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آنچه همراه و پاياپاي با توسعه آشورهاي مرآزي سرمايه داري 

جهاني به وجود ميآيد همانا عقب ماندگي و تابعيت دائم آشورهاي 
 محيطي نسبت به آشورهاي مرآزي است

 
مجموعه اي از آثاري آه در تحليل گوندرفرانك همراه با 

نوشته شد آنچه را به وجود آورد آه به " جهان سوم"آشورهاي 
 نام تئوري وابستگي معروف شد

 
آنچه بيش از هر چيز گوندرفرانك را دوست داشتني ميكرد صداقت 

تنها انگيزه گوندر فرانك انجام . و احساس تعهد بي انتهاي او بود
 زحمتكشان و محرومان يعني خدمت به آارگران و: يك آرزو بود

 قربانيان ستم، استثمار
 

اندره گوندرفرانك دانشمند برجسته و راديكال علوم اجتماعي اواخر قرن بيستم، و از دوستان 
 در سن 2005 اپريل 23ديرينه و نويسندگان مجله مانتلي ريويو و انتشارات مانتلي ريويو در 

 .  سالگي درگذشت76
  در برلين به دنيا 1929 فوريه 24در ) ميشناختند" گوندر"ا به نام آه دوستانش او ر(فرانك 

جنبش نازي ها بود، پدرش آه فردي صلح خواه، رمان نويس و مخالف اوج گيري . آمد
آنها در سالهاي  .  سالگي به مدرسه شبانه روزي در سوئيس فرستاد4گوندر را در سن 

ليوود رفتند و گوندر از آنجا به مادرش در  به آمريكا مهاجرت آردند، ابتدا به ها1940ــ41
او درس اقتصاد را در آالج سوارتمور در ايالت پنسيلوانيا . شهر آن آربر ميشيگان پيوست

 بي آنكه بداند چه در انتظار 1950در سال . آغاز آرد و طرفدار ديدگاه جان مينارد آينز شد
يسي آرد، جايي آه استادش آسي اوست در برنامه دآتراي اقتصادي دانشگاه شيكاگو نام نو

 اقتصاددانان دست راستي يافته بود، توانست هاو آه خود را در الن. جز ميلتون فريدمن نبود
تمام امتحانات خود را با نمره خوب بگذراند در حالي آه بيشتر آنچه را آه به او تدريس 

د اندره گوندر فرانك واآنش اقتصاددانان دانشگاه شيكاگو به اين برخور.  ميكرددميكردند ر
او با برنامه شان اين دانشكده را " تضاد"فرستادن نامه اي به او بود مبني بر اينكه به دليل 

 . ترك آند



او پيش از آنكه دانشگاه را به آلي ترك آند مدتي به مطالعات اقتصادي خود در دانشگاه 
از .  شمال آاليفرنيا شدميشيگان ادامه داد و سپس يكي از هيپي هاي آافه وسويوس در پالژ

 فرهنگي برت هوز ليتز يآن پس، از طريق مرآز تحقيقاتي توسعه اقتصادي و دگرگون
در پايان، اوتزي درباره بارآوري آار . دوباره به طور غيرمستقيم وارد دانشگاه شيكاگو شد

در آشاورزي و صنعت شوروي براي اقتصاددانان مكتب شيكاگو نوشت آه براي آماده 
اما عالقه اصلي او معطوف به . آن تابستاني را در آيف پايتخت اوآراين گذراندآردن 

 ميان توسعه اقتصادي و دگرگوني رابطه يموضوعاتي بود آه هوز ليتز و ديگران در مورد 
فرهنگي مطرح آرده بودند و از اين رو نيز بيشتر اوقات خود را در شيكاگو صرف همكاري 

 . ز آنها ميكرد تا اقتصاددانان مكتب شيكاگوبا مردم شناسان و فراگيري ا
 او تصميم گرفت شخصا درباره اوضاع جهان سوم به مطالعه پردازد و مدت 1960در سال

. آوتاهي پس از انقالب آوبا به آن آشور رفت و نيز به آشور غنا در زمان نكرومه سفر آرد
ده و در آمريكاي التين ــ ابتدا سرانجام شغل استادياري در دانشگاه ايالتي ميشيگان را رها آر

از آنجا از طريق پرو و بوليوي وارد شيلي شد و در آنجا همسر و . در مكزيك ــ سكنا گزيد
 . اش مارتا فوئن تز را مالقات آردهمكار آينده 

 رساله. رسانداوليه و پر اهميت خود را در شيلي، برزيل و مكزيك به ثمر گوندرفرانك آثار 
 مجله مانتلي ريويو 1966در شماره ماه سپتامبر " وسعه ي توسعه نيافتگيت"او زير عنوان 

سرمايه داري و توسعه نيافتگي در "به چاپ رسيد و آتاب بسيار بانفوذ او زير عنوان 
 .  توسط انتشارات مانتلي ريويو انتشار يافت1967در سال " آمريكاي التين

" اقتصاد سياسي رشد"ح شده در آتاب در اين دو اثر آه رابطه ي نزديكي با ديدگاه مطر
 داشت اما نتيجه ي مطالعه دقيق  ) ــ انتشارات مانتلي ريويو1957چاپ (نوشته پل باران 

شرايط آمريكاي التين توسط خود او بود، استداللش چنين بود آه برخورد اصالح طلبانه 
 . مطروحه در تقريبا همه ي تئوري هاي توسعه نادرست است

 در )توسعه نيافتگي(علت عقب ماندگي : " خود مينويسد1966ي آالسيك او در رساله 
مناطقي آه از جريان تاريخ جدا مانده اند، به دليل باقي مانده هاي نهادهاي آهن يا آمبود 

همان روندهاي تاريخي آه موجب توسعه به عكس عقب ماندگي درست توسط . سرمايه نيست
يعني زاييده خود نظام : دد، به وجود آمده و ميآيدميگر) در آشورهاي پيشرفته(ي اقتصادي 

  ."سرمايه داري است
طبق اين ديدگاه آنچه همراه و پاياپاي با توسعه آشورهاي مرآزي سرمايه داري جهاني به 
وجود ميآيد همانا عقب ماندگي و تابعيت دائم آشورهاي محيطي نسبت به آشورهاي مرآزي 

" جهان سوم"مجموعه اي از آثاري آه در آشورهاي تحليل گوندر فرانك همراه با . است
راه حل  اين ديدگاه . نوشته شد آنچه را به وجود آورد آه به نام تئوري وابستگي معروف شد

راي رهايي آشورهايي آه دستخوش توسعه ي توسعه نيافتگي اند عبارت از انقالب ب
در مجله مانتلي ريويو " توسعه ي توسعه نيافتگي" گوندر فرانك درباره مقاله. اجتماعي است

از سوي دولت آمريكا به عنوان تهديدي براي امپراتوري اش تلقي شد و وزير دادگستري 
اين تصميم . ه اي به او اطالع داد آه ديگر حق ورود به آمريكا نخواهد داشتمآمريكا طي نا

 با دخالت سناتور ادوارد آندي لغو گرديد و به او اجازه 1979دولت آمريكا باالخره در سال 
بدين ترتيب . ورود مجدد به آمريكا و تدريس در سميناري در دانشگاه بوستون داده شد

 در واآنش به 1976او در سال . وندرفرانك سالها نقش يك سياح و روشنفكر جهاني داشتگ"
تون فريدمن و ارنولد هاربرگر به شيلي ان سابقش در دانشگاه شيكاگو يعني ميلدمسافرت استا

به عنوان مشاوران اقتصادي پينوشه به دنبال آودتاي خونين او عليه دولت سوسياليست النده 



او سالهاي دهه  . را نوشت" ايجاد توازن بر نوك سر نيزه: قوم آشي اقتصادي در شيلي"آتاب 
چه آرد آه به تحليل  خود را وقف پژوهش و تحليل بحران اقتصادي جهاني و آن1970

و از تكامل گوندر فرانك يكي از پيشقراوالن اين نوع تحليل . معروف شد" سيستم جهاني"
انباشت "اثر ماندني و پر اهميت او در اين زمينه آتاب . دهندگان آن تا به امروز بوده است

 . است )1971چاپ مانتلي ريويو ــ " (1492 ــ 1789در سطح جهاني ــ 
*** 
 

  )1929 ــ 2005(ي به مناسبت درگذشت اندره گوندرفرانك يادبود
 

 سمير امين : نوشته
 

بحث طوالني .  مالقات آردم1967اندره گوندرفرانك و همسرش مارتا فوئن تز را در سال 
در آن . ما، مرا قانع آرد آه دو نفرمان از نظر ديدگاهي و فكري روي يك طول موج هستيم

" جهان سوم"اين نظريه، عقب ماندگي آشورهاي . مد روز بود" مدرنيزاسيون"سالها نظريه 
. را به شكل گيري ناآارا و عقب مانده نهادهاي سرمايه داري در اين آشورها نسبت ميداد

مارآسيست هاي ارتدآس نيز آه توسط احزاب آمونيست نمايندگي ميشدند روايت مربوط به 
آمريكاي التين را نيمه فئودال خود را درباره علل عقب ماندگي داشتند و آشورهاي 

عقب [: گوندر فرانك نظريه ي جديد و آامال متفاوتي عرضه داشت مبني بر اينكه. ميدانستند
 جوامع آمريكاي التين از همان ابتدا، در چهارچوب توسعه ي سرمايه داري و به ]ماندگي

انوس اطلس  اقيآنارهعنوان بخش محيطي مراآز سرمايه داري در حال صعود اروپايي در 
من هم به سهم خود ادغام آسيا و آفريقا در سيستم سرمايه داري جهاني را . شكل گرفته است

تحليل آرده بودم؛ فرايندي آه منطق و ماحصل " انباشت در سطح جهاني"در پرتو الزامات 
 . آن تجمع ثروت در يكسو و فقر در سوي ديگر بود

شوراي علوم اجتماعي آمريكاي "ر آنگره  در مكزيكو ضمن شرآت د1972چند سال بعد در 
ال آيهانو، بآاردوزو، آني. اچ. در آنجا گوندرفرانك، اف. دوباره با هم مالقات آرديم" التين

آنها . را پيشنهاد آردند" تئوري وابستگي"روئي ماريو ماريني و ديگران نخستين فرمولبندي 
پايه فرايندهاي   را آه من براز من دعوت آرده بودند آه نتيجه گيري هاي شبيه خودشان

تاريخي آامال متفاوتي به آن رسيده بودم و طبق آن نشان داده بودم چگونه آسيا و افريقا در 
 . ام شده بودند در آنجا عرضه آنمسيستم سرمايه داري جهاني ادغ

يعني نظريه اي آه در سالهاي دهه " سيستم جهاني"طبيعي بود آه ما خود را در مورد مكتب 
به اين ترتيب بود آه .  توسط امانوئل والرستين آغاز شده بود در توافق ميديديم1970ي 

 . برپا شد) جيواني آريتي، گوندر فرانك، والرستين و من(، "هگروه چهار نفر"
 آدام ،بحران"يكي : مشترآا دو آتاب منتشر آردند" گروه چهار نفره"به دنبال آن اين 

برقراري ساختار ). ــ چاپ ماسپرو1991" (گآشوب بزر"و ديگر ) 1982" (بحران
اقتصادي جهاني نئوليبرال گرچه تازه شروع شده بود و استراتژي جهاني جديد سرمايه داري 

جنبشهاي اجتماعي "تازه داشت لمس ميشد، ما همان موقع اهميت استراتژيك اين پديده را به 
فوروم " الگره به هم پيوسته و  در پورتو2001ي نسبت داديم آه ده سال بعد، در سال " نوين

 . را بنيان گذاردند" اجتماعي جهاني
آه خود انگيزه پژوهش بيشتر (، برغم وجود اختالفات آشكار ياين نزديكي ديدگاهي و بنيان

ايزابل، من و همسرم . منجر به دوستي صميمانه اي ميان ما گرديد) براي همه مان بود



تيم و از وخيم شدن وضع مزاجي او در دوازده سال گوندرفرانك را مثل يك برادر دوست داش
آنچه بيش از هر چيز گوندر فرانك را . اخير و مبارزه شجاعانه اش با سرطان رنج ميبرديم

تنها انگيزه گوندرفرانك انجام . دوست داشتني ميكرد صداقت و احساس تعهد بي انتهاي او بود
او . مان يعني قربانيان ستم، استثمارخدمت به آارگران و زحمتكشان و محرو: يك آرزو بود

به طور خودانگيخته و بي قيد و شرط هميشه در خدمت آنان بود و اين آيفيتي است آه الزاما 
 . هميشه حتي در ميان بهترين روشنفكران هم پيدا نميشود

 


