان 

دیگر  همه چیز کرد که از آنای صحبت می، ویلیام وود از تجارت برده به عنوان منبع و سرچشمه1718در سال 

 کرد.جریان پیدا می
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صد از تجارت در 60ر حدود دادند و چیزی دترین فعالیت را دالالن انگلیسی انجام میدر تجارت برده بیش

 گرفت.جهانی برده از راه انگلستان انجام می

 تحمیل نظام تک محصولی -4-3

خصوص بنظام تک محصولی به این معنی است که اقتصاد یک کشور تمام منابع تولیدی یک یا چند کاالی 

 د به جایقتصادر این ا اختصاص بدهد که نتیجه عملی این نظام تولیدی چیزی جز یک اقتصاد ایستا نیست زیرا

 کند.می ینی پرشود و جای توسعه اقتصادی را توسعه تولیدمعتخصصی شدن تولید، تقسیم وظیفه تولید واقع می

ردد به گرمیاینگونه اقتصادها معموال حاصل دوران استعمار و بعد از انقالب صنعتی هستند که ریشه آن ب

 اروپایی در حال رشد شکل گرفت.نیازهایی که بعد از انقالب صنعتی در جوامع 

 نیازهایی چون:

 نیاز به مواد غذایی و مواد اولیه کشاورزی و معدنی -1

 نیاز به بازار )برای فروش کاالهای ساخته شده( -2

 نیاز به سرمایه )به خصوص به صورت خالص( -3

، پل باران میان تجاوز کشورهای استعماری به کشورهای غیر اروپایی نتایج و آثار متفاوتی را دارا بوده است

ها در آمریکای شمالی، استرالیا و نیوزلند از یک سو و از سوی دیگر در آسیا، آفریقا و اروپای تجاوز غربی

هایی خالی کند که، متجاوزین به سرزمینشود. او در مورد گروه اول بیان میشرقی از سوی دیگر تمایز قائل می

ها تقریبا خالی از سکنه ها سکونت نبود ولی از آنجا که این سرزمیناز سکنه وارد شدند، هر چند هدف اولیه آن

ها توانستند بدون مقاومتی جدی و عوامل بازدارنده و محدود بودند توانستند که در آنجا سکنی بگیرند، آن



 
 
 
 

 
 
 

 

 رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و شاخص فقر

 امیرحسین خدادادی

 

برای  هاای چون نظام فئودالی اروپا منابعی که در اختیار داشتند را توسعه و گسترش بدهند، در واقع آنکننده

 کسب ثروت به سازندگی دست زدند و در نهایت خود بومی شدند.

د که ن علت بوه همیبرو شدند اما در مناطق آسیایی، آفریقایی و اروپای شرقی، اروپاییان با وضع گوناگونی روبه

این  ررفت. دگها شکل تر منابع انسانی در آن محدودهویژگی اقدامات استعماری آنان بر استثمار هرچه بیش

ه یافته نگ توسعها با یک فرهوهوا برای سکونت اروپاییان مهاجم مناسب بود، آنهایی که از نظر آبخطه بخش

ت جود نداشتری بود یا مشکلی برای سکونت وهایی که دارای جوامع ضعیفرو شدند. در آن بخشمحلی روبه

د منتقل ورهای خوها را به کشو این سرمایه جا دست زدندهای آنتر به غارت منابع محلی و سرمایههرچه سریع

ارت شش تجکردند از این رو خیلی صریح و علنی به غارت و استثمار پرداختند که بخشی از آن هم زیر پو

 ها توسط مهاجمین خارج شد.های بزرگی از این سرزمینشد، به این ترتیب ثروتانجام می

علت  های وابستهحصوالت کشاورزی توسط عوامل دولتدر واقع به بیان بهتر تک محصولی شدن و صدور م

را در  رمایهخروج تولیدات از سیستم اقتصاد ملی شد و تراکم و انباشت سرمایه را مختل گرداند و گردش س

 رو کرد.گذاری در این جوامع با مشکل جدی روبهسرمایه

صرف ر به تهای تجاری منجمپانیدر واقع این نیازها از یک سو و از سوی دیگر وجود رقابت شدید میان ک

عمره ها گردید که در نتیجه به صورت مستهای دوردست و اعمال کنترل سیاسی بر آنتدریجی سرزمین

های و شیوه گرفت و شدت استعمارهای گوناگونی صورت میدرآمدند. به این ترتیب هر چند استعمار به شکل

آن  است و ایی و کلی آن در همه مستعمرات یکسان بودهها یکسان نبود، ولی نتیجه نهحکومت بر مستعمره

 بوده است. ”عدم توسعه اقتصادی“همان 

-شلینگ مزد می 60تا  30شلینگ در ماه و معدنچیان بین  40تا 18کارگران و کشاورزان تانگانیکا از  1956در 

شرایط این دستمزدها پی برد، یک توان به وخامت گرفتند، با درنظر گرفتن بعضی از موادغذایی در دارالسالم می
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پوند گوشت به قیمت یک شلینگ و سه درکات تا چهار شلینگ، یک پوند روغن نارگیل به قیمت یک شلینگ 

 شدند.و چهار درکات مبادله می

ودند، هر ها بهکتار از حاصلخیزترین زمین 2700000هزار فرانسوی صاحب  25حدود  1954در الجزایر، در 

، و بودندمتوسط یکصد هکتار زمین داشت و سه میلیون الجزایری هیچکدام صاحب زمینی ن فرانسوی به طور

 د.شدنیتنها به عنوان کارگرهای اجیر شده با حقوق مادون انسان در مزارع و معادن، بردگی گرفته م

ترین و ز بههزار هکتار ا 760های چند ملیتی مستغالت، صاحب ساکنان اروپایی و شرکت 1950در تونس، در 

ردم مرفت و این در حالی بود که مناطق زیر کشت می 5/1ها بودند و در حدود خیزترین زمینحاصل

زدور خود تسلیم مدرصد محصوالت را باید به مالکان  80تا  75مردند و مستاجرانی بودند که از سوء تغذیه می

 کردند.می

د ر بودنهای استعمارگه تحت حاکمیت حکومتدر مراکش، ماداگاسکار، رودزیای جنوبی و همه کشورهایی ک

دخام دگان موالیدکننکردند، این کشورها در زیر سلطه قدرت امپریالیستی اروپا به تووضعیتی مشابه را تجربه می

حق  ود ازخو مواداولیه و ابزارهای مصرفی این کشورها بدل گشته بودند و ملت این کشورها در حالی که 

 نیروهای ستثمارگشتند مجبور به بردگی و ااده از منابع سرزمین مادری خود منع میحاکمیت و مالکیت و استف

 مسلط بودند. 

 نوع و درصد محصوالت عمده )تک محصولی( برخی از کشورها. -6-3جدول 

 1970 1960 عمده کاالی صادراتی کشور ردیف

 - 85-80 نفت ایران 1

 - 100-99 نفت کویت 2
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 75 75-70 پنبه و نخ تابیده مصر 3

 - 70-65 کاکائو غنا 4

 - 78 های آنپنبه و فرآورده سنگال 5

 85 - شکر کوبا 6

 66 - مس شیلی 7

 - 70 های آنپنبه و فرآورده سوریه 8

 75 - سنگ آهن لیبی 9

 - 63-58 قهوه برزیل 10

 - 65-55 قلع بولیوی 11

 65 - چوب کنگو 12

 48 - قهوه اتیوپی 13

 

 سرمایه به سرمایه مالی:دگردیسی  -5

این  ی، در اصلدارههای سرمایکارتل یا تراست، بنگاهی با ظرفیت مالی بسیار باالست. در مناسبات متقابل بنگاه

ه به که وابسترای آنبها ند کدام بنگاه باید به بنگاه دیگری وابسته باشد. بانکمیزان سرمایه است که تعیین می

قیقاً دکنند. زنند و گسترش پیدا میهایی دست میتاثیر آنها خود به ادغام کارتل یا تراست نشوند و تحت

 زی است.ها مستلزم کارتل ساهاست و برعکس، ادغام بانکاینجاست که کارتل سازی مستلزم ادغام بانک
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قاً ابسو بانک دتواند این باشد که کنند، میبرعکس پیامدهای کنسرسیومی که ابتدا صاحبان صنعت ایجادش می

د که ان دارهایی خاص هماهنگ عمل کنند. به همین سیاق امکرقیب، با توجه به منافع مشترک خود در حوزه

بخشی  هایش را تای فعالیتهای صنعتی بر یک شاخه صنعتی فعال بوده و اکنون موظف است حوزهکارتل

 ای و ساخت کاال هم گسترش ببخشد.کارخانه

ه یک شاخ شوند. با حذف رقابت درها با صنعت میدن هرچه بیشتر بانکاما خود کارتل هم موجب نزدیک ش

ت ام، رقابثر ادغیابد که نقش اساسی بر عهده دارد. زمانی که بر اصنعت، قبل از هر چیز نرخ سود افزایش می

د شونمیل ه تازه بدآید که این سودها به سرمایی سودهای بیشتر به وجود میای بر پایهشود تعهد تازهحذف می

 دهند. این فرآیند دو جهت قابل بررسی است:و سود موسسان را تشکیل می

 ها در تشویق انحصار است.ی مهمی برای بانکنخست اینکه تحقق آن، انگیزه

 ایشان باهرخانهتوان به تشویق تولید کنندگان بی میل اما مهم به فروش کادوم، بخشی از سود موسسان را می

 اختصاص داد و به این وسیله راه کارتل را هموار ساخت.قیمتی باالتر 

 های زیر انجام بگیرد:امکان و احتمال آن وجود دارد که این کارها به روش

 ها رااهیمت بنگدهد و تقاضا آنچنان باالست که قها در شاخه خاصی از صنعت سفارش کاال میکارتل به بنگاه

 شود.ت از صورت سود موسسان پرداخت میدهد. بخشی از این افزایش قیمافزایش می

 آید:هاست از دو منبع میداری، پولی که در اختیار بانکدر نخستین مراحل تولید سرمایه

ه بعتبارها اتحول  های سرمایه سرمایه داران صنعتی و تجاری. اینیکی منابع طبقه های نامولد، و دیگری ذخیره

یز مولد را نهای ناقهدار، بلکه قسمت بزرگی از سرمایه طبی سرمایهبقههای طای است که نه تنها کل ذخیرهگونه

 در اختیار صنایع خواهد گذاشت.
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اران دسرمایه علق بهای را در اختیار دارند که به مراتب از سرمایه متبه بیان دیگر صنایع موجود، حجم سرمایه

 صنعتی بیشتر است.

د افزایش شوه میپول طبقات نامولد که در اختیار بانک ها گذاشتداری حجم در واقع پا به پایه تحول سرمایه

اگزیر صنعت، ن از دید ها کهها هم پول را در اختیار صاحبان صنایع قرار می دهند. کنترل این پولیابد و بانکمی

عت به نابستگی صوداری و نظام اعتباری، هاست و به دنبال آن و با تحول سرمایهی بانکنمایاند بر عهدهمی

 کند.ها افزایش پیدا میبانک

ت دت موجبامر بلند دتوانند پول طبقات نامولد را جذب کنند که با پرداخت بهره ها تنها میاز آن سو نیز بانک

سفته  وتجارت  کنند. همراه با افزایش پول و نزول اهمیتهایشان را فراهم میرشد و افزایش مداوم سرمایه

 دهند.ی صنعتی تغییر ماهیت میسرمایه بازی گام به گام به سوی

به  نعتی کهی صی سرمایهها، پیامد مناسبات مالکیت است. بخش فزایندهبنابراین وابستگی صنعت به بانک

اند، ن سرمایهن صاحباها که نمایندگاگیرند تعلق ندارد. آنها تنها از راه بانکصاحبان صنعت که از آن بهره می

 دسترسی پیدا کنند. توانند به سرمایه می

 وه بیشتر این را گذاری بکنند و ازها باید بخش رو به افزایش سرمایه را در صنعت سرمایهاز سوی دیگر بانک

مالی،  یرمایهشود. سشوند، عمالً در این شیوه سرمایه صنعتی به مالی بدل میدار صنعتی میبیشتر سرمایه

ما در اون آورد. ی پولی از گردش بیرتوان آن را به شکل سرمایهآور که هر زمان هم میای است بهرهسرمایه

ی مایهه شکل سربگذاری شده است ها به این شیوه سرمایهای که در اختیار بانکحقیقت بخش بزرگی از سرمایه

 گذاری شده است.صنعتی درآمده که در فرآیند تولیدی نیز سرمایه

کنند، ها اعمال میکیت، دارندگان سرمایه که قدرت خود را بر بانککامالً روشن است که با افزایش تمرکز مال

-کند. همان گونه که سرمایه، در باالترین مرحلهای هستند که در صنعت اعمال قدرت میهمان دارندگان سرمایه
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گیری از دار مالی نیز بیشتر و بیشتر با بهرهآید، قطب سرمایه، سرمایهی مالی درمیی تحول خود به شکل سرمایه

 دهد.قدرت خود بر سرمایه بانکی، کنترل خود را بر کل سرمایه ی ملی بسط می

ی طهبه نق ی تجاریی ملی به اوج قدرت خواهد رسید در حالی که سرمایهبا کارتل و تراست سازی، سرمایه

به شکل  لیی پوداری تکمیل خواهد شد. در واقع سرمایهی تحول سرمایهکند و چرخهحقیقی خود افت می

-رمایهظام سنسرمایه ربا خواری و تجاری، نقش اساسی را در انباشت سرمایه و دگردیسی تولید کارگاهی به 

 داری ایفا خواهد کرد.

 

 

 قدرت اولیـگارشی مالی -6

های شو گسترش یافت و رو ای توسعهاولیگارش مـالی بـنحو قابل مالحظه قدرت طی دوران قرن بیستم،

 .تر گردیدسرمایه پیچیدهبدست آوردن 

ه تکی بـداران نـیست بلکه مـسـرمایه های شخصی،بر سرمایهقدرت اولیگارش مـالی تـنها متکی و مبتنی

دالر  ثـروت مرگان کمتر از یک میلیارد(Fortune)  طبق نظرنشریه ثـروت بر های دیگران استسـرمایه

وی  لق بخوددالر سرمایه که متع ها میلیارد د بـر دهاستوی ثروتمندترین مرد امریکا نیست ولی قدرت خو

کمیت وی کـه حا الیگارشی مالی دست به اقدامات و تـدابیری زد از آغاز قـرن بـیستم .نمایدمی نـیست اعمال

دور مـثل صفی ال ناچیزی داشـت بسیار پذیر ساخت و حال آنکه خود سرمایههای بزرگ امکان را بر کارخانه

های های شرکتداد اساسنامهدارندگان آن حقبیش از یـک رأی مـیه حق رأی و سـهام مـمتاز،کـه ب نبدو سهام

 .باشند داشته رای 100تا  50تا  10 دارند که حق رای خاص سهامدارانی است که می سهامی چـنین مـقرر
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ی در د و حتک مـوسسه نـدارندر ی المثلدر نتیجه افرادی که دارای سـهام عـادی هستند و سرمایه کمی فی

کمی در  بسیاری شناسند.وانـگهی الیگارشی مالی که تنها تعدادبـعضی مـوارد رئیـس واقعی آن موسسه رانمی

ر بدست آورده و بدرصد سرمایه را در دست دارد بـطوریکه اداره امـورکارخانه را  5و بعضی مواقع تنها  سهام

کـه  مـنافعی را از و بـا اسـتفادهاز مـتدهای گـوناگون قسمتی عظیم یابد و بعناوین مـختلفآن تسلط می

 .دهداست بخود اختصاص می خاص سایر سهامداران

سـهام  ایست که اقدام بـخریدسرمایه ایای مطلقا جدید است و موسسهپدیده «گذاریهای سرمایهتراست»

 .نماید می مـوسسات صنعتی مالی و بانکی مختلفه

ن نمایند هدف ایسهامداران خود توزیع می داشـته و آنـرا بین دریـافت را ها درآمد مـربوط بـه سـهامتراست

متوجه  خانه کهخرید سهام یک یا چند کار طریقخطرات ناشی از نهادن سرمایه از  تراستها عبارتست از تقلیل

 .ها میگردد سهامداران این تراست

آوری عو با قدرت متوسط برای جم انداز بانکهای جدیدهای پس مالی صندوق رشیاولیـگا ،دیگر از طرف

 ایند.ه مینمهای بیمه که بیمه عمر را ادارمؤسسات عبارتند از صندوق این سرمایه مردم بوجود آورده است

ر بالغ میگردید از میلیارد دال107به  1958عـمر در سـال  بیمه ههای امریکا جمع منابع کمپانی درایاالت متحده

در سال  .گذاری گردیده بودمنظورخرید اوراق قرضه و سهام سرمایهه میلیارد دالر ب 54این مبلغ قریب 

بود  ه شـدهانداز بودجه نـهاد تقریبا مساوی با مبلغی بود که در صندوق پس جمع ذخائر این مؤسسات1958

 .میلیارد دالر افزایش یافته است 2ب این مبلغ قری1958باید خاطرنشان ساخت که تنها در سال 

 حرانهنگام ب هآورند و ب دست میه ب اندازهای پسنیز سهم بسیار مهمی از بانکها و صندوق بیمه های کمپانی

 .گردد مینها باشد متوجه آنان مقدار زیـادی از سـپرده گونه زیـانی که ناشی از خروج های پولی هـیچ
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 مه شدگانرای بیبرا فسخ نمایند و حساب خویشرا تصفیه کنند ولی این امر  خود قراردادبیمه شدگان میتوانند 

تنظیم  د را طوریعلل مختلف مـیتوانند وضـع خوه بیمه بنا ب ههای عالوه کمپانیه ب زیان بیشتری در بر دارد

ید شش مینماه و کوی غالبا مبارزاولیگارش مال که میشود مشاهده مالی تخفیف یابد بدین طریق بحران تا نمایند

 .باشد ها نیز دارای چنین نـقشی مـی خود سازد،صندوق مربوط به مستمری ها را مطیع که این کمپانی

برای  قـابل توجهی ذخیره مقدار گردیدند موفق طی مدت جنگ جهانی دوم و پس از آن انحصارهای عظیم

نعتی ص صاریبود.تورم وضع انح شده این انحصارها برداشتخویش فراهم آورند و اینذخیره از منافع سرشار 

الهای کا اولیه. مواد تجهیزات، ،هاماشین ،ازساختمانها را بیشتر تحکیم نبخشید زیرا سرمایه و دارائی آنان غالبا

های وام انستندتو یافت وآنها میمی افزایش تشکیل شده بود که قیمت آن همزمان با پیدایش تورم سـاخته شـده

رم ا از توه .بدین طریق بانک شده است بپردازند کاسته آن ارزش خود را با پولی که تضعیف گردیده و از

ند ولی رداختپ می بانک داشته از همان پول ضعف در سپرده بردندهر چـند آنـان نیز به کسانیکهاستفاده نمی

فاوت و تهمین  میکردند.در این زمینه میتوان گفت که در قبال طلبی که داشته دریافت پول خود نیز از همان

 یخترقبیل مل هور ازمش های صنعتی مانند استادان آمریکائیباشد کـه نـمایندگان سرمایه آن دلیل اختالف میتواند

فرت بانکی مانند  ایسرمایه های ارگان نمودند بعکس می حمایت «تورم منظم»از بنظریه کینز، توجه هانسن با و

 .کمپانی طرفدار پول محکم و ثـابتی بـودند تراست بانک یا گارانتی ناشنال سیتی

 یابند.درمی هاجدا گردیده و استقالل بـانک از طریق مشاهده میشود که انحصارهای صـنعتی بـتدریج بـدین

 .بخشدسرمایه ثابت خود را افزایش می بطورکلی صنعتی حاضر انحصارهای حال

تجهیزات  خـرید مـیلیارد دالر صـرف5،21،جمع شرکتهای سهامی ایاالت متحده آمریکا 1958سال  در

 میشد: محسوب خـود پرداخته بود و جزءاین منابع خـاص در حقیقت از منابع این مبلغ را .ها نمودهکارخانه

 (.رمیلیارد دال 5،22صندوقهای استهالک) و میلیارد دالر( 6منافع تقسیم نشده)
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مـخصوص  مـنابع ها از مـحل گزاریدرصدسرمایه 89 تا 67قریب  ،1949-56سالهای  در ،در انگلستان

اعتبار گردیده  های بـانکی تامین درصد از وام 12تا  2ازطریق انتشار اوراق قرضه و  درصد 11تا  7موسسات 

که میتوانند نه  هستند سرشاری عظیم و منافع ذخایر صنعتی در عصر ما،دارای آنچنان عظیم است انحصارهای

ریداری زرگ را خکهای بمیتوانندخود بان نیاز باشند بلکه،های بانکی بیازقـاعده عـمومی استفاده از سرمایه تـنها

 دهبانکی ایاالت متح موسسات مهمترین از که بانک عظیم را رکفلرهاتاسیس کنند چنانکه  و یـا نـموده

انکی بارای دبرای خود  نمودند و همچنین فاربن انـدوستری نـیز قـبل از دومین جنگ جهانی امریکاخریداری

 .بوده

 انحصارهای با سنجش مقام بانکها در ایاالت مـتحده امـریکاست نـشان میدهد که مخصوص که ارقام ذیل

 .باشند درجه دوم می در حال حاضر دارای نقش صنعتی

ین گروه را همدهد زی معهذا مساله روابط بین بانکها و انحصارهای صنعتی اهمیت خودرا بتدریج از دسـت مـی

 .یابدمی بانکها و انـحصارهای صـنعتی سـلطه و تفوق بر بیش از پیش فشرده الیگارشی مالی است که

ور ـنایع کشصا بـه هستند قدرتی را که بـانکه شورها توسعه نیافته که با کمبود شدید سرمایه دست بگریباندر ک

 .قوی است اعمال مینمایند همچنان

ان ار بحربتوزیع سنگین  ،دولتی انـحصارطلب داریانحصارها و توسعه و تکامل سـرمایه و تحکیم با تقویت

ی ی اقتصادحرانهاحاصله در آغاز قرن اخیر که بـیشتر نـاشی از ب هایتلفا ت.اضافه تولید نیز تغییر شکل یاف

ازی ه بورژوتـا حـدود زیادی ب ،موسسات بحران شدید اعتبارات و ورشکستگی بسیاری از ها،بود،تنزل قیمت

 .تحمیل گردید

 ها ورشـکست مـیشوندبخشند.آننمی ها را تقلیلها قیمتدر عصر حـاضر،انـحصارهای بـزرگ،طی مدت بحران

نهاده میشود زیـرادر کـشورهای توسعه نیافته این افراد  بدوش کارگران بحران و تقریبا کلیه سنگینی بار
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تنزل مینماید از  های کـاالهای این کشور بسرعتمیشوند قـیمت دار و مـداومیهای دامنهدسـتخوش بـیکاری

بحران به بورژوازی  مینماید و حال آنکه تحمیل را این سنگینی تر نیز قسمتی ازبورژوازی ضعیف طـرف دیـگر

 موجود، هایسستیداری و مبارزه ولی در حال حاضربحران عمومی سـرمایه بـزرگ ضـرر زیادی وارد نمیسازد.

 .است بـحران شـدید ومداوم اضافه تولید برای بـورژوازی نـیز خطر بزرگی پیش آورده

 نتیجه گیری  -7

از می گردد. ب 17ریشه بحران های کنونی در کشورهای درحال توسعه و کشورهای جهان سوم به نیمه اول قرن 

ه بر کارند دیعنی درست زمانیکه کشورهای استعمارگر به تئوری نظم جهانی رسیدند و سعی بر آن داشتند و 

ریشه  د گفت. در واقع می تواناساس این تئوری یک نظم یکسان و قابل پیش بینی را در جهان ایجاد بکنند

یز در شکل ن 17تمامی درگیری های داخلی بعد از قرون وسطی در غرب، و ریشه تمام درگیری های بعد قرن 

ی کار نیرو گیری و اجرای همین تئوری بوده است. البته صد در صد عوامل بسیاری دیگر همچون استفاده از

عقب  ل گیریاز همه مهمتر ساختار نظام سرمایه داری در شکارزان، مواد اولیه ارزان، عوامل ساختاری و 

 ر اختیاردهانی ماندگی دخیل بوده اند، اما همه این عوامل به عنوان ابزاری برای اجرای تئوری نظم نوین ج

ب ای عقهگرفته شده اند.  از طرفی دیگر می توان با قیاس منطقی مطالعات صورت گرفته پیرامون ریشه 

ر این بری دساختاری نظام سرمای داری، به این استنتاج رسید که ریشه های فقر و نابرا ماندگی و مسائل

 کشورها در مسائل ساختاری سیاسی و اقتصادی است که ریشه هایی تاریخی دارند.
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