ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد؟ )ﻗﺴﻤﺖ اول(
اﻓﺸﯿﻦ ﺷﻤﺲ ﻗﻬﻔﺮﺧﯽ
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ» :ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﺬرد اوﺿﺎع ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﯿﭻ ،ﺑﺪﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد« .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻫﻤـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر دارﻧـﺪ اوﺿـﺎع ﺑﻬﺘـﺮ ﺷـﻮد ،ﺷـﺮاﯾﻂ
ﺑﻬﺘﺮی ﻣﻬﯿﺎ ﮔﺮدد اﻣﺎ روﻧﺪ »ﻣﺎدی« زﻧﺪﮔﯽ دﻗﯿﻘﺎً در ﺧﻼف ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر »ذﻫﻨـﯽ« اﺳـﺖ.
اﮔﺮ اﻧﺪﮐﯽ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﺮان اﺗﻔﺎق ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻬـﺎن و
ﻣﺮدم ﻓﺮودﺳﺖ آن را ﻧﯿﺰ درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻧﮕﺎر اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن آﻫﻨﯿﻦ و ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻣـﺎ
اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای آن ﻧﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ رﯾﺸﻪی اﯾﻦ ﺗﻀﺎد »ذﻫﻨﯽ« و »ﻋﯿﻨـﯽ« را ﺑﺎﯾـﺪ
در ﮐﺠﺎ ﺟﺴﺖ؟
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆال ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕـﻮﯾﻢ »ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ« از ﺷـﺮاﯾﻂ اﻣـﺮوز
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺮﻓﺎً ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ داﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﯽ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ را درﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﯾﮏ »اﻓﻖ« ﻧﻤﺎﯾﺎن
ﮐﻨﺪ .اﻓﻘﯽ ﮐﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ )راه ﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ( ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﺪ.
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﻬﺎن ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾـﻦ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﺑﻮرژواﯾﯽ( ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ(.
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﯿﻮهﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺶ از آن وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ :ﺑﺮدهداری ،ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،آﺳﯿﺎﯾﯽ ،ﺳـﻠﺘﯽ
و ...
اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﻼً در ﻣﻮرد ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻـﺎدق اﺳـﺖ .اﻣـﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮار از ﺑﺤﺮانﻫﺎی داﺧﻠـﯽاش ﻫـﺮ
روز ﺧﻮد را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﺷﮑﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺣﯿـﺎت
ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در  600ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﻧﻄﻔـﻪﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎردﻫﻢ و ﭘـﺎﻧﺰده ﻣـﯿﻼدی در ﺑﺮﺧـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی
ﺣﻮزهی ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﺷـﻬﺮﻫﺎی »ﻓﻠـﻮراﻧﺲ« و »ﺑﻮﻟﻮﻧﯿـﺎ« اوﻟـﯿﻦ
ﻣﺮاﮐــﺰ ﺷــﮑﻞﮔﯿــﺮی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧ ـﺪ .اﯾــﻦ اوﻟــﯿﻦ ﻧﻄﻔــﻪﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑــﻪ ﺷــﮑﻞ
»ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫــﺎ« ﯾﻌﻨــﯽ ﮐﺎرﮔــﺎهﻫــﺎی ﮐﻮﭼــﮏ ﺗــﮏﻣﺤﺼــﻮﻟﯽ وﺟــﻮد داﺷــﺘﻨﺪ .اوﻟــﯿﻦ
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﺎرﮔـﺎهﻫـﺎی ﻣـﺎﻫﻮتﺑـﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﻣـﺪن اﯾـﻦ
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺟﺪا از ﺑﻘﯿﻪی ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﺳﺮاﺳﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺪا ﺷﺪن دﻫﻘﺎﻧﺎن از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺮار آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
و ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ اوﻟـﯿﻦ ﻓﺮزﻧـﺪان
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ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ )ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ( ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و از ﻃﺮﻓـﯽ اﯾـﻦ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ ﻗـﻮت ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و در
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺗﻮزﯾﻌﯽ آن زﻣﺎن وارد ﮔﺮدﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮرد ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮری ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐـﺮد ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺳﻄﻮر ﻗﺒﻠﯽ ﮔﻔـﺘﻢ اوﻟـﯿﻦ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎ در ﮐﻨـﺎر درﯾـﺎی
ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺸﻒ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺻﻨﻌﺖ درﯾـﺎﻧﻮردی ﺑـﺎ
اﯾﻦ ﮐﺸﻔﯿﺎت )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻨﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﺎرهﻫـﺎ در آن زﻣـﺎن( ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﯽ را ﻣﺘﺤـﻮل
ﮐﺮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ »ﺗﻮزﯾﻊ« ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗـﺎ ﻏﯿـﺮ از آﻧﮑـﻪ از دﻧﯿـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ وارد ﻣﯽﺷﺪ از دﻧﯿﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐـﺎﻻ ﺻـﺎدر ﺷـﻮد .اﯾـﻦ ﻧﯿـﺎز در ﺑـﻪ وﺟـﻮد
آﻣﺪن و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎن اﯾـﻦ ﺷـﮑﻞ از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری
»ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮری« در آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی رﺷﺪ ﮐﺮد و اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ و
ﺟﺬب دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد.
اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻗﺮن  16در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻫﻠﻨﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺷـﮑﻞ ﯾـﺎ
ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ اوﻟﯿﻦ دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﺑﻮرژوازی( ﺑﻮد:
»دوران ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮری«
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﯿﺎز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑـﻪ ﮐﺴـﺐ
ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد .ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺪ ﻧﻤﺎﻧـﺪ .ﻣـﻦ در اﯾﻨﺠـﺎ از ﮐﻠﻤـﻪی
»ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدم .در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑـﺎ آن ﮐﻠﻤـﻪ ﻣﻮاﺟـﻪ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺷـﺪ و ﺑـﺪ
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ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻮﺗﺎه در اﯾﻦ ﻣﻮرد داده ﺷﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺤﻮﻻت و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ،ﺑﺤﺮانﻫﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧـﯽاش )ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع( را ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری
اﻋﻢ از ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪی ،اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ،ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﺮدن ﺣﺠـﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ،
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﻨﻔﺮد ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫـﺎ و
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺗﺎ ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤـﻪ رﯾﺸـﻪ در
ﻫﻤﯿﻦ »ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ« دارد .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﻤﯽ رﯾﺰﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ راز »ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری« دوﻟﺖﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎ ﺑـﻪ راﺣﺘـﯽ ﭘـﯽ ﺧـﻮاﻫﯿﻢ ﺑـﺮد .ﻣﺘﻮﺟـﻪ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎ ،اﯾﻦ ﻫﯿﺎﻫﻮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﻼن ﻣﻮﺿﻮع رﯾﺸﻪ در ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻃﺒﻘـﻪای دارد ﮐـﻪ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ اﻫـﺮمﻫـﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد اﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ ﺗﺤـﻮل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮاﻧﯿﻢ
درﯾﺎﺑﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﮐﺠﺎ آﻣﺪه و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ:
دوران اول ﯾﻌﻨﯽ دوران ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ :اول آﻧﮑﻪ اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر
اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ ﺑــﯿﻦ ﮐــﺎرﮔﺮان ﯾــﮏ ﺣﺮﻓــﻪ و ﺷــﺎﮔﺮدان در آن ﺻــﻨﻒ و ﺣﺮﻓــﻪ در آن ﺻــﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ در ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد( ﺑﻮد.
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دوران دوم »ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ« ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ زﯾـﺎد ﺷـﺪن ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮای
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻢ ﮐـﻢ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ در ﯾـﮏ ﻣﺎﻧﻮﻓـﺎﮐﺘﻮر )ﮐﺎرﮔـﺎه ﺗـﮏ ﻣﺤﺼـﻮﻟﯽ(
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗـﻮپ ،ﻟﻮﻟـﻪی آن ﺗﻮﺳـﻂ ﯾـﮏ ﮐﺎرﮔـﺎه
ﺗﻮپرﯾﺰی )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ( ،ﭼﺮخﻫﺎی آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺠﺎری و ﻣﺤـﻮر ﭼـﺮخ
آن ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه ﻓﻠﺰﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮپ در ﯾـﮏ
ﮐﺎرﮔﺎه واﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ در »ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺎر« ﻫﺴـﺘﯿﻢ .ﺑـﺎز ﺑﺮﻣـﯽﮔـﺮدﯾﻢ ﺳـﺮاغ ﻫﻤـﺎن ﮐﺎرﮔـﺎه
ﺗﻮپﺳﺎزی ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از  3ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 -1ﻟﻮﻟﻪﺳﺎزی
 -2ﭼﺮخﺳﺎزی
 -3ﻣﺤﻮررﯾﺰی
از ﻃﺮﻓﯽ در ﮐﻨﺎر آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠـﺎم ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد ﻣﺜـﻞ ﺑﺨـﺶ ﺗﻬﯿـﻪ ذﻏـﺎل و
روﺷﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻮرهی ذوب ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻣـﻮاد اوﻟﯿـﻪ )ﭼـﻮب و ﻓـﻮﻻد( .اﯾـﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪیﻫﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ی»ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐـﺎﻻ اﺳـﺖ .ﮐـﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و آزﻣﻮن ﮐﺎرﮔﺮ در آن ﻧﻘﺶ اﺻـﻠﯽ را ﺑـﺎزی ﻣـﯽﮐـﺮد .اﻟﺒﺘـﻪ
وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را از اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮر ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ »ﺷﮑﻞ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ«
و »ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﺑـﻮدن آن اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺎر از
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روی ﺗﺠﺮﺑﻪ و آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﻮم ،ﻣﺮﺣﻠـﻪی »ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴـﻢ« اﺳـﺖ .ﻣﺮﺣﻠـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺎ
اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻗﺮن  18ﻣﯿﻼدی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .و ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ« ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﺪ ﮐﺎردﺳﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﮐﻢرﻧﮓﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺻـﻮرت
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد .اﺧﺘـﺮاع دﺳـﺘﮕﺎه
رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ »ﺟﯿﻤﺰ ﻫﺎرﮔﺮﯾﻮس« در ﺳﺎل 1765م .اوﻟﯿﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦ را )ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫـﻢ ﮐـﺎر
ﻣﯽﮐﺮد( را وارد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد .دو ﺳﺎل ﺑﻌـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ در ﺳـﺎل 1767م .دﺳـﺘﮕﺎه رﯾﺴـﻨﺪﮔﯽ
»آرﮐﺮاﯾﺖ« اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ .در ﺳﺎل م 1764.ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺒـﻞ از اﺧﺘـﺮاع ﻫـﺎرﮔﺮﯾﻮس »ﺟﯿﻤـﺰ
وات« ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺨﺎر را اﺧﺘﺮاع ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﺣﺮﮐـﺖ
ﻣﯽﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ در روﻧـﺪ ﺣﺮﮐـﺖ ﺑـﻮد و درﺳـﺖ در ﺳـﺎل 1785م .ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ
درآوردن ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎی رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ از اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع وات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی و ﭼﻨـﺪی ﺑﻌـﺪ در ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪن ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿـﻮ ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪی
»اﺳﺘﯿﻮﻧﺴﻦ« ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑـﻪ  3دﻫـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر
روزاﻓﺰوﻧــﯽ ﺻــﻨﺎﯾﻊ را در اﻧﮕﻠﺴــﺘﺎن ،آﻟﻤــﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴــﻪ ،ﻫﻠﻨــﺪ و اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪهی آﻣﺮﯾﮑــﺎ
درﺑﺮﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﺗﺤـﻮﻻت
ﻋﻠﻤﯽ و اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻـﻨﻌﺘﯽ رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری را درﺑﺮداﺷــﺘﻪاﻧــﺪ .ﻣــﺪاﻓﻌﺎن و ﺗﺌﻮرﯾﺴــﯿﻦﻫــﺎی ﻧﻈــﺎم ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻌﺘﻘﺪﻧــﺪ
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ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ -ﻋﻠﻤـﯽ ﻧﺸـﺄت ﮔﺮﻓﺘـﻪ از اﯾـﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫـﺎی
ﻣﺎدی ﺑﺸﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از اوﻟﯿﻪﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿـﺪی ﺗـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪﺗـﺮﯾﻦ و
اﻣﺮوزیﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﭼﻨﺪﺻﺪﻫﺰارﺳﺎﻟﻪای دارد ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑـﺎری ﺑـﻪ
ﻧﯿﺎز ﻣﺎدی زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن در آن دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ از ﻃﺮﻓﯽ »ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺿـﺎﻓﯽ« ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑـﺎ
ﭘﺪﯾﺪآﻣــﺪن ﻃﺒﻘ ـﻪی اﺳــﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ارﺗﺒــﺎط دارد ،اﯾــﻦ اﺑ ـﺰار ﺗﻮﻟﯿــﺪ )زﻣــﯿﻦ -وﺳــﺎﯾﻞ ﻋﻤــﺪهی
ﮐﺸﺎورزی -ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت -ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت( را در اﺧﺘﯿـﺎر ﻃﺒﻘـﻪی ﻣﺴـﻠﻂ و اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌـﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺪﺳـﺖآوردن ﺳـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ دارد از
رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد و واﻧﻤﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻋـﺚ ﭘﺪﯾـﺪآﻣـﺪن
ﻋﻠﻢ ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺻﻨﻌﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺎن ﺳﻄﺤﯽ و ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼً ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از اﺑﺘﺪای ﺗﺎرﯾﺦ وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ و از اﺧﺘـﺮاع
اوﻟﯿﻦ ﺳﻼحﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺗﺎ ﻓﻼن ﺷﺎﺗﻞ ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ در ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺷﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ ﻧﯿـﺎز
ﺑﻪ  -1ﻣﻮاد ﺧﺎم ارزان و  -2ﻧﯿﺮوی ﮐـﺎر ارزان ،ﺷـﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری را از ﻋﺮﺻـﻪی
ﻣﺤﺪود ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺮد .اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﺎن ﺗﺸﻨﻪی ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ
اﺳﺖ و ﭼﻨﺎن ﺑﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺣـﺪ و ﻣـﺮزی ﻗﺎﺋـﻞ ﻧﯿﺴـﺖ  .از
دﻫﻪ ی 70ﻗﺮن  19ﻋﻤﻼً ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ در رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻃﻮﻓـﺎﻧﯽ و ﭘﺮﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﯿﻦ
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ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﺑﻮد از اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﻬﺎن
دﺳﺖاﻧﺪازی ﮐﺮد .آﻓﺮﯾﻘﺎ ،آﺳﯿﺎ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ ﻗﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﺷـﺘﻦ دو وﯾﮋﮔـﯽ
ﺑﺎﻻ )ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﻣﻮاد ﺧﺎم ارزان( ،ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﺷﺪه در ﺣﯿﻄﻪی ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺼﺮف ﺑﺎزارﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای
»ﺗﻮزﯾﻊ« ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻨﺠﺎ اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری از دو ﺑﺨـﺶ ﺗﺸـﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ،ﺑﺨﺶ اول ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺨﺶ دوم ﺗﻮزﯾﻊ .در ﻫﺮ ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪی )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻓﺌـﻮداﻟﯽ و
 (...ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻫﺮ ﺷـﯿﻮهای ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑﺴـﺘﮕﯽ دارد.
ﺣﺎﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﮐﺎﻻ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ »ارزش اﺿﺎﻓﯽ« ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺿﻤﻦ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه »ﺳﻮد« ﻻزم ار ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﺑﺎزار اروﭘﺎ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺗﻮزﯾـﻊ اﯾـﻦ ﮐﺎﻻﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﻧﺒـﻮد .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺑﮑـﺮ و ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺎﺷـﺪ .آﺳـﯿﺎ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ ﺑـﺎزار ﺑـﻮد .اﻣـﺎ ﭼـﺮا؟
ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﭘﯿﺸﺎﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در آﺳﯿﺎ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣـﺎل ﻓﺌـﻮداﻟﯽ ﻫـﻢ ﻧﺒـﻮد و
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮاﺣـﻞ ﺻـﻮرتﺑﻨـﺪیﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﯾﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت ،ﮐـﺎر ﺑـﺮ روی زﻣـﯿﻦ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮد و دو ﻃﺒﻘﻪی ﻣﺘﺨﺎﺻـﻢ )اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﺷـﻮﻧﺪه( دﻫﻘﺎﻧـﺎن و زﻣﯿﻨـﺪاران
)ﻓﺌﻮدالﻫﺎ( ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻃﺒﻘﻪی اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ از اﻣﻨﯿﺖ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد .اﯾﻨﺠﺎ
دوﻟﺖ ﻣﺎﻟﮏ واﻗﻌﯽ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮد .دوﻟﺖ ﻣﺎﻓﻮق ﻫﻤﻪی ﻃﺒﻘﺎت )ﺣﺘـﯽ اﺳـﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان( ﻗـﺮار
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داﺷﺖ و ﺷﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺑﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر وﺳﯿﻊ دوﻟﺘﯽ ﺣﮑﻤﻔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮐـﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺌﻮداﻟﯿﺴﻢ )ﻧﻈﺎم زﻣﯿﻦداری( ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﻘـﻂ در روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾـﻊ( ﻫـﻢ در ﺷـﻬﺮﻫﺎ و ﻫـﻢ در روﺳـﺘﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮر و ﮐﺸﺎورزی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ» .ﺑﺎزار« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﻄﺐ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺑـﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺖ و ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزار ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ »ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﺎ
ﻫﺮ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓ ﻗﺪرﺗﯽ دﭼﺎر ﻧﻮﺳﺎن ،ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ،ﻏﺎرت و  ...ﻣﯽﺷﺪ .دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳـﺖ
ﺷﺪن داﺋﻤﯽ زﻣﯿﻦﻫﺎی زراﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﺎن )ﻋﺰل ﯾـﺎ ﮐﺸـﺘﻪ ﺷﺪﻧﺸـﺎن( ،ﻫﺠـﻮم داﺋﻤـﯽ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﻧﻮﺳﺎن ﻋﺸﺎﯾﺮ و اﯾﺎﻻت ﮐﻮچﻧﺸﯿﻦ ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ را رﻗﻢ ﻣﯽزد ﮐـﻪ ﻗـﺎدر
ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺧﻮد ﻧﺒﻮد .ﻫﺰاران ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ و رﮐـﻮد و ﺗﮑـﺮار
ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﻤـﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ و ﮐﻤﺒـﻮد آب ﻧﺎﺷـﯽ
ﻣﯽﺷـﺪ .در ﻧﯿﻤـﻪی اول ﻗـﺮن  19ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﺮﻗﯽ )اﯾـﺮان -ﻫﻨـﺪ -اﻣﭙﺮاﺗـﻮری ﻋﺜﻤـﺎﻧﯽ ﺷـﺎﻣﻞ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ -ﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﺎ -ﭼﯿﻦ( ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺣﺎل درﻧﻮردﯾﺪن ﺑﺎزارﻫﺎ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی اﻃـﺮاف ﺧـﻮد ﺑـﻮد .ﭼـﻮن ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎت
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺮﻗﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻣﺮوزی ﺟﻮاﻣـﻊ ﺧـﻮد ﭘﺎﺳـﺦ دﻫـﺪ ،ﺳـﯿﻞ
ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺷﺮﻗﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮد .در اﯾﺮان و ﺑﺮﺧـﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ ﻃﺒﻘﻪای ﮐﻪ »ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﮏ ﺑﻮرژوازی ﺗﺠﺎری و
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻮد در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻗـﺮار
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ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺒﺮدی آﻏﺎز ﺷﺪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ روﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﯽ
از ﺧــﻮد ﻋﮑــﺲاﻟﻌﻤــﻞ ﻧﺸــﺎن دﻫﻨــﺪ .اﯾــﻦ ﻋﮑــﺲاﻟﻌﻤــﻞﻫــﺎ در ﻗﺎﻟــﺐ ﺟﻨــﺒﺶﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــﯽ
ﺿﺪاﺳﺘﺒﺪادی و ﺿﺪاﺳﺘﻌﻤﺎری ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﯾﻦ آن اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ در اﯾـﺮان
ﺑﻮد .در ﻃﯿﻒﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮدﻧﺪ )اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﺨـﺶ وﺳـﯿﻊ
ﺟﺎﻣﻌﻪی اﯾﺮان را دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ( ﺟﻨﺒﺸﯽ رخ داد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗـﺎب و اﻧﻌﮑـﺎس ﺷـﺮاﯾﻂ
ﻣﺎدی ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﻧﺒﺮدی ﮐﻪ از رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳـﺮ ﺗﺼـﺮف ﺑﺎزارﻫـﺎ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐـﻪ از ﻧﺒـﺮد ﺑـﺮای ﺳـﻮد
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﺎرهای ﮐﻮﺗﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ دو ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎن ﮐﻪ در آﺳﯿﺎ در ﻧﺒﺮد و رﻗـﺎﺑﺘﯽ داﺋـﻢ ﺑـﻪ
ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری روﺳﯿﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻫـﺮ ﮐـﺪام از اﯾـﻦ دو ﻧﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی دارای ﭼﯿﺮﮔﯽ و ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ .اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن در ﺻـﻨﻌﺖ
ﭘﺎرﭼﻪﺑﺎﻓﯽ و اﺳﻠﺤﻪ و ﮐﺸﺘﯽﺳﺎزی و روﺳﯿﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻗﻨﺪ و ﭼﺎﯾﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت درﯾـﺎﯾﯽ و
ﻧﻔﺖ.
ﻫﺮ دو در اﯾﺮان در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺑﺎزار ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎزارﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻋﺮاق ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮدﻧـﺪ .ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺎزار
اﯾﺮان از آن ﺟﻬﺖ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ:
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 -1از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ درﯾﺎﻫﺎی آزاد راه داﺷﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬـﻢ و
ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ.
 -2وﺳــﻌﺖ و ازدﯾــﺎد ﺟﻤﻌﯿــﺖ و ﻣﺴــﺌﻠﻪی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ -ﻣــﺬﻫﺒﯽ در »ﺗﻘﺎﺿــﺎ« و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ
»ﻋﺮﺿﻪ« ﮐﺎﻻ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ.
ﺑــﺮای ﻣﺜــﺎل ﺷــﺮﮐﺖﻫــﺎی ﺑــﺰرگ رﯾﺴــﻨﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ در آن زﻣــﺎن دﺳــﺖ ﺑــﻪ ﺗﺤﻘﯿــﻖ
ﮔﺴﺘﺮدهای راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ زدﻧﺪ .ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﻣﺰﺑـﻮر ﺑﺴـﯿﺎر ﺟﺎﻟـﺐوﻗﺎﺑـﻞ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽداد زﻧـﺎن ﻧﻘـﺎط ﻣﺮﮐـﺰی اﯾـﺮان و ﻧـﻮاﺣﯽ ﮐـﻮﯾﺮی )اﺻـﻔﻬﺎن
)ﻣﺮﮐﺰی( -ﯾﺰد و ﮐﺎﺷﺎن و ﺧﺮاﺳـﺎن( از ﭘﺎرﭼـﻪﻫـﺎی ﺑـﺎ ﻧﻘـﺶ ﮔـﻞ و ﺑﻮﺗـﻪ ﺑـﺮای ﭼـﺎدر
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل -ﺷـﻤﺎل ﺷـﺮﻗﯽ از
ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎی ﻣﺸﮑﯽ .و ﺟﺎﻟﺐﺗﺮ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ دو ﺷـﺮﮐﺖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻧﻘـﺶ و
ﻧﮕﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺎپ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﺴﺎﺟﯽ ﺧﻮد زدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎرﭼﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﭘﻮﺷـﺶ زﻧـﺎن
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰ و ﮐﻮﯾﺮی اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ روﻧـﺪ در ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﺗﻮاﻧﺴـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﭘﺎرﭼﻪی اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﺑﺤﺮان ﺑﮑﺸﺪ و ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺎزار اﯾـﺮان
را ﺑﻪ زاﻧﻮ درآورد .ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردی ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺰرگ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺷﺪ ﮐﻪ ورود ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ را ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ  .1از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﭘﯿﻮﻧـﺪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ دو
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری روس و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﺎ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ و ﺳـﺮﺑﺎزﮔﯿﺮی
اﯾﻦ دو ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از رﺟﺎل ﻗﺎﺟﺎری رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑـﻪ ﻋﺮﺻـﻪی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﺎﻧﯿﺪ.
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»ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ« )اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ ﻣﻨﻈـﻮرم از ﺑـﻪ ﮐـﺎر
ﺑﺮدن اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دﻓﺎع از ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ رﻗﺎﺑـﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻋﺮﺻﻪی ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺗﺎب )اﻧﻌﮑﺎس (Reflection -آن
در ﻋﺮﺻﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ( ﮐﻪ از اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺴﺘﺒﺪ ﻗﺎﺟـﺎری رﺿـﺎﯾﺖ
ﻧﺪاﺷﺖ و ﺷﺎﻫﺪ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽاش در اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم از ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺒﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ زد .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺒــﺮد ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺣﻘﺎﻧﯿــﺖ ﺗــﻮدهای داﺷــﺘﻪ ﯾــﺎ ﻧــﻪ ،ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ اﮐﺘﻔــﺎ ﻣــﯽﮐــﻨﻢ ﮐــﻪ
ﺧﻮاﺳﺖﻫـﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿـﮏ و ﺑـﻪ دﺳـﺖآوردن آزادیﻫـﺎی ﻣـﺪﻧﯽ )آزادی ﺑﯿـﺎن -ﻗﻠـﻢ-
اﺟﺘﻤﺎﻋــﺎت و ﻋﻘﺎﯾــﺪ( وﺟــﻪ ﻣﺸــﺘﺮک ﺑــﯿﻦ ﻣﺒــﺎرزات ﺗــﻮدهﻫــﺎی ﺳــﺘﻢﮐﺸــﯿﺪهی ﻣــﺮدم و
ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن »اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔـﺬاری«
و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﺑﻪ اﯾﻦ آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﻧﯿﺎز داﺷـﺖ .ﭘـﺲ ﻫﻤﺮاﻫـﯽ اﯾـﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ از اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﺎزﺗﺎب اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖﻫﺎ را ﻣﺎ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧـﺎن
ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻮدهای ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﮐﻪ در آن دوران ﺑـﺮای
ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﻘﻮق اوﻟﯿﻪ زﻧﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ در ﺻﺪر ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن از ﺗﺤـﺮﯾﻢ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺨﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽآوردﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﺒﺎرزهی ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑﺨﺸـﯽ از
روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎز »روﯾﺘﺮ« و ﯾﺎ اﻣﺘﯿﺎز »رژی« ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ داده ﺷـﺪه از آن ﺟﻤﻠـﻪ
اﺳﺖ.
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ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿـﻪ
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
ﭘﯿﺮوز ﺷـﻮد .ﺳـﻨﺘﯽ ﺑـﻮدن ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫـﺎی اﯾـﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺴـﺘﺮده ﻧﺒـﻮدن ﻣﺮاﮐـﺰ
ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻈﺎم زﻣﯿﻦداری ﮐﻢﮐﻢ رو
ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رود .اﻣﺎ اﻧﺤﻄﺎط ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ و ﻧـﺎﻗﻮس
ﻣﺮگ اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﺪا درآﻣﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﺗـﺎی  28ﻣـﺮداد  1332ﺑـﻪ
ﭘﯿﺮوزی رﺳﯿﺪ و ﻣﺼﺪق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻃﺒﻘـﻪ از ﺳـﺮﯾﺮ ﻗـﺪرت
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
ﺑﻮرژوازی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺧـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد ﭘﺎﯾﮕـﺎه
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در اﯾﺮان )ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ در ﺑﻘﯿـﻪی ﻧﻘـﺎط ﺟﻬـﺎن ﭘﺎﯾﮕـﺎهﻫـﺎی ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ داﺷـﺖ(
ﺣﻠﻘﻪی ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﺮان را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐـﺮده و در رﺷـﺪ و ﮔﺴـﺘﺮش ﺑـﻮرژوازی ﺑـﻪ
ﺷﮑﻞ ﮐﻼﺳﯿﮏ و ﻣﺘﺪاوﻟﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً اﺷـﺎره ﮐـﺮدم ﻣﺮﺣﻠـﻪی
ﻣﺎﺷﯿﻨﯿﺴﻢ )ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی »اﻧﻘﻼب در اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﯿﻮهی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« اﺳﺖ( در
روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﻧﻈـﺎم ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ،در ﭘﺎﯾـﺎن
ﻗﺮن ) 19ﺳﺎلﻫﺎی  (1899 -1870ﺷﺮوع ﺷﺪ .اﯾﻦ درﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﺷﮑﻞ »اﻧﺤﺼﺎری« ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻ از ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻣﻨﻈﻮره ﺧـﺎرج ﮔﺮدﯾـﺪ .در
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺧﺼﻠﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدﮔﺮﻓﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﻓﺘﺢ ﺑﺎزارﻫـﺎ
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و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘـﺐﻣﺎﻧـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻣـﻮاد ﺧـﺎم« و اﺟﯿـﺮ
ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ« )آنﻫﻢ ﺑﻪ ارزانﻗﯿﻤﺖﺗﺮﯾﻦ( ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﭘﻮ اﻓﺘﺎد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺧـﺎص ﺧـﻮدش را دارد ﮐـﻪ ﻣـﻦ ﺑـﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ و رﺳﯿﺪن آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی« ﻣﺨﺘﺼـﺮاً
آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻢ .ﻟﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﺑـﺎ ﻧـﺎم
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮﺣﻠﻪای از ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑﺨـﺶﻫـﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری درﻣﯽآﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫـﺮ رﺷـﺘﻪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺑـﻪ اﻧﺤﺼـﺎر
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ از ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨـﺪهی آن ﮐـﺎﻻ درﻣـﯽآﯾـﺪ .اﯾـﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺷﮑﻞ :ﮐﺎرﺗـﻞ -ﺗﺮاﺳـﺖ و ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫـﺎی
اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» :ﮐﺎرﺗﻞ« اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺮ
ﺳﺮ  3ﻣﻮﺿﻮع در آن ﮔﺮدﻣﯽآﯾﻨﺪ:
 -1ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
 -2ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
 -3ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎزار ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ.
»ﺗﺮاﺳﺖ« اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ و ﺷـﺮﮐﺖﻫـﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑـﺎ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ادﻏﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﺳـﺘﻘﻼل ﺑﻨﮕـﺎﻫﯽ ﺧـﻮد را از دﺳـﺖ ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ .و »ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎ«
اﺗﺤﺎدﯾﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓـﻖ روی ﻗﯿﻤـﺖﻫـﺎ -ﻣﯿـﺰان ﺗﻮﻟﯿـﺪ

١٤

ﮐﺎﻻﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه واﺣﺪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺮدﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﻪی اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾـﻪﻫـﺎی
اﻧﺤﺼﺎری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری درواﻗﻊ ﮔﻮﯾﺎ و ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪهی ﺗﻤﺮﮐـﺰ اﻧﺤﺼـﺎرﻫﺎ در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﯾﻌﻨﯽ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ« ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﺣـﺎﻻ ﺑـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ وﯾﮋﮔـﯽﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﺴﻢ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ:
 -1اول آنﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﻤﯿﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و از ﯾﮏ ﻣﺒـﺪأ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﺷـﺎﻣﻞ
ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر -ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿـﺪ -ﺳـﺮﻋﺖ روﻧـﺪ ﮐـﺎر -ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻗـﻮاﻧﯿﻦ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪی( ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻣﯽﺷﻮد .دﻟﯿﻞ ﻣـﺎدی وﺟـﻮد آﻣـﺪن ﺗﺮاﺳـﺖﻫـﺎ و
ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎً در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻧﻬﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻣـﺜﻼً در ﯾـﮏ رﺷـﺘﻪ از ﺗﻮﻟﯿـﺪ )ﻣـﺜﻼً ﻓـﻮﻻد(
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻏﻮلآﺳﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ واﺣﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ .ﺑـﻪ ﻃﺒـﻊ
ﺳﻮد ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر ﻃﺒﻘﻪی ﮐﺎرﮔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ
و در ﭼﺮﺧﻪ ی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺛﺮوترﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺑﺎرز
آن »ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  1901ﺗﻮﺳـﻂ »ﻣﻮرﮔـﺎن«
از اﺗﺤﺎد ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪی ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و در ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل رﻗـﻢ
داراﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ ﯾـﮏﻫـﺰار ﻣﯿﻠﯿـﻮن دﻻر ﻣـﯽرﺳـﯿﺪ .و ﮐﻨﺘـﺮل
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ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓـﻮﻻد

آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی »ﺳـﻮﻧﯽ« ) (SONYو »ﻫـﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗـﻮن« و »ﺷـﻞ«
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﻣﺮوزﯾﻦ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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 -2دوﻣﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺗﺤﺎد و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑـﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪی ﺻـﻨﻌﺘﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوران ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺒﺎدﻻت ﭘﻮﻟﯽ دﻗﯿﻘﺎً در ﺧـﺪﻣﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺻﺎﺣﺒﺎن ﭘﺮﻗـﺪرت
اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎ« اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .و از دل اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧـﺪ »ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣـﺎﻟﯽ« ﺑﯿـﺮون ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪاش اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺗﺤﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻـﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧـﻮﻋﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺎم »ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﺳـﻬﺎم« را اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﺤﺎدﯾﻪای از ﺳﻬﻢداران ﺑـﺎ ﻫـﻢ رﻗﺎﺑـﺖ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻬﺎم ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﺎ ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن ﻗﺮاردادﻫـﺎی ﮐـﻼن و
ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻣﻌﺎﻣﻼت ﭘﺮﺳﻮدی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮدد .ﻟﻨـﯿﻦ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :ﻣـﺎ ﺷـﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪی
ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺒﮑﻪی ﺗﺮاﮐﻤﯽ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸـﻮر را ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺧـﻮد
درآوردهاﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ و درآﻣﺪﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ را ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﻫﺰاران ﺑﻨﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮاﮐﻨﺪه را دﮔﺮدﯾﺴﯽ و ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺳـﻄﺢ ﮐﺸـﻮر
و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«2
 -3ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:
در دوران ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻏﯿﺮاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﺘﯽ ﺑــﻪ ﻋﻠــﺖ آنﮐــﻪ رﻗﺎﺑــﺖ آزاد و ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼــﺎری
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎﻻ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد )ﮐﻪ اﻟﺒﺘـﻪ در ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ وﺟﻮد دارد( ﻣﺒﺎدﻻت ﺑﺮ »ﺻﺪور ﮐﺎﻻ« ﻣﯽﭼﺮﺧﯿـﺪ .اﻣـﺎ
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در ﻣﺮﺣﻠﻪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻗﺪام ﺑﻪ »ﺻﺪور ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ« ﻣـﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﭼﺮاﮐـﻪ ﺳـﻮد
دﯾﮕﺮ در ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ »ﺑﺎزﮔﺸـﺖ
ﺳﻮد« از ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺎﻻ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﻣﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﯿﻨـﺎً از ﻟﻨـﯿﻦ
ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽآورم .ﭼﻮن ﺑﻪ روﺷﻨﯽ و ﺻﺮاﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺷﺮح داده اﺳﺖ» :ﭼﻮن ﻫـﻢ
رﺷﺪ ﻧﺎﻣﻮزون و ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮﺳـﻨﻪ و ﻧﯿﻤـﻪﺟـﺎن ﺗـﻮدهﻫـﺎی ﻣـﺮدم از ﺷـﺮاﯾﻂ اﺳﺎﺳـﯽ و
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨـﺎب و از ﺑـﺪﯾﻬﯿﯿﺎت اﯾـﻦ روش ﺗﻮﻟﯿﺪﻧـﺪ .ﻣـﺎدام ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﻤﭽﻨـﺎن
ﺳﺮاﭘﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺎزاد ﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮدهﻫﺎ در داﺧﻞ ﺧـﻮد ﮐﺸـﻮر ،زﯾـﺮا
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان ﺳـﻮد ﺑـﻪ
ﺧﺎرج ،ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺳـﻄﺢ
ﺳﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻢﯾﺎب ،ﺑﻬﺎی زﻣـﯿﻦ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻧـﺎزل ،ﺳـﻄﺢ دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ
ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﻮاد ﺧﺎم ارزان اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎن ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳـﺎزد اﯾـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﺑﻪ داد و ﺳﺘﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری
3

داﺧﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ «...

ﻣﻦ در ﻗﺴﻤﺖ دوم اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻫﻤﯿﺖ »ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« در ﺷﮑﻞ ﻧـﻮﯾﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری را
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﻢ داد و ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ ﺑـﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ روشﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ دو
ﭘﺎراﻣﺘﺮ »ﮐﺎﻻ« و »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
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 -4ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬﺎن ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداران :ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻗـﺒﻼً ﮔﻔـﺘﻢ ﮔﺴـﺘﺮش
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻦ آن از ﻣﺮزﻫـﺎی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺧـﺎص ﻣﺜـﻞ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ( ﺑﺎﻋـﺚ
ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪن اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺠﺎری ﻣﯽﮔﺮدد
)ﮐﺎرﺗﻞﻫﺎ ،ﺗﺮاﺳﺖﻫﺎ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ( .ﺷﺮﮐﺖ ) (AEGﮐﻪ ﯾـﮏ ﺷـﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻧﺎم »ﺟﻨﺮال اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ« ﻫﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ،ﯾﮑـﯽ از ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑـﺎ »ﺳـﻬﺎم ﻣﺸـﺘﺮک« ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪ »زﯾﻤﯿـﻨﺲ« » ،ﺑﺮﮔﻤـﺎن«» ،ﻓﻠـﺘﻦ«» ،ﯾﻮﻧﯿـﻮن
 «AEGو  ...اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺧﻮب ،ﺣﺎﻻ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دو ﺳـﺎزﻣﺎن وﺳـﯿﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دو ﻗﺴﻤﺖ دﻧﯿﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ از ﻃﺮﻓـﯽ ﺑـﺎ
ﻫﻢ در رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺳـﻮد
از ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪه از ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و در ﯾـﮏ ﮐﻠﻤـﻪ در ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺸﺘﺮک دارﻧﺪ ،در اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺸـﺘﺮک دارﻧـﺪ و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ
ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﯾﮏدﺳﺖ ﮐﺮدن ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣـﯽرﺳـﻨﺪ ﮐـﻪ ﺟﻬـﺎن را در ﺣـﻮزهی »ﺗﻮزﯾـﻊ« ﺑـﯿﻦ ﺧـﻮد ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﮐﻨﻨـﺪ .ﻣـﺜﻼً
ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯿﻪ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ و
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،اروﭘـﺎ و آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﺷـﻤﺎﻟﯽ و اﻓﺮﯾﻘـﺎ ﺑـﻪ ﯾـﮏ اﺗﺤﺎدﯾـﻪ دﯾﮕـﺮ ﺗﻌﻠـﻖ
ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﻓﺮاﻣـﻮش ﻧﺸـﻮد
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ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳـﺖ آوردن ﺳـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ
ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻀﺎﻋﻒ و وﺣﺸﯿﺎﻧﻪای را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺑـﺎﻻ ﻣـﯽروﻧـﺪ،
روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ،
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﯾﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘـﯽ ﺗﻨـﺰل ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .در ﭼﻨـﯿﻦ ﺣـﺎﻟﺘﯽ دﯾﮕـﺮ
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﻠﯽ« رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و آن »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای« ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺴـﻠﻂ ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ
ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮهی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻋﺮﺻﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺰرگ :در اﺛﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﮐـﻪ در زﻣـﺎﻧﯽ ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﮐـﻪ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪی اﻧﺤﺼـﺎری و ﺳـﭙﺲ ﻣـﺎﻟﯽ وارد ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﻣﺒﺎرزهای ﭘﯿﺪا و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﻬـﺎن ﺷـﺮوع ﻣـﯽﺷـﻮد .اﻣـﺎ اﯾـﻦ رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﭼﯿﺴﺖ؟ اول آﻧﮑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و رﺷﺪ ﺑﯿﮑـﺎری در ﮐﺸـﻮرﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑـﻪ
ﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪی ﮐﺎر ﺑﺮای ﻧﯿـﺮوی
ﮐﺎر ذﺧﯿﺮه در ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘـﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ دﯾﮕـﺮ ﻣﺴـﺌﻠﻪی ﻣﻬﻤـﯽ اﺳـﺖ .ﺑـﺮای ﻣﺜـﺎل
»ﺳﯿﺴﻞ رودز« از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ )» : (1895ﻣـﻦ
دﯾﺮوز در ﻣﻨﻄﻘﻪی اﯾﺴﺖﻟﻨﺪ ﻟﻨﺪن ]ﻣﺤﻠﻪی ﮐـﺎرﮔﺮی[ ﺑـﻮدم و ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺟﻠﺴـﺎت
ﺑﯿﮑﺎران رﻓﺘﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻫﯿﺠﺎنزدهای در آﻧﺠﺎ ﮔﻮش دادم ﮐﻪ ﻓﻘﻂ
ﻓﺮﯾﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﺮای »ﻧﺎن«» ،ﻧﺎن«! ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ درﺑﺎرهی آﻧﭽـﻪ ﺷـﻨﯿﺪه ﺑـﻮدم
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ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺮدم و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪم ...ﻋﻘﯿﺪهی راﺳـﺦ ﻣـﻦ
راهﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ ،ﯾﻌﻨـﯽ اﯾﻨﮑـﻪ ﺑـﺮای ﻧﺠـﺎت  40000000ﻧﻔـﺮ از
ﺳﮑﻨﻪی ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﻣﺘﺤﺪ ]اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن[ از ﺑﻼﯾﺎی ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﺎﻧﻤﺎنﺳـﻮز داﺧﻠـﯽ ،ﻣـﺎ
دوﻟﺘﻤﺮدان اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮ ﺑﺎﯾﺪ اراﺿﯽ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣـﺎزاد
را در آن اﺳــﮑﺎن دﻫــﯿﻢ و ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺟﺪﯾــﺪی را ﺑــﺮای ﻓــﺮوش ﮐﺎﻻﻫــﺎﯾﯽ ﮐــﻪ در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻧﻤـﺎن ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨـﯿﻢ .ﻣـﻦ ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﮔﻔﺘـﻪام ﻣﺴـﺌﻠﻪی
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺷﮑﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﺑﺎﯾـﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﺖ
ﺷــﺪ) «.ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﮐﺘــﺎب اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ ﺑــﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری -ﻟﻨــﯿﻦ(
ﺻــﺤﺒﺖﻫــﺎی رودز درواﻗــﻊ ﻣﺎﻫﯿــﺖ »ﻓــﺮار از ﺑﺤــﺮان« اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ را ﮐــﺎﻣﻼً روﺷــﻦ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎزار ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﯿﺪاﺗﺶ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ و در
اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺮ رﻗﯿﺐ ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ )ﮐﻪ ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻢ اﯾﻦ اﺻﻼً ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮان
ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ( ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻧﯿـﺮوی ﮐـﺎر ارزان اﺳـﺖ و در
ﺑﻘﯿﻪ ی ﻧﻘﺎط دﻧﯿﺎ آن را ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪی ﻃﺒﻘﻪی
ﮐﺎرﮔﺮ در ﺑﻘﯿﻪی ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را وارد ﭼﺮﺧﻪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧـﻮد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .و
ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم ارزانﻗﯿﻤﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﭘـﺎﯾﯿﻦ آوردن
ﻣﯿﺰان »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﻣﺘﻐﯿﺮ« ﺑﺎز ﺳﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑـﺎ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪن ﺑﺤـﺮان

٢٠

ﮐﻪ در ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻓﻮراً در ﭘـﯽ ﺧـﺎﻟﯽ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﺑﺤـﺮان در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی از ﺟﻬﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎﺗﯽ را ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺑﻪ آن »ﺧﺼـﻠﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ«
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐـﻪ از ﻣﺮﺣﻠـﻪ ی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـﻢ آﻏـﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد ﺑـﻪ
ﻫﯿﭻوﺟﻪ دﻟﯿﻞ »ﻣﺘﺮﻗﯽ« ﯾﺎ »ﭘﯿﺸﺮو« ﺑﻮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﺮاﮐـﻪ ﺳـﺘﻮن ﻓﻘـﺮات اﯾـﻦ
ﺷـﯿﻮه ی ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑـﺮ »ارزش اﺿــﺎﻓﯽ« اﺳـﺘﻮار اﺳــﺖ و اﯾـﻦ ﯾﻌﻨــﯽ ﻏـﺎرت و دزدی ﻧﯿــﺮوی
ﮐــﺎرﻣﯿﻠﯿﻮنﻫــﺎ ﮐــﺎرﮔﺮ و زﺣﻤــﺘﮑﺶ .اﺳــﺘﺜﻤﺎر اﺷــﮑﺎل ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن و ﻣﺨﺘﻠﻔــﯽ دارد .در
ﺻﻮرتﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ و ﺑـﺎ ﺗﺮﻓﻨـﺪﻫﺎی ﻓﺮاواﻧـﯽ ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﯽﺷـﻮد اﻣـﺎ ﻫﻤـﻪی اﺷـﮑﺎل آن
»اﺳﺘﺜﻤﺎر« ﻫﺴﺘﻨﺪ.
»ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن« ﯾﺎ »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳـﺎزی«ﻣﺮﺣﻠـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻗﯿـﺪ و ﺑﻨـﺪﻫﺎ و ﺗﻌﻬـﺪﻫﺎی
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﮔﺬﺷﺘﻪ از دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺮزﻫﺎ را درﻣﯽﻧـﻮردد
و ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ از ﺟﻬﺎن ﺣﺘﯽ دوراﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ آن دﺳﺖاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ »ﺟﻬﺎﻧﯽﺳﺎزی« و وﯾﮋﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾـﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﭘﺮوژهی » «farexرا ﺷـﺮح داده و ﺑـﻪ ﺗﺸـﺮﯾﺢ ﮐﺎﻣـﻞ ﻋﮑـﺲاﻟﻌﻤـﻞﻫـﺎی
ﺳﯿﺎﺳــﯽ اﯾــﻦ ﻧﻈــﺎم در زﻧــﺪﮔﯽ روزﻣــﺮهی اﻧﺴــﺎنﻫــﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻــﺎً ﻃﺒﻘــﻪی ﮐــﺎرﮔﺮ
ﺧﻮاﻫﯿﻢﭘﺮداﺧﺖ.
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ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت:
 -1در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ) 1701ﺷﻬﺮﯾﻮر  (1080وﯾﻠﯿﺎم ﺳـﻮم ﭘﺎدﺷـﺎه اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺻـﺪور ﻓﺮﻣـﺎﻧﯽ
ورود ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﺮاﻧـﯽ را ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﻣﻤﻨـﻮع اﻋـﻼم ﮐـﺮد .و ﯾـﺎ اوژن
ﻓﻼﻧﺪن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ در ﮐﺎﺷﺎن ،ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در زﻣـﺎن ﺻـﻔﻮﯾﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎﯾﯽ ]ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرﻫــﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی در ﺷــﻬﺮﻫﺎ[ داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻫــﺰاران ﮐــﺎرﮔﺮ در آﻧﺠــﺎ ﮐــﺎر
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﻧﯿﻤﻪ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم دﯾﺪار او از آن ﺷﻬﺮ ،اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪﻫـﺎ ﺑـﻪ
ﮐﻠﯽ وﯾﺮان ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» :ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﭘﺨـﺶ ﻣﻘـﺎدﯾﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪای از ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﺸـﺎن ﺑـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﭘـﺎﯾﯿﻦﺗـﺮ از ﻣﺤﺼـﻮﻻت داﺧﻠـﯽ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ
وﯾﺮاﻧﮕﺮی را ﺑﻪ ﺑﺎر آوردﻧﺪ) .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﭘﯽﻧﻮﺷـﺖﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪی اﻗﺘﺼـﺎدی-
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ و اﻧﮑﺸﺎف ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاﺳـﯽ /اﺛـﺮ ﺧﺴـﺮو ﺷـﺎﮐﺮی-/
اﻧﺘﺸﺎرات اﺧﺘﺮان /ﺗﻬﺮان1384 /
 -2اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری /وﻻدﯾﻤﯿـﺮ اﯾﻠـﯿﭻ ﻟﻨـﯿﻦ /ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﺴـﻌﻮد
ﺻﺎﺑﺮی /اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻼﯾﻪ ﭘﺮﺳﻮ /ﺗﻬﺮان /1384 /ﺻﻔﺤﻪ 44
 -3ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ .ﺻﻔﺤﻪ 80
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ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 -1ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﻨﺘﯽ و زاﯾﺶ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﯾـﺮان )از آﻏـﺎز ﺗـﺎ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻗﺎﺟـﺎر ﺗـﺎ
آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ( /اﺣﺴﺎن ﻃﺒﺮی /ﺑﯽﻧﺎ /ﺑﯽﺟﺎ /ﺑﯽﺗﺎ
 -2ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ )از آﻏﺎز ﺗـﺎ  /(1917ﺟـﻼل ﺳـﺎﻣﺎﻧﯽ /ﻧﺸـﺮ ﭘﮋوﻫﻨـﺪه/
ﺗﻬﺮان1380 /
 -3ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ -ﺟﻠﺪ اول /ﮐﺎرل ﻣﺎرﮐﺲ /ﺗﺮﺟﻤﻪ اﯾﺮج اﺳﮑﻨﺪری /ﻓﺮدوس /ﺗﻬﺮان1383 /
 -4ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺟﻬﺎن /ﻧﭽﮑﯿﻨﺎ -اﺳﮑﺎزﮐﯿﻦ -ﮐﻮﺑﺮ -آﻟﺒﺮوﯾﭻ -ﮐﻮﺗـﺎﮐﻮف -ﻣـﺎﻧﻔﺮد-
دﻧﻮﭘﯿﮏ /ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﻓﺮاﻣﺮزی /دﻧﯿﺎ /ﺗﻬﺮان /ﻣﻬﺮ 1359
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