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 بورژوالومپن
 1درنگی بر آرای آندره گوندر فرانک

 میثاق نعمت گرگانی

 

انررد کرره وقررو  امررروزه بسرریاری از ایرر  ن ترره در  یر 

در قرر  بیسرتم « هنروز هرم»گرررد،  وادثی که بر مرا می

. ولری ایر   یرر  نره  یرتری ف سرفی پریر اسرتام ا 

مگررر معرفررت برره ایرر   –اسررت و نرره سرررآغاز معرفررت 

ی ایر   قیقت کره آ  تصروری از تراریه کره سرچ رمه

  یر  است، قابل دفا  نیست.

 2تاریه؛ والتر بنیامی  ف سفه یتزهایی درباره -

 

”توسررعه: لومپ زیبرروراوالومپ "اکنررو  چهررل و اررپ سرراا پررر از انت ررار کتررا  
3 

ی فرام یر قدرتمنردها و نهادهرای ، سرازما های عظریم چنرد م ییتریدر عصر اررکت ،(1972)

-ارنا  آمری رایی، جامعهآنردره گونردر فرانرکجهرانی ارد ، آرای  آورسرسرا بسط  و

م ررلولی ارردیدِ او برره مفرراهیمی هم ررو  دا آینررد.آلمررانی، برره نظررر کهنرره و منق رری می

کرره تعررابیری چررو   دورانرریک رری، وابسررتگی،  بقرره و امپریالیسررم در اسررتعمار، بهره

 جهرا  پسرامدر ،ی مصررفی و پیونردهای  بقراتی، اقتصراد معرفتری، جامعره سست اد ِ

را برررای  فرانررکدهنررد، اکنررو  را ارر ل می بندی وضررعیتِبنرردِ نظررری صررور ترجیع

 کند. اده بدا میه متف ری تما بسیاری ب
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پاسرره برره  لررزو ِ نهفترره اسررت. در اشارردگیتما ضرررور ِ بررازیوانی او ولرری در همرری  

اندی رره او برره سررر آمررده یررا دورا  وضررعیتی کرره او برره  یکرره دورا ِ ارریوه پرسررپایرر  

  پردایته است؟نقدش می

اند یرا کره نظریرا  او امرروز دم رده گ رته انردیافتهداری، امپریالیسم، اسرتعمار پایا رمایهس

 یسرماز مارکس یروگردانر»گویرد  ور کره ایگ ترو  در رد ادعرای مررر مارکسیسرم میآ 

 یترروا  از پرراینم یگرررداری را دیهبررود کرره نظررا  سرررما یرر برره ا ینرردهاز اعتقرراد فزا یناارر

داری یهسرررما یکننررده از کررار درآمررد نرره افترراد  در دا  ترروهم دربررارهیی درآورد. آن رره تع

 4«.آ  بود ییرام ا  تل یب  ه درآمد  از توهم درباره یدجد

را واجررد  ": لررومپ  توسررعهزیوراوابررلومپ "ضرررور  دیگررری کرره پررردایت  برره کتررا  

  ِیزها و اسررتتسرر یپی ررینه ی ایرررا  بررا غررر ،موقعیررت و رابطرره ،کنررداهمیررت می

هم ررو  کاسررب و د ا الم  رری و تعررابیری هررای بی سررتیزهای آ  ع یرره آمری ررا، ت ریم

مخت ررف سیاسرری ع یرره ی رردیگر برره کررار  هررایهررا و گروهکرره جریا  هررا اسررتت ریم

پردایررت  هابررا ادبیرراتی دیگررر برردا برنررد. وضررعیتی کرره فرانررک نیررز در کتررا  یررود می

 است.

 ؟نیافتگی توسعهوسعهیا ت نیافتگیی توسعهتوسعه

مررییدی  1972را در  "توسررعه: لومپ زیبرروراوالومپ "کتررا   آنرردره گونرردر فرانررک

در آمری ررای  “وابسررتگی“ اثررری کرره ارراید بترروا  آ  را برره نرروعی تباراناسرری نواررت.

او بره تبیری  وابسرتگی، م خصراب وابسرتگی اقتصرادی ک رورهای آمری رای   تی  دانست.

های اقتصررادی، م خصرراب اروپررا، از دورا  اسررتعمار تررا نواسررتعمار و  ترری  برره قرردر 

ی ک ررورهای پررردازد. فرانررک در پرری یررافت  د یررل عررد  توسررعهی هفترراد میدهرره
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بندی ماهیررت انررد؟ صررور نیافته برراقی ماندهکرره چرررا توسررعهآمری ررای  ترری  اسررت؛ ای 

درنررا او بررر مفهررو  نیافتگی و ت  یررل ع ررل و معررانی آ  اسررت کرره موجررب ایرر  توسررعه

مانررد ولرری آمری ررای نیافته برراقی میچرررا آمری ررای  ترری  توسررعه گررردد.وابسررتگی می

 ی فئودالیسرم یراع یرت را پی رینهفرانرک  ؟ی آمری را نرهامالی و م خصاب ایرا   مت رده

کره ایریق  ایدیردگاه وبرریدانرد. او م خصراب فرهنگری نمی و های روا  ارنایتیمؤلفه

دلیررل فقیررر مانررد  آمری ررای  را فرهنررا کرراتولی یو  ل ثرررو  آمری ررالیررپروتسررتانی را د

پررردازد کرره سررو برره ت رررین ایرر  ن ترره میدانررد. او از یکنادرسررت می انگرراردمی  ترری 

یررایی سررود نبرررد و از سرروی دیگررر ناعنرروا  از فرهنررا کاپیتالیسررتی بریتآمری ررا برره هرری  

داری گیری سرررمایهرونررد ارر ل ک ررورهایی هم ررو  ایتالیررا، اسررپانیا و پرتلرراا را در

 هررر چنرردو نرره پروتسررتا .  انرردبوده کاتولیررک کرره همگرری دانررد. ک ررورهاییمی پی ررروتر

پررردازد کرره ولرری برره ارررا ایرر  امررر می دهرردارائرره نمی م خصرریمسررتندا  ترراریخی 

ایجراد کرررد،  ایر  ک ررورهار داری را دگیری سررمایهای کره ام ررا  توسرعه و ارر لزمینره

 دسترسی به منابع و ام انا  سایر ک ورها بود: استعمار.

 
Brazil; Sebastiao Salgado 
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ای بنیرانی فرانک معتقد است بررسری قیاسری مسرتعمرا  مخت رف اروپرا مرا را بره نتیجره

تردیرد انع را  درسرتی از رساند که در ابتردا اراید متنراقه بره نظرر برسرد ولری بیمی

 داری است: ی دوگانه )دیال تی ی( سرمایهتوسعه

تر و نیافتهتررر بررود، امررروز فقیرتررر و توسررعهبرررداری غنیای کرره برررای بهرهمسررتعمره

تر اسرت. تنهرا یرک دلیرل یافتهر برود، امرروز ثروتمنردتر و توسرعهای که فقیرترمستعمره

ی اسررتعمار و سررایتار نیافتگی نتیجررهاساسرری برررای ایرر  امررر وجررود دارد: توسررعه

ی اسررت. توسررعه در جررایی مم رر  اررد کرره برررداری افرا رر بقرراتیِ ناارری از ایرر  بهره

جرراد ن ررد؛ چرررا کرره عمرریب ام ررا  ایجرراد آ  وجررود نیافتگی ایایرر  سررایتار توسررعه

       نداات.

 19، ص (؛ آندره گوندر فرانک1972توسعه ): لومپ زیبوراوالومپ  –        

ای کررره از منرررابع غنررری بریررروردار بودنرررد، امپیریالیسرررم در ک رررورهای مسرررتعمره

اقتصررادهای بررومی برره هررا ایرر  کررار را بررا تلییررر داد  نیافتگی را ت میررل کرررد. آ توسررعه

ی تولیرردا  بسرریار م رردود انجررا  دادنررد. گرراهی تنهررا یررک جررنر اقتصررادهایی بررا دامنرره

  ک رور را ها تمرا، قهروه، مرواد معردنی و غیرره. امپریالیسرتارد. ار ر، تنبراکوتولید می

ری ررای . اقتصررادهای صررادرکننده در تمررا  آمکردنرردبرره مررزار  و معرراد  عظرریم تبرردیل می

اررد کرره در صررنعت مررورد ه اروپررا صررادر میگرفررت. اجنررا  م رردودی برر ترری  ارر ل 

سررایت کرره هایی در مسررتعمرا  میکنندهاروپررا مصررر  و گرفررتاسررتفاده قرررار می

کرررد. در ایرر  الگرروی اقتصررادی، اروپررا از زیررا  مسررتعمرا  سررود بازاراررا  را قب رره می

 کند:گونه توصیف مینیافتگی را ای مای ک ی توسعهاِ فرانکبرد. می

اسررتثمار اقتصررادهای صررادراتی  م صرروا مررازادهررا آ و سررایتار  بقرراتی  مسررتعمرا 

کرره بررازار دای رری را برره ان صررار  مادراررهرهای اسررتعمارگراسررت. وابسررتگی برره 
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د )تولیدکننرردگا  و کننرربورااهررا را ایجرراد میآورنررد و منررافع اقتصررادی لومپ میدر

نیافتگی یرا بره زعرم فرانرک توسرعهصادرکنندگا  مرواد یرا ( گررایپ بره ایر  منرافع، 

 نهد.گی تمامیت اقتصاد را بنیا  میتوسعهلومپ 

 14(؛ آندره گوندر فرانک، ص 1972توسعه ): لومپ زیبوراوالومپ  –    

چگونرره سررایتار  بقرراتی در ک ررورهای  دهرردن ررا   در پرری ایرر  اسررت کرره فرانررک

ی بری  ک رورهای امپریالیسرت و ک رورهای آمری ای  تری  در تناسرب برا تلییرر رابطره

یافترره اسررت. دری تلییررر  بقرره در آمری ررای  ترری  برردو  درنظررر  ت امررل نیافتهتوسررعه

منررد و ک ررورهای فقیررر دو تگرررفت  نظررا  امپریالیسررتی مم رر  نیسررت. ک ررورهای ثرو

ی  راکم کره در آمری رای انرد.  بقرهاند. هر یرک بره دیگرری گرره یوردهروی یک س ه

پرررادور بررا امپریالیسررم مهسررتند. بوراواهررای ک 5کمپرررادور ترری  سرر طه یافترره، بوراواهررای 

نیافته برردا کننررد تررا ک ررورهای آمری ررای  ترری  را برره ک ررورهای توسررعههم رراری می

از منظرر فرانرک کنرد. عه توصریف میتوسرنیافته را لومپ ک رورهای توسرعه فرانرککنند. 

هررا را کننررد و فرانررک آ بوراواهررای کمپرررادوری کرره بررا امپریالیسررم هم رراری می

نامرد دلیرل اصر ی رکرود و ناسرالمی وضرعیت اقتصرادی آمری رای  تری  بوراوا میلومپ 

نیافتگی از اگرچرره توسررعهفرانررک معتقررد اسررت از دوره اسررتعمار تررا برره امررروز هسررتند. 

نیافتگی برره ایرر  سررو در بریرری جزئیررا  تلییررر کرررده اسررت؛ امررا یررود توسررعهبرره  1970

های متفرراوتی پابرجررا مانررده اسررت. آمری ررای  ترری  و سررایر ک ررورهای جهررا  صررور 

 برند.نیافتگی رنج میی امپریالیسم و توسعهسو  هم نا  از س طه
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Brazil; Sebastiao Salgado 

فتگی یانهای توسررعهسررازما  یه وسرری هبرر ،گزاریسرررمایهی موجررود برررای  جررم سرررمایه

های تجرراری  مررل و نقررل و ارررکت هایزیرسررایتبرره سرروی معررد ، ک رراورزی، 

واردا  کا هررای لرروکر از  هم نرری  ، ومادراررهر اسررتعمارگرصررادرکننده مرررتبط بررا 

هرردایت  ،رای تولیدکننرردگا  دای رریبررا سررودی  ررداق ی برر مادراررهرهای اسررتعمارگر

سرررمایه یررارجی، منفعررت سیاسرری و اقتصررادی در معررد  و    رروربرره دلیررل اررود. می

توسررعه و  بازرگانررا  برروراوا هرگررز گرای رری برره بهبرروددر نتیجرره ک رراورزی اسررت و 

 اقتصاد دای ی ندارند.

اررا  م رردود برره اقتصرراد کره گرررایپ و منفعتکمپرررادوری اروپرا برره کمررک بوراواهررای 

کنررد. آمری ررای  ترری  ت میررل می صررادراتی )مرراده یررا ( اسررت ایرر  الگررو را بررر

 ایر  کرار را از  ریرض وضرع قروانینی کره توسرعه و ی کمپررادورها و بوراوهاامپریالیست

دهنررد. سررازد انجررا  میر میهای اروپررایی دارروارقابررت صررنایع دای رری را بررا واردکننررده

. اروپرا کننردمیاز ی رونت و نیرروی نظرامی نیرز اسرتفاده  در صرور  نیرازعیوه بر ای  

ارترپ را  ،هرای مخرالف سیسرتممعمو ب برای سرکو  بروراوازی صرنعتی یرا سرایر گروه

کرد. سنتی که تا امروز پابرجرا مانرده اسرت. بررای مثراا پرر از جنرا جهرانی مس ن می

ر مرری هم ررو  دو ، آمری ررا برره ارر ل رو برره افزای رری از دی تاتورهررای ارت رری بی
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لفررا  اینوارره در ارری ی برررای سرررکو  مخباتیسررتا در کوبررا، سرراموزا در نی اراگوئرره یررا پ

های کمپرادورها اسرتفاده کررد. امرروز، آمری را در تریش بررای پرای کررد  ایر  سیاست

های م رری و م بررو  را ت ررت لرروای تصررویر یررود اسررت. امررروز آمری ررا اپوزیسرریو 

ای ع یرره مرررد  پرررو و ک مبیررا هررای و  رریانهکنررد. آمری ررا از جنارد میدموکراسرری ی رر

ت رت بازی اجیرر یرود و اربهای ییمهی عروسرکبره وسری ه مایت کرده اسرت کره 

 .انددادهیواند، رخ چه دموکراسی مینا  آ 

 کالبدی شدن استعمار؛ سندروم آمریکای التین

کرد کره یروانپ اارتباهی از آثرار ابتردایی او ار ل گرفتره اسرت. بعدها گییه می فرانک

داری اندی ررند کرره ت کیررد او بررر مفهررو  وابسررتگی و جریررا  نوسرررمایهمی یرایه بسررکررای 

نیافتگی ک ررورهای آمری ررای  ترری ، یررارجی ی توسررعهبرردی  مفهررو  اسررت کرره ری رره

سرایتار  بقراتی نااری از  است. در  الی که بنا بر نظرر او نره ک رورهای یرارجی ب  ره

اسررت. م خصرراب ق ررری کرره نیافتگی آمری ررای  ترری  دلیررل توسررعه هررا،وابسررتگی برره آ 

 برد.ها نا  میاز آ  زیااربوومپ نوا  لت ت ع

  یرراسررت. ا یاارردهمفهررو  انایته یاسرریکمپرررادور در اقتصرراد س یمفهررو  برروراواز

 ونرردیاارراره دارد کرره در پ نیافتهتوسررعه یک ررورها یاز برروراواز یبخ ررمفهررو  برره 

دو   یرا یاقتصراد ونردیار ل گرفتره اسرت. پ  ررفتهیپ یک رورها یبا بوراواز یاقتصاد

 یاسرریمنررافع س یهمبسررتگ - ییررارج یکمپرررادور و برروراواز یبرروراواز یعنرری -گررروه 

 یاسرریرا برره عامررل س ادورکمپررر یبرروراواز ض،یرر ر  یرردارد و از ا یهررا را درپررآ 

بره نروعی در یردمت  هراآ . کنردیبردا م نیافتهتوسرعه یدر ک رورها ییارج یبوراواز

 اربابا  نواستعمارگر یود هستند.
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Brazil; Sebastiao Salgado 

هررا در آمری ررای  ترری  برقرررار مانررده تمررا  دگرگونی دنیافتگی بررا وجررواگرچرره توسررعه

برره مقاب رره بررا کمپرادورهررای  ،توسررعه منرردِهررایی هسررتند کرره افررراد عیقهگاهاسررت، گره

از برروراوازی را  گررروهنبررردی برری  دو  فرانررکییزنررد. نیافتگی برمیهوایررواه توسررعه

دورهررا. معمررو ب در هنگررا  گراهررا و سرروی دیگررر کمپراسررو م یکنررد. یکتوصرریف می

تررا  ندکوارریدگرررا میکرره بوراواهررای صررنعتی و م ی هبررود ورا سررتگیب رررا ، جنررا و 

د. بررای مثراا نریوربرا ایر   راا در اکثرر مواقرع ا سرت می از  قانیت یود دفا  کند.

ی تجرراری دریررایی برری  اسررپانیای مبادلرره ورا سررتگی اقتصررادی اسررپانیا در قررر  هفرردهم

ای اساسری در تولیرد دای ری را توسرعه و سرو  کراهپ دادمادر و اسرپانیای نرو را بره یک

اظهرار  1794 نرو در السر طنه اسرپانیایایر  ارد کره نایب موجرب اتفراقایر   مم   کرد.

تنها راه نابود کرد  صرنعت دای ری ایر  اسرت کره همرا  اجنرا  و تولیردا  را »کند که 

در قرر  نروزدهم ایر  نرزا  در تقابرل « ترر از اروپرا بفرسرتیمبا هما  قیمت و یا بهایی کم

ای در نامره 6دو دسته آمری رایی و اروپرایی نمایرا  ارد. فرانرک بره نقرل قرولی از گرویزو

 :کندمیاااره به دفتر نمایندگا  فرانسوی 



9 
 .نبع و مؤلف مجاز استماستفاده از مطالب نَهَست در هر رسانه و قالبی )اعم از چاپی، صوتی، تصویری، اینترنتی و غیره( تنها با ذکر کاملِ  © 

دو گررروه بررزرر در ک ررورهای آمری ررای  ترری  وجررود دارنررد: گررروه اروپررایی و گررروه 

هررا، رواررنف رتری  افررراد تررر اسررت، یعنرری اروپایی. گروهرری کرره تعداداررا  کمآمری ررایی

 آاررنا هسررتند.ی تمررد  اروپررایی ترروا  گفررت بررا ایرردهاررود. کسررانی کرره میرا اررامل می

های نرا  آمری رایی، اینرا   رز  ارده برا ایردهترنرد، اابا نزدیک مریه گروه دیگر به 

هررای یررود و برره اسررا  تیش رند. ایرر  گررروه در پرری توسررعه منطقرره بررهسررت م ررت

 هستند، بدو  ارتباط با اروپا. ی یوداا ایوه

 51ص (؛ آندره گوندر فرانک، 1972توسعه ): لومپ زیبوراوالومپ  –    

در تما  ستیزها بی  ایر  دو گرروه در آمری رای  تری ، پیررزوی از آ  گروهری بروده کره 

کررده و پیونردهای عمیقری برا امپریالیسرم داارته اسرت. بنرا برر مینیافتگی دفا  از توسعه

اسرت؛ چیرزی کره ای بسریار متفراو  داارته ی آمری را تجربرهآرای فرانک، ایالت مت رده

 اد. اشنیافتگیمانع توسعه

آمری ررای اررمالی درگیررر ایرر  نررو  اسررتعمار و وابسررتگی هم ررو  آمری ررای  سرراکنی 

در نتیجره سرایتار  . اررایط ایر  نرو  اسرتثمار در ارماا وجرود نداارت.ندجنوبی ن رد

بره جا توسرعه یافرت برر مبنرای ک راورزهای کروچ ی آغراز گ رت کره ای که آ  بقاتی

دانسرت بوراواهرای ارمالی را مجراز می ای ن رد کرههی  وجه مرانع یرط م ری توسرعه

کرره بررا ت یرره بررر اسررتقیا یررود بررر روی پی رررفت  تررا برره انرردازه کررافی قدرتمنررد ارروند

و  غ برره یابنرردهای جنرروبی در جنررا دای رری کننده/صررادرکنندهبررر ک ت .متمرکررز ارروند

و سرپابایسررتند؛ و سرررانجا   برره آ  دسررت یابنررد اررد  را پرریپ بگیرنررد،سیاسررت صنعتی

)فرانررک دلیررل و اسررتناد م خصرری برررای    امپریالیسررم و نوامپریالیسررم برسررند.برره دورا

 کند(که چرا زمینه استثمار در آمری ای امالی نبود، ارائه نمیتبیی  ای 
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و  ج روگیری کرردگی نیافتادنی کره آمری رای ارمالی  ری کررد، از توسرعهمسیر صنعتی

اد کره یرود را از اروپرا جردا کررد و بنیا  بدا اد  آمری ا به قردرتی امپریالیسریتی را نهر

نیافتگی ترا بره رونرد در اار اا متفراو  توسرعهبر کل آمری ای  تری  مسر ط ارد. ایر  

نیافتگی کره پیامرد فقیرر مانرد  اکثریرت هایی از توسرعهادامه داارته اسرت. صرور  امروز

 است. ساکنی  جها  اواجمعیت آمری ای  تی  به نفع 

 هابازگشت لومپن

برره ارررا نررابرابری اقتصررادی در آمری ررای  ترری  و هم نرری  توصرریف ایرر  فرانررک   

نررابرابری توزیررع پررردازد. تر در قیررا  بررا جهررا  اوا میگسررترده سررط ینررابرابری در 

داری یررا سوسیالیسررتی ی درآمررد در آمری ررای  ترری  برریپ از هررر ک ررور سرررمایهسرررانه

از درآمرد کرل را  %3تنهرا ، بیسرت درصرد از جمعیرت 1965دیگر است. بنا بر آمرار سراا 

از درآمررد کررل را  %13تنهررا  فقیرتررری  بخررپ جمعیررت از درصررد 50کردنررد. دریافررت می

و  15سررالوادور و برزیررل د ر در سرراا )در اا 100کردنررد؛ برره  ررور متوسررط دریافررت می

مررد م رری را دریافررت درآ %63رصرردِ ثروتمنرردتری ِ افررراد، سررنت در روز(. بیسررت د 20

کردنررد؛ در درآمررد م رری را دریافررت می %33 ،تری ِ جمعیررتثروتمنررد %5و  کردنرردمی

از درآمررد م رری را دریافررت  %17درصررد ثروتمنرردتری ِ بخررپ جامعرره  ررالی کرره یک

بی ررتر از نیمرری از  %133کردنررد. بنررابرای  یررک درصررد از جمعیررت آمری ررای  ترری ، می

درصررد  50درآمررد )ی کمجمعیررت آمری ررای  ترری  درآمررد دارد. برررای مقایسرره، نیمرره

 20کنرد؛ در  رالی کره درآمرد م ری را دریافرت می %24ی آمری را جمعیت( ایالت مت رده

درصرد درآمرد م ری ایرا   مت رده را دریافرت  45درصد ثروتمندتری  بخرپ جمعیرت، 

ی  ترری ، موقترراب در آ   رری از فقیرتررری  گررروه در آمری رراکننررد. عرریوه بررر ایرر ، بخمی
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هررا را در کرراری سررایتاری در آمری ررای  ترری  آ موقعیررت اسررت. در  ررالی کرره بی

 دهد.موقعیت فقر دائم قرار می

گیرتری  واقعیررت نررابرابری برری  جهررا  اوا و جهررا  سررو ، چ ررماز منظررر فرانررک ایرر  

جهرا  سرو ، مسرتقیماب برا ثررو  و آرمرپ در نیافتگی در دنیای امرروز مرا اسرت. توسرعه

ارود و فقرر در جها  اوا گرره یررده اسرت. ارزش بره یرارج از جهرا  سرو  صرادر می

تواننررد در نعمررت اررود و بررر ایرر  اسررا  اهررالی جهررا  اوا میجهررا  سررو  تولیررد می

م ورهرای اقتصراد  راسرتاییابرد در . ارزاری کره از جهرا  سرو  انتقراا میدگی کننردنز

 در جهررا  اوا، هررا کررهگررردد. بخررپ زیررادی برره آ اجتمرراعی در جهررا  اوا توزیررع می

یابررد. ایرر  رونررد منجررر برره متوقررف کرررد  تع ررض می ارروند،نامیررده میی کررارگر  بقرره

از ایرر  منظررر از اهمیررت بسرریاری  اررود وی در پرولتاریررا میبررای انقیگیری  بقررهارر ل

  اوا، هم ررو  برروراوازی بی ررتر ی کررارگر در جهررابقررهبریرروردار اسررت. در  قیقررت  

ی کررارگرِ جهررا  کننررد. لرررا  بقررهاز سررهم یررود در تولیررد جهررا  اجتمرراعی، مصررر  می

برنررد. از امپریالیسررم سررود می-داریاوا، ماننررد بوراواهررای آ ، از اسررتثمارگریِ سرررمایه

همرواره همرراه ی کرارگر جهرا ِ اوا در مقاب ره برا جهرا  سرو  همی  سو است کره  بقره

در  ی کرارگر و برروراوازیی یرود برروده اسرت. ت راد  بقرهی   مررا  جامعرهبرا  بقره

 آمیز نیست. مخالفت جها  اوا

ترری از و کم تررتعرداد کمجهرا  اوا  ها پر از کترا  فرانرک اراهدیم کره دردههامروز 

 ر پردازنررد، در  ررالی کرره بی ررتر و بی ررتر مصررهررای تولیرردی میجمعیررت برره فعالیت

صرنعتی بره جهرا  سرو  انتقراا یافتره اسرت؛ از جم ره بره  . در سوی دیگر، تولیردکنندمی

البتره ایر  صرنعت تولیردی منجرر بره توسرعه ن رده اسرت و تنهرا ار ل  آمری ای  تی .

. اگرچره تولیردا  صرنعتی از زمرا  فرانرک را ایجراد کررده اسرتنیافتگی نوینی از توسعه
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پرادورهررای بررومی مها و کآ  توسررط امپریالیسررت انررد ولرری فراینررد و سررودافررزایپ یافته

 اود. کنترا می

داری را واجررد اسررتعدادی برررای ترقرری جهررا  هررر دو سرررمایه هامارکسیسررتو  هررالیبراا

گرفتند چرا کره سررمایه اقتصرادی  ز  بررای تلییرر و ترقری جهرا  یرا انقری  درنظر می

زیررر پررای ایرر  افسررانه را یررالی  کواررد تررامی فرانررککنررد. موعررود در آ  را ایجرراد می

کند. او با ادبیاتی نزدیرک بره مرائو معتقرد اسرت کره نره تنهرا پی ررفت واقعری ایجراد می

داری فئودالیسررتی، سرررمایههایی نیمهگیرررد وضررعیتچرره ارر ل میاررود، ب  رره آ نمی

نیافته قررادر ک رری اسررت؛ چرررا کرره بورااهررای م رری ک ررورهای توسررعهکمپرادورهررا و بهره

روی بر مبنرای اقتصراد سرالم و تولیرد سررمایه م ری نیسرتند، لررا ایر  وظیفره برر به پیپ

 افتد.دوش کارگرا  می

بره جرای بروراازی کمپررادور بروراوا ای  هما  دلی ی است کره فرانرک، از عبرار  لومپ 

ی پرررریپ از فرانررررک از وااه ندی ررررمندا دیگررررری از ااررررمار  کنررررد.اسررررتفاده می

، 8گرفترره تررا فررران  ی  فریزیررر 7از کررارا ک سرریک انررد.کردهبرروراوازی اسررتفاده لومپ 

 ور کرره م ررخ  انررد. همررا اناسررا  متفرراوتی از ایرر  وااه بهررره بردهفیسررفه و جامعه

 جرردهمه"در  ی مررارکر اسررت.ایررپرولتار  پلررومگر مفهررو  اسررت ایرر  وااه تررداعی

 ییمرراجراجو .دانرردیم ایررپرولتار  پبناپررار  را ع ررو لرروم ییمررارکر لررو "برومررر

 ییصوصرر یاربه نظرام یرویرن یرا بره صرور  نروع ی بقره یاصر  یرق نردرمب  کره ا

بررد نیسررت برررای دری کننررد.  تیررتصررر  قرردر  او را  ما یسررازما  داد تررا برررا

یف مررارکر از لررومپ  پرولتاریررا بررار توصرربرروراوازی یررک بندی فرانررک از لومپ صررور 

 را مرور کنیم:
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 ی م رر وی امرررار معرراش و بررا من رر لیفاسررد بررا وسررا یکنررار مررردا  هرررزه در

 ایررلررومپ  پرولتار ،یبرروراواز یفاسررد و مرراجراجو یهانررامع و ، در کنررار اررایه

آزاد اررده، بردگررا  پرراروز   ا یزنرردان ،یعبررار  بودنررد از ولگررردا ، سررربازا  ایراجرر

 ،ا ی... روسررپربررازا بررردارا ، قمابرهررا، کیهبی قرره بررازا ... ج ادا ،یارر ،یفرررار

گرررد، دوره یهررازک یدوره گرررد، چرراقو ت ییرهاارر نرروازا ، کهنرره بررا ،یبرراربرا ، اد

و نامنسررجم   یبرره  ررور ییصرره، تمررا  ترروده نررامع - ا یگرررد، گرردادوره رکررارا یتعم

 ،یبرروهم) La bohemeآ   یسررو و آ  سررو افترراده، کرره وااه فرانسررو  یررو در ا

 بااد.یآسما  جل، ق ندر( م

 9بناپار ، کارا مارکرهجدهم برومر لوئی  -

ها بندیفرانرک برریی  سرایر صرور تواننرد باارند؟ یم ی بقره چره کسران  یا امروزه

هرا را م رور ب رو یرود هرا )زیر بقره( و یرا قاچاق ییانما که بی ارا  ب ندمرد  و بی

ی سررایتار  بقرراتی، ب  رره در دا یررود تری   یررهپررایی  در نررد، پاسرره را نررهدهقرررار می

داری، ب  ره ی ری از بوراوازی جسرتجو کررد؛ نره گروهری بیررو  سرایتار نظرا  سررمایه

گرررایپ و تمررای ی برررای م ررارکت در  از یررک سررو نررهازی ولررومپ  برروراهای آ . سررتو 

ی یرک نیرروی یصوصری و بره مثابره از سروی دیگرریواهانره را نردارد و انقیبی برابری

فرانرک معتقرد اسرت توسرعه در گررو ارود. بیگانه، ابزار نیروی اسرتعماری در ک رور می

از میا  برداات  ایر   بقره اسرت. انقیبری ع یره ایر  سرایتار  بقراتی. او  تری ابرایی از 

 ی انقیبی مس  انه ندارد.بیا  ایده

ای نیسررت. موافقررا  او ا ررتمیب  یرردهت ییررد آرای فرانررک کررار چنرردا  پی هررم هررم رد و

اارراره مرری کننررد کرره وضررعیت نررابرابر اسررتعماری کرره پرریپ از ایرر  برره میررانجی وضررع 

ی ی مجموعررهگرفررت؛ امررروزه برره وسرری هقرروانینی توسررط کمپرادورهررا صررور  می
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هررا ک ررورهای ر همگرری آ الم  رری کرره دبی  هایها و بوروکراسرریاز سررازما  مت ثررری

از بانررک جهررانی  رنگرری دارد، در  رراا بازتولیررد اسررت.پ کمجهررا  سررو    ررور و نقرر

هایی بره ار ل قرانو  برر ک رورها ها و برنامرهزیسرتی اسرترات یگرفته تا نهادهرای م یط

هرا نردارد. بررای ایر  آ  سربی برا موقعیرت و سررانه درآمرد م ریکره تنا کننردمیت میل 

تری  دیگررری، برره عریررا یپ از هررر موقعیررت ی نواسررتعمار برر، دورهدسررته از موافقررا 

ها برره دهررد. م ررض نبرررد ابرقرردر هررای نیررابتی یررود را ن ررا  میارر ل مم رر  در جنا

 ها.میزبانی ی ی از مستعمره

ی نواسررتعماری در نیرراز نیسررت کرره رابطرره ،لفررت بررا اومنتقرردی  آرای فرانررک برررای مخا

سیاسری و  یتوصریف او از سرایتار  بقرات ،ترمبنرایی م ر لِ جها  امرروز را نفری کننرد.

 و آمری را. ارا  برا غرر رابطه اش ازبندینره صرور ک ورهای آمری رای  تری  اسرت 

ی سیاسرری در ت  یررل فعررت و سرررمایهپردازی از مندر  قیقررت فقرردا  هررر گونرره مفهررو 

بندی او فرانررک از سررایتار اقتصررادی و اجتمرراعی ک ررورهای آمری ررای  ترری ، صررور 

موقعیررت ایرر    رری برررای کنررد. الگرروی فرانررک راهایرررادا  متعررددی مواجرره میرا بررا 

بررا  کمخالفررت سیاسری و ایرردئولوایدر دایرل ک ررورها، نرردارد کره گروهرری کرره  دوگانره

هررای ارتبرراط اررا  بررر م رردود کاناابرره دلیررل تس طکنررد، غررر  را رهبررری می یسرر طه

 م یریی درآمردهای ادرهتجاری با جها ، مسرتعد کسرب سرود و منفعرت اقتصرادی و مصر

ی اقتصرادی  ز  بریروردار نیسرتند؛ به عبرارتی وقتری ک رورها از غنرا و پ رتوانه هستند.

گیری م رر ی  پراررمار و های اقتصررادی غربرری، منجررر برره ارر لمقاب رره بررا قرردر 

هررایی کرره گررردد و گروهم رردودیت در معررامی  بازرگررانی و مررالی بررا دنیررای یررارج می

ی اقتصررادی را کسررب و سرررمایه سررود ،ام ررا  و رانررت برقررراری ایرر  مبرراد   را دارنررد

سررتیزی هسررتند. در چنرری  هررایی کرره معمررو ب پی ررروی جریررا  غر کننررد؛ گروهمی
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بوراواهررا آ  لومپ کنررد. برروراوازی ماهییررت و کررارکرد متفرراوتی ایفررا میمرروقعیتی لومپ 

یواهانره نردارد و بره دلیرل تسر ط برر که تمایرل بره ایجراد انقیبری برابری هستند گروهی

هررای ارتبررا ی و مبرراد تی بررا جهررا ، سررود اقتصررادی را من صررر برره یررود کاناام رردود 

کند. ایر  گرروه در صرور  رارد و ترقری صرنایع و تولیردا  دای ری، سررمایه یرود می

بینررد، چرررا کرره صررنعت و اقتصرراد دای رری قرروی، تررراز مررالی مبرراد   و را در یطررر می

کنرد. ایجراد می متنراقهیتی مروقعامرر ایر   کنرد.واردا  یارجی را برا یطرر مواجره می

گروهی که برا ارعار  مایرت از تولیرد و صرنعت دای ری بره مقاب ره برا سر طه و ت میرل 

مبرراد   رانترری و  اررا  درانررد، منفعررت و سررود اقتصادینررابرابری دنیررای غررر  پردایته

ی ایر  گرروه کره در اکثرر مواقرع بدنره و نره رارد صرنایع دای ری. گررددمیگونه قاچاق

ی مهررار و ایجرراد سرر و  در وضررع هررا هسررتند، برره مرررور چررارهومتاراررد یررود   

برروراوا ا  نیررز یررود، لومپ جوینررد. اینرریواهی میگری و تمامیررتموجررود را در نظررامی

تری  جایگرراه آ  تری  جایگرراه سررایتار  بقرراتی، برره بررا هررا از پررایی ب رری لومپ  هسررتند.

 نظامیا .های سایه و ، دولتهادولتاند: جا ادهجابه
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