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 چکيده

نوشتته  « داري در غرب و شكستت ن  در ستاير ها تا    داري، علت موفقيت سرمايه راز سرمايه»متن زير خالصه كتاب 

خالصه شده است. اين كتتاب در واقتخ ختالو موهتود در      رناندو دسوتو اقتصاددا  پرويي است كه توسط خود مؤلف 

ادبيات اقتصادي و حقوقي را درباره مفهوم مالكيت و نقش و ا ميت ن  در توسعه صنعتي هوامخ پيشرفته و در حتا   

كند. يكي از نكات برهسته اين متن مقايسه بستيار هالتر رونتد رشتد در كشتور اي در حتا  توستعه         توسعه پر مي

 اند.   ي است كه كشور اي غربي در سيصدسا  پيش طي كردهامروزي با روند

 مالكيت، توسعه صنعتي داري، سرمايه :ها واژه كليد

 مقدمه  

كشوري كه تصور كنيد كه در ن  كسي نتواند بداند چه كسي مالك چه چيزي است، كه پيدا كرد  ندرس بته  

 ايش كرد، كه تبديل يتك كتاب بته پتو  بتا       د يكس را نتوا  مجبور به پرداخت ب پذير نباشد، كه  يچ راحتي امكا 

 تا را    اي فراواني  مراه باشد، كه سند اي مالكيت قابليت تفكيك به سهام را نداشته باشند، كه نتوا  سرمايه مشقت

اي به محله  با  م مقايسه كرد چرا كه تعريف استانداردي از سرمايه نشده، هايي كه مقررات حاكم بر مالكيت از محله

شرح واقعي وضعيت كشور اي در حتا  توستعه    ،ر يا حتي از يك خيابا  به خيابا  ديگر، تفاوت داشته باشد. اينديگ

 و كشور اي كمونيست پيشين است. 

درصتد باقيمانتده    20درصد همعيت اين كشور است كه تفاوت ننها با  80تر اين توصيف وضخ  به عبارت دقيق

پوستا  و سفيدپوستا  كشور نفريقاي هنوبي در زما  نپارتايتد   ا  سياههمعيت غربي شده كشورشا  مثل تفاوت مي

اي نيستتند.   درصد همعيت در اين كشور ا دچتار فقتر نااميدكننتده    80 ا اين  است. بر خالف تصور بسياري از غربي

اي منتابعي  كننتد، دار   اي شديد زنتديي متي   اينها به رغم فقر نشكارشا  حتي ن  دسته كه در كشور ايي با نابرابري

اي نيستت كته بتتوا  از ن       اي ننها به يونه بيش از ننچه كسي بتواند تصور كند،  ستند. مسأله اين است كه دارايي

 اي كسر كرد.  ارزش افزوده

تتر برويتد ننچته پشتت ستر خوا يتد يذاشتت دنيتاي          اير شما چند قدمي از  تل  يلتو  شهر قا ره ن  طرف

اي و ... نيست. مردم قا ره به تمام اينهتا دسترستي دارنتد. نته، ننچته        اي ما واره زيو ، تلوياي رايانهتكنولوژي مدر  

كند. دنيتايي كته در ن  ر تن     يذاريد، دنيايي است كه قانو  از داد و ستد سند اي مالكيت حمايت مي پشت سر مي

نتد قتا ره نيتز از ن     يذاري و كسر ثروتي هديد، چيزي است كه حتي بعضتي از متردم ثروتم   يذاشتن براي سرمايه

اي  ستتند كته قتبالو يورستتا  بتوده و بته        ترين تهيدستا ، ساكن محله محرومند. خارج از قا ره، بعضي از تهيدست

 نامند.   مي« شهر مرديا » مين ههت ن  را 

شهري كته   ،نيست« زنده»ولي واقعيت اين است كه تمامي قا ره شهر مرديا  است، شهري كه سرمايه در ن  

                                      
 مجمخ تشخيص مصلحت  يزارش علمي از يروه پژو شي عدالت و رفاه اقتصادي معاونت پژو شهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك

 نظام
 اقتصاددا  پرويي 
  عدالت و رفاه اقتصادي معاونت پژو شهاي اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيكپژو شي دانشگاه صنعت نفت و عضو يروه استاد اقتصاد 

 مجمخ تشخيص مصلحت نظام



 ا را واقعاو به حساب نورد. نهاد ايي كه به اين سترمايه زنتديي ببخشتند در ايتن      توا  بخشي از ارزش دارايي يتنها م

پذير است بايد به نمريكاي سده نتوزده بترويم يعنتي     طور چنين چيزي امكا  هكه چ شهر وهود ندارند. براي درك اين

كردنتد. نمريكتا نته تنهتا قتانو  ارضتي بستيار         را بنا متي  اي بكر، هامعه خود   ا بر روي سرزمين زماني كه نمريكايي

برانگيز تخصيص اراضي را نيز از انگلستا  به ياديتار   اي را از انگلستا  به ارث برده بود، بلكه يك نظام مناقشه پيچيده

ا  توانست بخشي از زميني باشد كه دربار به كسي بخشيده بود، در عتين حت   داشت. يك  كتار زمين در فال  ها مي

توانستت   پوستا  خريده است و متدعي ستومي  تم متي     كرد ن  را از يك قبيله سرخ متعلق به كسي باشد كه ادعا مي

اي قانوني به عنوا  دستمزد دريافت كرده است  وهود داشته باشد تحت اين عنوا  كه ن  قطعه زمين را بنا به مصوبه

 ه نفر حتي زمين را نديده باشند.   ا ممكن بود كه  يچ كدام از اين س و عالوه بر تمام اين

كردنتد، در متزارك كتار      تا، حتدود تعيتين متي     در  مين زما  اين كشور پر بود از مهاهريني كته بتراي زمتين   

 ا خيلي پيش از  ند و تمام اينددا كردند و به يكديگر وام مي ساختند، سند اي ملكي را وايذار مي كردند، خانه مي مي

يرفتت. ن  دورا ، دورا    م چنين كار تايي را بته رستميت شتناخته باشتند، صتورت متي       انجا« حق» ا  كه دولت اين

يفتنتد ايتن بتود كته ايتن پيشتگاما  كته         پيشگاما  و غرب وحشي بود. يكي از دبيلي كه به ننجا غرب وحشي متي 

ند شتد   ورزيدند كته ننچته موهتر ارزشتم      ا را بدو  سند تصرف كرده بودند با قاطعيت تأكيد مي بيشترشا  زمين

شود كار ننها است، نه يك تكه كاغذ يا خطوطي كه خودسرانه روي يك نقشه رسم شده و بته ايتن ترتيتر     زميني مي

 كردند.   ريزي مي مالكيت را پايه

 ا و ايجاد خانه و مزرعه بر روي ننها موهر ارزش بخشتيد    هايي كه با تصرف زمين ننها معتقد بودند كه از ن 

مردا ، چه محلي و چه فدرا ، نظر ديگري داشتند.   ا متعلق به ننهاست. ولي دولت اين زمين ،ايناند، بنابر به ن  شده

كردنتد.    ا از ختود دفتاك متي     ا را خراب كنند. مهاهرنشين فرستادند تا مزارك را نتش بزنند و خانه ننها سربازا  را مي

كردنتد. ايتن وضتعيت يذشتته       ا كتار متي   و روي زمينساختند   ايشا  را از نو مي ننها خانه ،رفتند وقتي سرباز ا مي

 نمريكا، وضعيت زما  حا  هها  سوم است. 

 انقالبي غير منتظره  

اغلر كشور اي هها  سوم هوامعي روستايي بودند، درست مثتل هوامتخ اروپتايي قتر       1950تا قبل از سا  

ليت مالك محلي يتا صتاحبا  كشتتزار اي    كردند كه متعلق به يك اق  ايي كار مي  جد م. غالر مردم بر روي زمين

 مستعمراتي بود. شهر ا كوچك بودند و بيشتر كاركرد بازار را داشتند تا مراكز صنعتي.  

اين شهر ا تحت سلطه نخبگا  ستودايري بودنتد كته بتا انبتو ي از قتوانين و مقتررات منتافخ ختود را حفت            

 كردند.   مي

 تاي اهتمتاعي و اقتصتادي بته وقتوك پيوستته در        ه يسستگيدر هها  سوم انقالبي شبيه ب 1950بعد از سا  

شتود و   نبت هديد موهر كا ش تقاضاي كارير كشاورزي مي شود. ماشين شروك مي ،در اروپا 1800 اي  حدود سا 

ومير نوزادا  را كا ش داده و موهر باب رفتن اميتد بته زنتديي     نرخ مرگ ، مزما  دارو اي هديد و اصو  بهداشتي

 شود.   مي

 اي راديو كته بته    اندك زماني بعد شا د حركت صد ا  زار نفر به سوي شهر ا  ستيم، شهر ايي كه در برنامه

يابتد. در چتين از ستا      شوند. همعيت شهر ا به سرعت افتزايش متي   اند بسيار هذاب معرفي مي تازيي تأسيس شده

   اند. ميليو  نفر روستا ا را به قصد شهر ا ترك كرده 100بيش از  1979

ميليتو  نفتر رستيد.     5/1نفتر بته    000/140همعيت پورتو پرنس در  ائيتي از  1998تا  1950  اي سا  بين



نيتز يعنتي قبتل از     1973كنند. اين شهرنشينا  هديد در سا   نباد ا زنديي مي تقريباو دوسوم اين همعيت در حلبي

 نااميدي كارشناسا  شده بودند.  كه اين سيل همعيت افزايش چشمگير امروزي را داشته باشد، مايه  اين

شتود.   پتاره متي   اي استت كته يتويي شتهر تكته      اوضتاك بته يونته   »نويستد:   نلبرت مانگونز، مهندس معمتار متي  

 اي زايد نيست و  ر روز  برنامه  مه ها را فرا يرفته است. سيستم تخليه فاضالب قادر به دفخ نب وساز اي بي ساخت

رو تاي   شوند كه  يچگونه زيربناي بهداشتي وهود نتدارد ... پيتاده   يي مستقر ميشود. مردم دقيقاو در ها ا مسدود مي

 «. اند ... شهر غير قابل زنديي شده است  ا اشغا  كرده خيابا  دسالين را عمالو دستفروش

 تاي   بيني كرده باشند بسيار اندك  ستند. تئوري كساني كه اين تغيير شكل عظيم شيوه زنديي و كار را پيش

، قرار نبود كه روستاييا  در پي دستيابي به قر  بيستم از روستا ا بته  ندقصد برد  توسعه به روستا ا را داشتتوسعه 

 ا ميليو  روستايي به طرف شهر ا سرازير شتدند. ايتن     ا ده طرف شهر ا بيايند و با اين  مه به رغم تمام كشمكش

 تاي قتانوني در اقتصتاد و     امكتا  دستتيابي بته فعاليتت    همعيت با سد غير قابل عبوري از مقررات برخورد كردند كه 

كرد. براي اين شهروندا  هديد به دست نورد  يك مسكن قانوني، انجام معتامالت يتا پيتدا     هامعه را از ننها سلر مي

 كرد  كار غير سياه بسيار بسيار مشكل بود.  

 موانع موجود در راه قانون شدن 

رك مشكالت زنديي يك مهاهر، در حومه شهر ليما )پايتخت پرو( يك من به اتفاق يك يروه تحقيقاتي براي د

 تاي   ما ايجاد يك بنگاه هديد كامالو قانوني بود. يروه ما شروك به پتر كترد  فترم    طرحكارياه توليد لباس باز كرديم. 

مختلفتي را  و مسير اي  ند ا ايستاد در صفاعضاي يروه ما بزم ههت تأسيس يك بنگاه كوچك قانوني در پرو كرد، 

تتا تمتام مجوز تاي قتانوني بزم را      نتد شد با اتوبوس طتي كرد  بايست طي مي كه براي يرفتن مجوز اي يونايو  مي

روز وقت يذاشتت. در حتالي كته     289د. اين يروه با شش ساعت كار روزانه براي تأسيس بنگاه مورد نظر، نكسر كن

برابر حداقل  31دبر يعني  1231 زينه ثبت قانوني ن  معاد  قرار بود در اين كارياه تنها يك كارير استخدام شود، 

 هيك زمين دولتي شتش ستا  و يتازده متا    دستمزد ما انه يك كارير بود. كسر اهازه براي ساخت يك خانه بر روي 

دستت نورد  يتك    هشد. بزمه بت  اداره دولتي مراهعه مي 52مرحله به  207بايست در  طو  كشيد و براي اين كار مي

بار مراهعه به ادارات دولتي بود.  مچنين متوهه شتديم كته يتك راننتده      278دار براي اين قطعه زمين  منگولهسند 

 ماه تشريفات اداري را پشت سر بگذارد تا فعاليتش به عنوا  يك كار قانوني شناخته شود.  26اتوبوس، يا تاكسي بايد 

كشور اي ديگر انجام داد. موانتخ و مشتكالت در    يروه تحقيقاتي من اين تجارب را به كمك  مكارا  محلي در

اش را در  تر نيز بود. در فيليپين كسي كه خانه كننده  ا اين مشكالت مأيوس ها ا نيز كمتر از پرو نبود، خيلي وقت ن 

يك قطعه زمين شهري احداث كرده باشد براي ثبت قانوني ن  به نام خود و براي استتفاده از يارانته دولتتي، مجبتور     

بار مراهعته   168سازما  خصوصي و دولتي تا  53ت با  مسايگانش يك شركت تشكيل د د. براي اين كار بايد به اس

 تاي دولتتي بته     بخش است كه براي برنامه سا  نيز وقت يذاشت. تازه اين اقدامات زماني نتيجه 25تا  13كرد و بين 

 اندازه كافي پو  موهود باشد.  

مرحلته بته مراحتل قبلتي اضتافه       45ته شود در زمين كشاورزي واقخ شده باشد اي كه قرار است ساخ اير خانه

 شود.   تر مي شود تا زمين به عنوا  زمين مسكوني شناخته شود و روند كار نيز دوسا  طوبني مي

در مصر، كسي كه بخوا د يك قطعه زمين بياباني متعلق به دولت را به شيوه قانوني به نام خود ثبت كند بايتد  

 سا  طو  بكشد.  11تا  6تواند از  سازما  خصوصي يا دولتي مراهعه كند. زما  اين كار  م مي 31مرحله به  77در 

بزمه ساختن يك مسكن بر روي يك زمين كشاورزي قديمي، شش تا يازده سا  ت و يتا ي بيشتتر ت بحت  و      



 اي خود را غير قانوني  يو  مصري خانهميل 47كند كه چرا  ويو با ادارات مختلف دولتي است. اين امر روشن مي يفت

كند و خانته ختود را از    اند. حاب اير كسي تصميم بگيرد كه تبديل به شهروندي شود كه قوانين را رعايت مي بنا كرده

 اي بسيار سنگين بپتردازد و يتا    اش را خراب كنند، هريمه نظر قانوني مالك شود در ن  صورت ممكن است كه خانه

   برود.  سا  به زندا ده

كه يك شهروند عادي بتواند به صورت قتانوني در قطعته زمينتي متعلتق بته دولتت        در  ائيتي يك راه براي اين

مستقر شود اين است كه او  پنج سا  ن  را اهاره كند و سپس ن  را بخرد. محققين ما با كمك  مكارا  محلتي در  

بتار بته ادارات مختلتف     65زمين بايتد بته طتور متوستط     ساله  5 ائيتي، متوهه شدند كه براي بستن قرارداد اهاره 

 12ستابري عبتور كترد و     مانخ ديوا  111مراهعه كرد و كمي بيش از دوسا  وقت يذاشت. براي خريد زمين بايد از 

يك كشور ايي كه  سا  است. در يك 19سا  ديگر نيز وقت يذاشت. زما  كل بزم براي خريد يك زمين در  ائيتي 

 .قتدر مشتكل استت كته وارد شتد  بته ن        ديم، متوهه شديم كه باقي ماند  در وضعيت قتانوني  متا   ما مطالعه كر

شود كه ننها از نظام قانوني  زوريويي قانو  به مهاهرين بيشتر از تخطي مهاهرين از قوانين است و اين امر موهر مي

 خارج شوند.  

درصد ايتن   3شد. امروز تنها  ه داد  بنا مير اي هديد براي اها از دوسوم مسكنبرزيل بيش  سي سا  پيش در

وساز ا رسماو به عنوا  مسكن استيجاري ثبت شده است. اين بازار به كدام طرف نقل مكتا  كترده استته بته      ساخت

طرف مناطق فراقانوني شهر اي برزيلي كه خارج از چارچوب مقررات سخت اقتصاد رسمي قترار دارنتد و بتر استاس     

كنند. در اين ها ا كنتر  كرايه خانه وهود ندارد، كرايه خانه بته دبر نمريكتا پرداختت     ل ميقانو  عرضه و تقاضا عم

 شود.  اش را نپردازد سريعاو اخراج مي شود و كسي كه كرايه خانه مي

توانند به شيوه غير قانوني كار و زنديي كنند  يذارند، تنها مي  نگامي كه اين شهروندا  نظام قانوني را كنار مي

توانتد ضتامن حفا تت از     كنند كه از نظر قانوني فاقد رسميت است و نمتي  راي اين كار از قرارداد ايي استفاده ميو ب

  ا و يا ضامن پشتيبا  براي تأمين مالي باشد.   دارايي

كردند كه به طور قانوني تأستيس شتده بودنتد،      ايي كار مي ، دوسوم شاغلين در ونزوئال در بنگاه1976در سا  

 تاي قتراردادي غيتر رستمي عبارتنتد از: تركيبتي از قواعتد         اين نسبت كمتر از پنجاه درصد است. اين سيستمامروز 

بريرفته از سيستم حقوقي رسمي، قواعد موردي ابتكاري و نداب و رسوم و عرفتي كته مهتاهرا  بتا ختود بته  متراه        

 اند.   نورده

عي مورد قبو  هامعته مهتاهرا  در كليتت ن      اي قراردادي غير رسمي به صورت نوعي قرارداد اهتما سيستم

شود. ايتن قرارداد تاي اهتمتاعي فراقتانوني      اند به مورد اهرا يذاشته مي است و توسط مراهعي كه خود انتخاب كرده

 شود.  دستا  محسوب مي توا  ايجاد كرده كه مركز دنياي تهي يك بخش پايدار ولي با سرمايه كم

 كند    يت ميتوان فعال بخشي كه با سرمايه كم

 تاي عاطتل و بتاطلي  ستتند. در تمتام       معنا نيستت كته ننهتا ندم    رعايت نكرد  قوانين توسط مهاهرين بدين

توا  دارند سرشتار از كتار و مهتارت      ايي كه سرمايه كم سوم و كشور اي كمونيستي پيشين، بخش  كشور اي هها 

 تاي تقلبتي كرتيته     از كفش و لباس يرفتته تتا ستاعت     اي صنعتگراني است كه  ا مملو از كارياه است. تمام خيابا 

(Cartier) اي مختلف، اتومبيل و حتتي اتوبتوس وهتود      ايي براي ساختن و بازسازي دستگاه كارياه ،كنند توليد مي 

ه اند كه كل ننها از انشعاب نب و برق مخفيان  ايي را به وهود نورده دارد. تهيدستا  تازه وارد در شهر ا صنايخ و محله

 كنند.   كنند، حتي دندانساز ايي  ستند كه بدو  داشتن مدرك دندانپزشكي دندا  مردم را پر مي استفاده مي



موضوك تنها تباد  خدمات تهيدستا  ميا  خودشا  نيست. اين كارنفرينا  هديد نقايص اقتصاد رسمي را نيتز  

كننتد،     مجوز در كشور اي هها  سوم تردد متي  ايي كه بدو  ا و مسافركش  ا، تاكسي كنند. اتوبوس موقتاو چاره مي

 تاي ستاكن    فتروش   اي ديگري از هها  سوم، دست كنند. در بخش بخش بزريي از حمل و نقل عمومي را تأمين مي

 اي دستتي   كنند، اين امر يا از طريق ياري نباد ا بيشترين بخش از مواد غذايي موهود در بازار را عرضه مي در حلبي

 شود.   كنند انجام مي  ايي كه بنا مي كرد  بساط در ساختما  يا از طريق پهن

واحد و تعداد  150000 اي موهود در ناحيه فدرا  مكزيكو را  ، اتاق بازرياني مكزيك تعداد دكه1993در سا  

 تا بته طتور متوستط      واحد ارزيابي كرد. ايتن نلونتك   293000مركز(،  43 اي موهود در ساير مراكز شهري را ) دكه

 اي فروشنديا  شهر مكزيكو را كنار  م بچينيم، مسيري بته طتو     متر و نيم است، ولي اير تنها دكه شا  يك عرض

 اي ثبت نشده و در   ا، ادارات و كارخانه  ايشا ، مغازه  ا، خانه كنند.  زارا  نفر در خيابا  كيلومتر را اشغا  مي 200

 اي كوچتك ثبتت نشتده     در تحقيقي تعداد بنگاه 1994و درسا  كنند. مركز نمار مكزيك بخش فراقانوني شهر كار مي

 ايي از زنديي اقتصادي در بخشي از هامعه است كته    ا  مه نمونه واحد اعالم كرد. اين 2650000در تمام كشور را 

 كند.   توا  فعاليت مي با سرمايه كم

افزار تا   و نترم  رايانته وازم ليتد لت  تر  ستيم كته از تو   اي پيشرفته در كشور اي كمونيست پيشين شا د فعاليت

 ييرد.  شود و تا ساخت  واپيما اي هنگي براي صادرات را دربر مي شروك مي

تاريخ روسيه مسلماو با تاريخ كشور اي هها  سوم نظير  ائيتي و فيليپين كامالو متفاوت است. با اين حا  پتس  

وارد وضعيت مشتابهي از مالكيتت غيتر رستمي       اي پيشين از نظر حقوقي از سقوط اتحاد هما ير شوروي، همهوري

ميليو  كشاورز تنهتا   يزارش داد كه چهارسا  پس از سقوط كمونيسم از ده 1995شدند. مجله بيزنس ويك در سا  

تتا   1989ستالهاي  شتود كته بتين      ايشا  بودند. بر اساس مصرف برق اين طور برنورد متي  نفر مالك زمين 280000

درصد توليد كل رسيده استت. بته    37درصد به  12 اي قبلي شوروي از  ي در همهوري اي غير رسم ، فعاليت1994

  ا از اين  م بابتر است.   نظر برخي اين نسبت

كنند نانشنا نيست. كافي است پنجره اتاقتا  را باز   يچ كدام از اين مسايل براي كساني كه در غرب زنديي مي

 تا، لشتگري از    محيطي مملو از نلونتك  ،ر و بر شهر ا را ببينيدد تا دويگيرتا  يك تاكسي ب كنيد يا از فرودياه تا  تل

رسانند، نگا ي دزدكي از در ياراژي بيندازيد تا ببينيتد كته     ا به فروش مي فروشا  كه اهناسشا  را در خيابا  دست

شهر ايتن طترف و ن     اي خاك يرفته  اي كه در خيابا   اي قراضه در ننجا چگونه مردم مشغو  كار  ستند، اتوبوس

كنند، چيتزي شتبيه بته     اي بررسي مي روند. معموبو پديده فراقانوني را به عنوا  يك موضوك فرعي و حاشيه طرف مي

كنند كه ايتن دنيتاي ختارج از قتانو  محتل پرسته زد         در كشور اي پيشرفته تصور مي .بازار سياه يا بيكاري يا فقر

 شناسا  يا ميسيونر اي مذ بي هالر  ستند.   اي پليس، مردم اي خبيثي است كه فقط بر هانيا  و ندم

بتود ، تبتديل بته يتك  نجتار شتده استت.        « غير قانوني»اي و  اي حاشيه بود  مسأله« قانوني»باري، در واقخ 

اي كته   المللتي   تاي بتين   اند. اين نژانس تهيدستا  كنتر  بخش وسيعي از معامالت امالك و توليد را در دست يرفته

فرستند، تنها بتا    اي شيك مي  اي سر به فلك كشيده محله به برج« بخش خصوصي محلي»  خود را در پي مشاورا

شوند. در هها  سوم و كشور اي كمونيست پيشين، قدرت اقتصادي نو هتور   رو مي بخشي از دنياي كسر و كار روبه

غير قتانوني ستاختماني استت. حاكمتا        اي  ا، فروشنديا  لوازم صنعتي دست دوم و بنگاه كن همخ متعلق به نشغا 

كه  كه نيا بابخره اين نيرو ا را وارد نظم حقوقي منسجمي كنند، يا اين اين كشور ا تنها يك انتخاب واقعي دارند، اين

 ومرج ادامه د ند.   ننها  مچنا  به زنديي در  رج



 چه مقدار سرمايه به اين صورت راكد مانده است؟  

قا ره، ليما، مانيل، مكزيتك و پورتتوپرنس    در پنج شهر هها  سوم،ن ما مطالعاتي در طي د ه يذشته، محققي

انتد، ارزيتابي    داري طترد شتده   نميز از اقتصاد سرمايه اند تا ارزش سرمايه اين مردمي را كه با قوانين تبعيض انجام داده

تترين   تترين و شتاخص   روي قابل لمسكه اعتماد بيشتري به نتايج كارما  داشته باشيم، توهه خود را  كنند. براي اين

 دارايي يعني ساختما  متمركز كرديم.  

 تاي   وساز ساختما  بر خالف تجارت مواد غذايي، كفش و لباس يا تعمير اتومبيل و يتا ستاخت ستاعت    ساخت

 تتوا  بته راحتتي بتا در     ارزش يك ساختما  را مي .پنهاني باشد ندتوا شا  مشكل است، نمي كه محاسبهتقلبي كرتيه 

 اي مشابه ارزيابي كرد. ما  تزارا  روز   نظر يرفتن قيمت مواد ساختماني به كار رفته در ن  و قيمت فروش ساختما 

ا درباره ننهتا بحت     ا را شمرديم.  ر بار كه به ما اهازه داده شد، نتايج را چاپ كرديم تا بتوا  نشكار يك به يك خانه

وهه شديم كه  ر چقدر تعداد موانخ و مشتكالت ستاخت وستاز در دنيتاي     ننها را بررسي نمود. ما مت  ايكرده و ايراد

كنتد، نشتكارترين ايتن     تتري پيتدا متي     اي متفاوت وساز نيز شكل  اي ساخت توا  بيشتر است، روش  اي كم سرمايه

ق  اي بسيار ختال   اي عمومي است. با اين حا ، محققين ما راه نباد ا بر روي زمين  ا  ما  روش ساخت حلبي روش

 وساز مشا ده كردند.   ديگري نيز براي فرار از قوانين ساخت

اشا  بخرند و ننهتا    ا را از صاحبا  قبلي اند كه زمين اي تشكيل داده« اي كشاورزي تعاوني»مثالو در پرو، مردم 

ر كتاربري  هايي كه  يچ روش قانوني نساني براي تغييت  وساز و صنعتي كنند. از ن   اي قابل ساخت را تبديل به زمين

 تاي خصوصتي     ا را به صورت غير قانوني به قطعه  اي كشاورزي عمومي، زمين  ا وهود ندارد، صاحبا  تعاوني زمين

 اند. در نتيجه، افراد كمي در پرو داراي سند قانوني زميني  ستند كه متعلق به ننها است.   تفكيك كرده

كه كسي در فكر اين باشد كته   شود بدو  اين ست ميدر پورتوپرنس حتي امالك با ارزش بسيار باب، دست به د

 تاي صتنعتي     ا را زمتين   ايي كه سازما  شهرسازي ن  سازما  ثبت امالك را در هريا  بگذارد. در مانيل، در زمين

 اي دولتي با اهتاره خانته ارزا  كته معمتوبو چهتار طبقته        اعالم كرده، پر از خانه است. در قا ره، ساكنين ساختما 

 تا را بته افتراد ختانواده ختود و يتا ديگترا          كننتد و ن    ا اضافه متي  اند، سه طبقه بر روي اين ساختما  شده ساخته

بته بعتد    1950 ا از اوايل ستا     اي دولتي كه اهاره بهاي ن  هرين رسمي مسكنأفروشند. باز  م در قا ره، مست مي

تتر تفكيتك     تايي كوچتك    ا را به نپارتما  است، خانه افزايش پيدا نكرده و به قيمت امروز كمتر از يك دبر در سا 

 د ند.    ا را اهاره مي اند و به قيمت روز ن  كرده

انتد، از ابتتدا ختارج از      ا كه بدو  در نظر يرفتن  ر يونه قانو  و مقرراتي ستاخته شتده    برخي از اين نپارتما 

 تاي قتا ره كته قربتاني      رنس، يتا بعضتي از نپارتمتا     اي پورتوپ  ا و خانه حيطه قانوني قرار داشتند. برخي ساختما 

هايي كه رعايت قانو  بسيار پيچيتده    ا بودند در نغاز در حيطه نظام قانوني قرار داشتند ولي از ن  كنتر  اهاره خانه

ور به  اي مسكوني شهري به طريقي مجب  ا و خانه و بسيار پر زينه شده بود، از ن  خارج شدند. تقريباو تمام نپارتما 

بايست بتراي   خروج از چارچوب قانو  شدند و به  مراه ن  امكا  استفاده از قوانين و نهاد ايي كه از لحاظ نظري مي

نورد، از دست دادند. البته ممكن است كه  نوز نتوعي ستند     ا به سرمايه را به وهود مي  ا قابليت تبديل اين خانه ن 

 لي وضعيت واقعي اين اموا  از حيطه ثبت رسمي خارج شده است.  ا باشد، و يا قرارداد كتبي در دست بعضي

داند چه كسي چه چيتزي و   نتيجه اين شده كه اغلر منابخ اين مردم براي تجارت نامرئي است. كسي واقعاو نمي

مستؤو  كيستت، يتا چته      ،در كجا دارد، چه كسي مسؤو  انجام درست تعهتدات استت، در صتورت تقلتر يتا ضترر      

ي مكلف كرد  به پرداخت كاب ا و خدماتي كه عمالو تحويل شده است وهود دارد. پيامد اين امر ايتن  را كار ايي برا



تتوا  بترنورد كترد،      اي بالقوه كشور اي مورد نظر قابل شناستايي نبتوده و ارزش واقعيشتا  را نمتي     است كه دارايي

 ار يرفته است. سرمايه در دسترس كمياب شده و اقتصاد كابيي در تنگنا و قيد و بند قر

توا ، با نظر رايج درباره كشور اي در حا  رشد تفاوت قابل تتوههي دارد.    اي كم اين توصيف از دنياي سرمايه

تتوا  تشتخيص داد و    كنند. ننجا دنيايي است كه مالكيت را بته ستختي متي    با اين حا ، اكثر مردم در ن  زنديي مي

 تاي   ختواني نتدارد، هتايي كته خصتلت      رد قبتو  قتانو  )رستمي(  تم    ثابت كرد، قواعد هاري در ن  با  يچ نظام مو

توانند از ايتن   يافته، هايي كه مردم نمي نه تعريف شده  ستند و نه سازما  ، ايي كه بالقوه براي اقتصاد مفيدند دارايي

چته معاملته بتر     ا براي كسر ارزش افزوده استفاده كنند چرا كه در معامالت مختلف امكا  اشتباه در مورد نن دارايي

 تا از حيت  ابتزار تتأمين متالي       سر ن  انجام شده، سوو تفا م و خلف وعده بسيار است. خالصه كنتيم اكثتر دارايتي   

  اي مرده  ستند.   )سرمايه مالي(، دارايي

 ارزش اين سرمايه مرده چقدر است؟ 

شتور اي ههتا  ستوم و     تاي مجموعته ك   اين تل عظيم سرمايه بالقوه و راكد، در اين طرف و ن  طرف خيابا 

درصتد   67درصتد شهرنشتينا  و    57كشور اي كمونيست پيشين نمايا  است. بر اساس محاسبات متا در فيليپتين   

 81درصد شهرنشينا  و  53نيند. در پرو   اي مرده به حساب مي كنند كه سرمايه  ايي زنديي مي روستاييا  در خانه

 كنند.   مي اي فراقانوني زنديي  درصد روستاييا  در مسكن

درصتد روستتاييا  در    97درصد شهرنشينا  و  68ترند. در  ائيتي  ارقام در مصر و  ائيتي از اين  م قابل توهه

 تاي غيتر قابتل     كنند كه  يچ كس سند قانوني مشخصي براي ننها نتدارد. در مصتر، ستاختما      ايي زنديي مي خانه

 اند.   يا  را در خود ها دادهدرصد روستاي 83درصد شهرنشينا  و  92تبديل به سرمايه 

 ا با معيار اي يك غربي ارزش چنداني ندارند. يك كلبه كثيتف و محقتر در پورتتوپرنس     بخش اعظم اين خانه

دبر و يك خانه نسبتاو بزرگ  2700دبر نمريكا، يك كليه حقير در كنار نبي نلوده در فيليپين به زحمت  500حدود 

 اي دور و بر ليما يك خانه وياليي نبرومند بتا يتاراژ    ارزد و در تپه دبر نمريكا مي 5000روستايي خارج از قا ره تنها 

 دبر نمريكا قيمت دارد.  20000تنها 

 ا ننقدر زياد است كه با كما  تعجر ارزش مجموك ننها از مجمتوك ثتروت ثروتمنتدا      ولي تعداد اين نوك خانه

ميليارد دبر است. براي درك واقعي اين رقم بايتد   2/5سند رويهم  اي بدو   بيشتر است. در  ائيتي ارزش ساختما 

 ايي است كه به طتور قتانوني در  تائيتي فعاليتت       اي تمام شركت در نظر بگيريم كه اين مبلغ چهاربرابر كل دارايي

 1995ستا    اي خارهي مستقيم ثبت شتده تتا    يذاري برابر تمام سرمايه 158 ا دولت و  برابر كل دارايي 9كنند،  مي

يوييد  ائيتي يك مورد استثنايي است، يك كشور نفريقايي فرانسه زبا  كه اشتتبا او در نيمكتره    در  ائيتي است. مي

يافتته در   اي مانخ از  هور يك نظام حقتوقي ستازما    شده به طور حساب (Duvalier)غربي قرار يرفته و رژيم دووالير 

 تتا و تركيتتر قتتومي بستتيار متفتتاوتي دارد. در پتترو ارزش  نتن  شتده استتته ختتوب، پتترو را بررستتي كنتتيم كتته ستت 

ميليارد دبر است. اين مبلتغ پتنج برابتر مجمتوك ارزش      74 ايي كه خارج از محدوده قانو   ستند بالغ بر  ساختما 

اي استت كته     ا و نهاد اي دولتتي  ، يازده برابر ارزش مجموعه بنگاه1998سا   اي بورس ليما قبل از كا ش  سرمايه

 اي مستقيم خارهي در پرو، از زماني استت كته    يذاري برابر تمام سرمايه سازي  ستند و چهارده القوه قابل خصوصيب

 اي امپراطوري قديمي اينكا ا، نفوذ فاستدكننده استتعمار استپانيا و     يوييد كه سنت اند. مي تاريخ اين كشور را نوشته

بسيار خوب، فيليپين را در نظر ، اقتصاد رسمي پرو شده استخرابي   اي راه درخشا  موهر هنگ اخير با مائوئيست

ميليتارد   133 اي بتدو  ستند در ننجتا     الحمايه نمريكا در نسيا بود. ارزش ساختما  بگيريم، كشوري كه بيشتر تحت



 تا در   برابتر ستپرده   7شركت محلي ثبت شده در بورس مانيتل،   216 اي  دبر است، يعني چهاربرابر مجموك سرمايه

  اي مستقيم خارهي. يذاري برابر سرمايه 14 اي ملي شده و  برابر سرمايه بنگاه 9 ، اي تجاري كشور نكبا

 ،شد داشته باشتد  يري كه در مستعمرات پيشين اسپانيايي پرورش داده مي شايد فيليپين  م ربطي به مسيحي

، بتر استاس محاستباتي كته متا بتا       در اين صورت مصر را در نظر بگيريم، در مصر ارزش سرمايه راكتد در ستاختما   

برابتر ارزش تمتام ستهام در بتازار مصتر و       30ميليتارد دبر استت، ايتن مبلتغ      240 مكارا  مصريما  انجام داديم، 

 تاي مستتقيم ختارهي در ايتن كشتور استت. در  تر يتك از          يتذاري  برابر سرمايه 55طور كه قبالو يفته بودم،   ما 

اني كارنفرينانه تهيدستا ، ثروتي در سطح وسيخ ايجاد كرده است كته در عتين   كشور ايي كه ما بررسي كرديم، كارد

 تاي دولتت،     ا نته تنهتا خيلتي بيشتتر از دارايتي      حا  منبعي بالقوه به عنوا  سرمايه ههت توسعه است. اين دارايي

كشتور اي    اي  اي مستقيم خارهي است بلكه به چندين برابر كل كمك يذاري  اي سهامي رسمي و سرمايه شركت

شود.  نگامي كه نتايج بته دستت نمتده از مطالعته      شده توسط بانك ههاني بالغ مي ي پرداخت ا پيشرفته و تمام وام

شتود.   انگيزتتر متي   اين كشور ا را به طور كلي به  مه كشور اي هها  سوم تعميم د يم، نتايج از ايتن نيتز شتگفت   

درصتد   53تتا   40 تاي شتهري و بتين     درصتد زمتين   85اشتتن  برنورد ما اين است كه در اين كشور ا، در اختيتار د 

 توا  از ننها ههت ايجاد سرمايه استفاده كرد.   اي است كه نمي  اي كشاورزي به يونه زمين

  ا مسلماو رقمي تقريبي در اختيار ما خوا د يذاشت.   يذاري تمام اين دارايي كوشش ههت ارزش

متا بستيار محتاطانته استت. بتر استاس محاستبات متا، ارزش كتل            اي كنيم كه ارزيابي با اين حا ، ما فكر مي

 تزار ميليتارد دبر    3/9 ايي كه تهيدستا  هها  سوم در اختيار دارند ولي مالك قانوني ن  نيستند بالغ بر  ساختما 

ابت متحتده   زار ميليارد دبر معاد  دوبرابر حجم پو  هاري در اي 3/9برد:  شود. اين رقم انسا  را به فكر فرو مي مي

هتا   يافتته ه  كشتور توستعه   20 اي ثبت شده در بازار بتورس   است. با تفاوت كمي، تقريباو معاد  ارزش تمام شركت

به عالوه لند  به عالوه فرانكفورت به عالوه تورنتو به عالوه پاريس به عالوه متيال  بته    نيويورك به عالوه توكيو :است

 تاي ختارهي در كشتور اي ههتا  ستوم و       يتذاري  برابر كتل سترمايه   20غ عالوه حدود دوازده بورس ديگر. اين مبل

اني  اي پرداختت شتده بانتك ههت     برابر مجموعه وام 46، 1999تا  1989 اي  كشور اي كمونيست پيشين بين سا 

يافته به كشور اي در حا  توسعه در طي  مين متدت    اي كشور اي توسعه ل كمكبرابر ك 93سا  اخير و  30طي 

 است. 

 کتارها الماس  ه

 تا   رو تاي كلكتته كته چيتزي ندارنتد و در خيابتا        اصطالح فقر در دنيا، انسا  را به ياد تصوير يتدايا  پيتاده  

اقعي  ستند اندازد. اين تصوير ا مسلماو و ميرند مي  ا مي اي كه از يرسنگي در بيابا   اي نفريقايي خوابند و يا بچه مي

تترين تصتوير از    مك ما احتياج دارند و بايد به ننها كمك كرد. با ايتن  مته، ستياه   نوعانما  به ك ا تن از  م و ميليو 

 ترين تصوير نيست.  هها  سوم، درست

اين تصوير صرفاو سياه، توهه ما را از شا كار اين كارنفرينا  خترد كته بتر تمتامي مشتكالت قابتل تصتور فتائق         

تتر تصتويري    يرايانانه سازد. تصوير واقخ كنند، منحرف مي ترين بخش از ثروت هوامخ خود را ايجاد مي نيند و بزرگ مي

كنند تتا بتراي    انداز اي ناچيز خود را همخ مي هويي فداكارانه، پس د د كه با صرفه است كه ز  و مردي را نشا  مي

اد رسد، بنگا ي برپا سازند. من زيت  اي درست كنند و در ها ايي كه حتي كسي به فكرش نمي خود و فرزندانشا  خانه

 دوست ندارم كه اين قهرمانا  كارنفريني، مظهر فقر در هها  نشا  داده شوند.  

 اي بعد از هنگ انفصا ، يك ستخنرا    اند. در طو  سا  ننها صورت مسأله نيستند، ننها هزيي از هواب مسأله



د. او داستتا  يتك تتاهر     ا نفر،  مه ايابت متحده را طي كتر  كننده براي ميليو  به نام راسل كانو  با پيامي مجذوب

كرد كه روزي يك پيشگو به او يفته بود كه او مسلماو صاحر ن  چنتا  ثروتتي خوا تد شتد كته        ندي را تعريف مي

تواند بكند، منتهي به شرطي كه دنبا  ينج خود بگردد. تاهر شروك بته ستفر بته دور     حتي كسي تصورش را  م نمي

شتد،   ريخته به خانه خود بريشت. در حالي كه وارد خانه متروك خود ميدنيا كرد ولي در نهايت پير، خسته و به  م 

تترين معتد     وبي پوشانده بود. به زحمت بيلي برداشت ... و بالفاصله بتزرگ   وس يك ليوا  نب كرد. ولي چاه را يل

 الماس هها  را كشف كرد.  

براي ثروتمند شد  احتيتاهي   پيام كانو  پيام مفيدي است. ر برا  هها  سوم و كشور اي كمونيست پيشين

توانستتند رمتز    المللي ندارند. اير ننها مي  اي امور خارهه كشور اي ديگر و يا نهاد اي مالي بين به مراهعه به وزارت

نباد ايشا  به سرمايه مولد را پيدا كنند، اير نگوييم  كتار تا    اي حلبي  اي موهود در فقيرترين محله تبديل دارايي

 برداري است.  كردند كه نماده بهره يم بگوييم  زارا  ميليارد دبر پيدا ميتوان الماس مي

 رمز آگاهي سياسي 

سا  پيش به اين سو در كشور اي كمونيستت   10سا  پيش به اين طرف در كشور اي هها  سوم و از  40از 

 3ابتل مشتا ده استت.    پيشين، به  م ريختن اسكا  سنتي همعيت و قوانين نمرانه، به عنوا  يتك واقعيتت مستلم ق   

 اي مخفيانه در حومه ايتن شتهر    اند انبو ي از كارياه ميليو  مهاهر غير قانوني چيني كه پكن را به محاصره درنورده

درصد توليتد ناختالص    62درصد توليد ناخالص داخلي روسيه و اوكراين و تا  50اند. بازار سياه از اين پس  ايجاد كرده

 تاي   لدرصتد شتغ   85، 1990المللي كار، از سا   د د. بر اساس يزارش سازما  بين داخلي يرهستا  را تشكيل مي

درصتد نيتروي    10اند. در زامبيا تنها  بتين و كارائير در بخش فراقانوني صورت يرفته ايجاد شده هديد در نمريكاي

 كار در بخش رسمي مشغو  به كار  ستند.  

شتوند مجبتور بته رعايتت      ي را كه موهر ايجاد را بندا  مي اي غير قانون اند كه تاكسي  ا سعي كرده حكومت

انتد حتق تتأليف و حتق      حداقل استاندارد اي ايمني كنند، اتالف و دزدي نب و برق را مجازات كنند، كوشتش كترده  

را اند قاچاقچيا  متواد مختدر    برداري انحصاري از اختراعات ثبت شده را به مورد اهرا بگذارند. تا ننجا كه توانسته بهره

 تاي سياستي افراطتي در     كننده فرقته  اند، براي هلوييري از نفوذ نگرا   ايشا  را( دستگير كرده ترين )حداقل معروف

 اند.   پذير تدابير امنيتي انديشيده ريشه و نسير  اي بي ميا  توده

لتتي خاصتي را   اي بزم دارد و رسيديي به ننها برنامه دو مطالعه  ر كدام از اين مسايل تخصص دانشگا ي ويژه

رو  ستيم يك انقالب صنعتي عظيم و ههتاني   طلبد. تعداد كمي متوهه اين موضوك  ستند كه ننچه ما با ن  روبه مي

يافتته در مقيتاس بتزرگ. مردمتي كته در غترب        است. يعني يذر از يك زنديي در مقياس كوچك به زنديي ستازما  

كننتد تتا بته     هوامخ خودكفا و منزوي ختود را تترك متي   كنند، در كوشش براي بهتر كرد  زنديي خود،  زنديي نمي

 تر با روابطي متقابالو وابسته بپيوندند.   بازاري بسيار وسيخ

از زنديي روستتايي بته عصتر    ميليو  نفر همعيت داشت  8انگلستا  طي يك چهارم يك  زاره كه در نغاز ن  

 متين راه را در چهتار د ته رفتته استت.      ميليتو  همعيتت    200شخصي قابل حمل رسيده است. اندونزي بتا   رايانه

 تر صتورت، ستازياري     شترايط، زمتا  بترده باشتد. امتا در      هاي تعجر نيست كه سازيار شد  نهاد تا بتا    نبنابراي

كننتد كته بتواننتد بته       تايي مهتاهرت متي    ناپذير است. همعيت انبو ي از نواحي منزوي خود به سوي مكا  اهتناب

ي دستيابي داشته باشند. اين همعيت عظيم انساني است كته هاكارتتا، مكزيكتو،    تر مبادبت اقتصادي و فكري وسيخ

ميليو  نفره تبديل كرده و نهاد تاي سياستي ت     30يا  20سائوپولو، نايروبي، بمبئي، شانگهاي و مانيل را به شهر اي 



مالت با افراد ناشناس بته  حقوقي ننها را در خود غرق كرده است. در حالي كه در كشور اي پيشرفته انواك و اقسام معا

تواننتد معاملته كننتد كته      شود، مهاهرين كشور اي در حا  توسعه تنها با كساني متي  طور قانوني و مستمر انجام مي

توانتد   شناسند و شخصاو به ننها اعتماد دارند. اين قرارداد اي غير رسمي، وضخ و حا  خيلتي ختوبي نتدارد و نمتي     مي

توانتد    ا متي  تر باشد، توانايي اسميت خيلي پيش از اين يفته بود،  ر چه بازار وسيخ طور كه ندام يسترش يابد.  ما 

شود و نتيجه اين امتر بتاب رفتتن     يابند، اقتصاد كارنمدتر مي تر شود. به تدريج كه توليدكننديا  تخصص مي تخصصي

شتود تقستيم كتار را      تا متي   ي ا است. يك نقص حقوقي كه مانخ از مذاكره كرد  با خاره دستمزد ا و قيمت دارايي

تتر استت    وري در ن  پتايين  شود كه كارنفرينا  به دايره محتدودتري از تخصتص كته بهتره     محدود كرده و موهر مي

 دسترسي داشته باشند.  

 اي حقوق   اي دنياي غرب تا زما  رشد  م افزاينده فنو  اطالعات و ارتباطات، تنها در سايه سيستم پيشرفت

 تا      اي محدود را با فراخوانتد  ن   اي فرايير مالكيت رسمي اغلر يروه پذير شد. نظام مفيد امكا مالكيت كارنمد و 

 ا بسيار بيشتر بود، در خود حل كردند. در اين معنتا، مالكيتت    تري كه امكا  ايجاد سرمايه در ن   اي وسيخ به شبكه

استت و   (Ethernet)كلف مختترك اترنتت    مت ام بابكند كه بريرفته از ن تبعيت مي (Metcalfe)كلف  نيز از قانو  مت

 رود.   شخصي به كار مي رايانهدرست كرد  شبكه بين چند  براي

شود تقريباو معتاد  مربتخ تعتداد     كلف ارزش يك شبكه كه بر اساس مطلوبيت ن  تعيين مي بر اساس قانو  مت

تلفن بزنيمه دو تلفن ارزش بيشتتري دارد،  خورد به چه كسي  كننديا  ن  است. يك تلفن به  يچ دردي نمي استفاده

ولي نه خيلي زياد. فقط زماني كه اكثر مردم تلفن داشته باشند، قدرت شبكه به توا  كامتل ختود بتراي تغييتر داد      

 رسد.   هامعه مي

ي كه قبالو وهود داشتند و كسي بته فكتر متصتل كترد  ننهتا بته       ا رايانه اي  كيت نيز، مانند شبكه اي مال نظام

كننتد.   العتاده زيتادي پيتدا متي     تري به يكديگر متصل شوند قدرت فوق يگر نيفتاده بود، وقتي در يك شبكه وسيخيكد

 تا يتا    فقط در ن  صورت است كه قدرت بالقوه يك حق مالكيت خاصي )دارايي( تنها به قدرت تخيل مالك،  مسايه

 تر يك شبكه يسترده استفاده كند.   سيختواند از قدرت تخيل بسيار و شود، بلكه مي نشنايا  او محدود نمي

نيند،   نگامي كه مهاهرين كشور اي در حا  توسعه يا كشور اي كمونيست پيشين به كشور اي پيشرفته مي

كند، سيستمي كه بته ننهتا امكتا      اي هذب مي نهاد اي بسيار پيشرفته بابخره ننها را در يك سيستم مالكيت شبكه

كننتد بته  متين ختوبي استتقبا        . از كساني كه در داخل كشتور ختود مهتاهرت متي    د د توليد ارزش افزوده را مي

شود كه مهاهرين بته بختش    شود، حداقل نه به اين سرعت. در كشور اي فقيرتر، فقدا  نهاد اي بزم موهر مي نمي

يتار نداشتته   د. ابزار اي مناستر حستابداري در اخت  شوننها به راحتي تبديل به نقد ن  اي رسمي هذب نشوند، دارايي

باشند و در نتيجه نتوانند به فعاب  اقتصادي مسؤو  تبديل شوند، ابتزار بزم بتراي شتراكت و افتزايش امكانتاتي كته       

ارتباطات را بيشتر كرده و در يك بازار وسيخ تحت حمايت قانو ، سرمايه ايجاد كند براي ننها فرا م نباشد. بنتابراين  

كنند تا هاي خالي قتوانين و نهاد تايي را كته بتراي  مكتاري       راقانوني ايجاد مي اي ف اي از نظام مهاهرين خود يونه

 كرد  در يك بازار وسيخ به ن  احتياج دارند پر كند.  

 ا، نبتود و يتا كمبتود     مسآله اساسي كشور اي غير غربي را ي شد  مردم به مراكز شهري، انباشته شد  زباله

 يافته نيز وهود داشته است.  اين مشكالت قبالو در كشور اي توسعه زيربنا ا و يا خالي شد  روستا نيست. تمام

برابتر   كرده است و توكيتو سته   شدرتر  ننجلس در سده حاضر از كلكته سريخ مسأله، رشد شهر ا  م نيست. لس

د لي است. مسأله اصلي عدم قبو  اين امر است كه بخش اعظم اختالبتي كه در خارج از غترب شتا د ن   ستتيم،    



 و  انقالبي بس نويدبخش است. محص

ستا    40بينتيم كته از    شونده او  از  مه به اين علت كه اغلر ما نمي چرا  مه از كنار اين مسأله اصلي رد مي

 اي فراقانوني، طبقه هديدي از كارنفرينا  ايجاد كرده است كه مقتررات حقتوقي ختاو ختود را      پيش رشد همعيت

 دارند.  

كتاري را    تاي واييتردار و خطتر بتزه     يسترده همعيتت، كارستياه، خطتر بيمتاري     دولتمردا  تنها سرازير شد 

 بينند.   مي

پردازند و  در حالي كه وزارت مسكن به كار خود مشغو  است، وزارت بهداشت و داديستري به كار اي خود مي

بلكته مستأله    نظمي نه مردم  ستند نه رشد شهر ا و نه حتي فقر يك اقليتت،  كسي متوهه نيست كه علت اصلي بي

 اساسي نظام مالكيت رسمي )قانوني( است. 

 كنند كه مسايل رودرروي ننها مسايل هديدي نيستند.  نقطه كور دوم اين است كه عده قليلي قبو  مي

مونيستتي  مهاهرت و وضعيت فراقانوني كه مبتال به شهر اي كشور اي در حا  رشتد و كشتور اي پيشتين ك   

 اند.  ست كه كشور اي پيشرفته در طو  انقالب صنعتي خود با ن  مواهه بودهتي اعياست، شديداو شبيه به وض

يك حل كنند. درستي كته از تجربته     به كشور اي پيشرفته نيز در ن  زما  سعي كرده بودند مسايل خود را يك

 ييريم اين است كه تدابير ضربتي و موقتي براي كا ش فقر كافي نيستند.   غرب مي

ا زماني باب رفت كه دولتمردا ، قانو  و نظام مالكيتت را اصتالح كردنتد و ننهتا را در     سطح زنديي در غرب تنه

 تر فرا م نيد.   اند كه امكا  به وهود نمد  تقسيم كار وسيخ ههتي سوق داده

 نقطة كور اول: زندگي در بيرون از حوزه امن قانوني 

كردنتد كته    يم اكثر مقامتات رستمي تصتور متي     نگامي كه من و  مكارانم كارما  را شروك كرد 1980 در سا 

 كشور ما تا حد زيادي تحت كنتر  قانو  قرار دارد. 

كردنتد    اي غير قانوني زنتديي متي   كردند و در مسكن مسلماو بودند تهيدستاني كه به صورت غير قانوني كار مي

 نيد.  اي به حساب مي شكل حاشيهكردند كه اين بخش فراقانوني نسبتاو محدود بوده و يك م ولي اين مقامات فكر مي

يونه كه در كشور اي پيشرفته نسبتي از فقر، بيكاري و بازار سياه وهود دارد و در كشور متا نيتز چنتين      ما 

 است. 

س و دانشگا ي استت كته تصتميم    شنا كار پليس يا تعدادي هامعه ،تصور بر اين بود كه بررسي وضخ اين مردم

 محلي را مطالعه كنند.   اي غير عادي  اند پديده هيرفت

دادنتد ارزيتابي كترد. بته      توا  كار ايي را كه تهيدستا  انجتام متي   طور مي هدانست كه چ با اين حا  كسي نمي

دانشگا يما  را كنار بگذاريم و بته متخصصتا  واقعتي مستأله       اي ه ا و رسال تصميم يرفتيم كه كتاباي كه ما  يونه

 يعني خود تهيدستا  مراهعه كنيم. 

انگيتزي شتديم. متثالو      ا رفتيم تا ننها را ببينيم و حرفشا  را بشنويم متوهته واقعيتات حيترت    تي به خيابا وق

بترد. بختش ستاختما  وضتخ ختوبي نداشتت و كتاريرا  را اختراج          صنعت ساختما  پرو در كسادي كامل به سر مي

توهه شديم كه تهيدستتا  بتيش از   كردند. در حالي كه وضخ فروشنديا  مصالح ساختماني خيلي خوب بود. ما م مي

 د ايي كه نه ثبت شده بودند و نه ستندي داشتتن   كردند تا خانه، ساختما  و بنگاه  ر وقت ديگر سيما  خريداري مي

شتدند.   اقتصاددانا  و مأمورا  نمار دولت  ا ر نمي ايانهرن عمليات  يچ وقت در صفحه بنا كنند و به  مين ههت اي

سروكار داريم كه در داختل    ر، مستقل و نامريي از نظر رسمييم كه با اقتصاد فراقانوني پايدابه اين ترتير متوهه شد



 وهوش است.  شهر اي كل كشور اي در حا  توسعه در هنر

درصد اعالم شده بود در حالي كه فروش ستيما  نزديتك    1/0در برزيل  1995رشد صنعت ساختما  در سا  

علت اين نا نجتاري   DEUTSCHE MORGAN GRENFELLر اساس تحليل داد. ب درصد افزايش نشا  مي 20به 

 شوند.   وساز ا در منطقه  يچ وقت وارد نمار اي رسمي نمي درصد ساخت 70اين بود كه 

اي. ايتن بختش در    كرديم  مه چيز بود مگر يك مسأله حاشيه بخش فراقانوني به ن  صورتي كه ما مشا ده مي

 واقخ بسيار يسترده بود.  

اي حقير به  م چسبيده در حومه شهر ا بته  متراه تعتداد بستيار زيتادي كاريتاه در بطتن ننهتا، انبتوه            خانه

بتوس كته در  مته ههتت       اي مينتي  شماري خط فروشند و تعداد بي فروشا  كه كاب اي خود را در شهر ا مي دست

. انگتار  مته چيتز مثتل قتار  از      كنند، مظهر بارز مناطق فراقانوني در كشور اي در حا  توسعه  ستند ونمد مي رفت

 اي انجام شتده در شتهر را وستعت     ورا  با ابزار كارشا  بر دوش، مجموعه فعاليت  اي پيشه زمين روييده است. فوج

 تاي   پردازانه و ما رانه محلي توليدات كاب تا و ختدمات اساستي برختي از حتوزه       اي نكته بخشند. هرح و تعديل مي

  اي اساسي كرده است.  ا  و حمل و نقل را دچار ديريونيفروشي، ساختم توليدي، خرده

اند و شتهر ايي كته بته ستبك اروپتايي ستاخته        منا ر دلگير دوروبر شهر اي هها  سوم هزيي از شهر ا شده

تتر بته ختود     تتر شتده و خصتلتي محلتي     اند با مراكز خريدي ساخته شده به سبك حومه شهر اي نمريكا شتلو   شده

  اي كارنفريني محلي خلق شود.  ر اين كشور ا موهر شده كه موقعيتاند. وسعت اغل يرفته

اند كه بر خالف اسالف خود خاستگا ي فقير و تنگدست  دار پا به عرصه وهود يذاشته كارنفرينا  هديد سرمايه

دارند. نسانسور اهتماعي به موتور هديدي مجهز شده است. سبك مصرف محصوبت لوكس هوامتخ شتهري قتديمي    

 پسندتري داده است.  د را به شيوه ديگر و عامههاي خو

 حركت به سوي شهرها 

  ا  ميشه نسا  نيست.  مهاهرت مسلماو عامل اصلي رشد شهر ا است. ولي در عوض درك علت اين مهاهرت

المللي، پا  كنند: هنگ، اصالحات ارضي، تحريم اقتصادي بين در  ر كشوري نا را  توضيحات متفاوتي ارائه مي

داري،   تاي سترمايه    تاي چريكتي، ستقوط اخالقتي، ناكتامي      المللي، تروريسم و هنتگ  ن به عرصه تجارت بينيذاشت

 ماننده(.    اي سوسياليسم و حتي بدسليقگي )روستا ا خيلي زيباترند چرا مردم  مانجا نمي ناكامي

 تا   بهبتود شتبكه راه  كننتد.    ا در ههت يك اهماك سير مي با اين حا  نظرات درباره علل عمومي اين مهاهرت

 اي هديد ارتباطات نيز  ترين توضيح براي اين موج مهاهرت در كل كشور اي در حا  توسعه است. شيوه يتؤقابل ر

را ايجاد كرده است. مردم با يوش كرد  بته   انتظارات مصرف و درنمد بابتر محركي اضافه بر ن  است. راديو خصوصاو

و به طرف شهر برود مدرنيته در دسترس او خوا د بود. تقريباو  مته قبتو     راديو تصور كردند كه  ر كس هرأت كند

 د د.    اي كشاورزي يك عامل اساسي مهاهرت را تشكيل مي دارند كه بحرا 

مدر  شد  كشاورزي و عدم ثبات بازار براي برخي از محصوبت كشاورزي موهتر   ،از بعد از هنگ دوم ههاني

ي در امالك سنتي شد و اين امر به نوبه خود موهر نزاد شتد  نيتروي انستاني    همعي كاريرا  كشاورز اخراج دسته

 اي هديد اشتغا  را داشت. در ن  زما   م مسأله حقوق مالكيتت در   وهوي افق وسيعي شد كه نماديي براي هست

ههتت   تر شد  مشكالت سنتي روستا ا مطرح بود. پيچيديي و طوبني بود  روند اصالحات ارضي تنها موهر خراب

به دست نورد  زمين قابل كشت شد. بسياري از مردم كه نه توانستند زميني براي خود به دست نورنتد و نته كتاري    

 پيدا كنند، به سوي شهر ا رفتند.  



ومير نتوزادا  در اغلتر شتهر اي بتزرگ بتود. ايتن        يك عامل مهم ديگر هذابيت شهر ا، پايين بود  نرخ مرگ

 بهداشتي بعد از هنگ ههاني دوم افزايش بيشتري پيدا كرد.   شكاف پس از بهبود كيفيت خدمات

ما ري كه از  دستمزد اي بابتر نيز يكي از عوامل مهم هذب به شهر ا بود. مثالو در نمريكاي بتين كارير نيمه

 شد.   اش دو تا سه برابر مي نمد درنمد ما انه روستا به شهر مي

 نمد و در واقخ بهتر  م بود.   يزنديي در اين شهر اي دوردست بهتر به نظر م

حتي رشد بوروكراسي علتي براي مهاهرت شد. تمركز قدرت در دست ديوانسابرا  دولتي به اين معنا بود كته  

 اي شغلي در شهر ا واقخ شده بودند و تمتام مهتاهريني    صالح براي صدور مجوز ا يا ايجاد موقعيت اغلر ادارات ذي

انستتند كته نمتوزش در شتهر ا بهتتر از روستتا ا استت. بتراي         د رزندانشا  بودند متي بهتر براي فاي  كه در پي نينده

  ا بود.  يذاري ترين سرمايه كشاورزي كه بخشي از سا  را بيكار بود مدرسه بهترين و ثمربخش

بنابراين مهاهرت به  يچ وهه كاري غير عقالني نيست. اين امر نتيجه يك ارزيابي عقالني ساكنين روستا ا در 

كردند كه ورود ننهتا   ورد وضعيت خود و امكانات ايجاد شده هديد در ها اي ديگر است. درست يا غلط ننها فكر ميم

 اي نبود.  تر برايشا  مفيدتر است. با اين  مه اين حركت كار ساده به بازار اي وسيخ

 فطرت  هايتان، گداهاي پست برگرديد به خانه

توانست  نهاد اي قانوني صورت يرفت. در نغاز سيستم به راحتي مي  ا با مهاهرا  از سوي شديدترين خصومت

توانستتند   نمدند نمي  اي كوچكي كه مي ننها را هذب كند و يا طوري وانمود كند كه انگار ننها وهود ندارند زيرا يروه

 نظم موهود را بر م زنند.  

وارديتن ختود    ديده يرفت، تازهاننها را ن شد نميشد به صورتي كه ديگر زياد ميولي به تدريج كه تعداد مهاهرا  

 م بودند.  ور اي اهتماعي و اقتصادي محلي مح ترا در وضعيتي يافتند كه از فعالي

به دست نورد  مسكن، انجام داد و ستدي قانوني و يا پيدا كرد  يك كار غير ستياه بسياربستيار مشتكل شتد.     

 اي شهري ايجاد شتده   ت حفا ت از منافخ برخي يروهنهاد اي قانوني اغلر كشور اي هها  سوم در طي زما  هه

بودند. معامله با روستاييا  در روستا ا امري كامالو متفاوت بود. تا زمتاني كته ايتن روستتاييا  كتاري بته كتار كستي         

نداشتند تبعيض قانوني چندا  نشكار نبود. ولي وقتي كه اينها به شهر ا نمده و در ننجا مستقر شدند متوهته شتدند   

 نميز است.  قوانين موضوعه بسيار تبعيضكه 

 ايي   مچنا  كه تطبيق داد  وضعيت خود با قانو  داراي  زينه است، خارج از قانو  زنديي كرد  نيز  زينه

 دارد. 

زده شده بوديم. متثالو    اي يزافي كه زنديي در خارج از نظام قانوني كار و دادوستد دربر دارد حيرت ما از  زينه

درصد درنمد ستابنه   15تا  10اين كه يك بنگاه بيرو  از حيطه قانوني بتواند به كار خود ادامه د د بايد  در پرو براي

خود را به صورت رشوه و كميسيو  به مقامات بپردازد. به اين مبلغ  زينه فرار از هريمه،  زينه انتقا  پو  در خارج 

ن  وقت متوهته   ،اقد اعتبار براي تأمين مالي را اضافه كنيد ايي پراكنده و ف ي رسمي،  زينه فعاليت در محلمجاراز 

تر و داراي دغدغه خاطر و نگراني بيشتتري استت تتا     شويد كه زنديي يك كارنفرين فراقانوني تا چه اندازه پر زينه مي

 زنديي يك كارنفرين مجاز.  

را براي كارنفرينتا  فراقتانوني     ا براي تخصصي شد  در بازار شايد فقدا  نهاد ايي كه امكا  استفاده از فرصت

توانستتند در چتارچوب قتانو  كتار كننتد       فرا م نورد بيشترين  زينه را براي اينها دربر داشته باشد. كساني كه نمتي 

 ا مالكيت خود را اثبتات كننتد.    توانستند در دادياه طور نمي امكا  مديريت كارنمد دارايي خود را نيز نداشتند.  مين



 اي با مسؤوليت محدود و يا قرارداد اي بيمه ريستك ختود را كتا ش د نتد.      ند با استفاده از شراكتتوانست ننها نمي

  ا را نيز تقسيم كند.   اي ايجاد كنند كه در عين هذب سرمايه بتواند ريسك  اي سهامي توانستند شركت ننها نمي

توانستتتند از  د بنتتابراين نمتتييتتذاري را نداشتتتن از ننجتتايي كتته ننهتتا امكتتا  يتتردنورد  منتتابخ بتتراي ستترمايه 

توانستند اختراعات خود را ثبت كنند و حق انحصاري استفاده   اي ناشي از ابعاد توليد استفاده كنند، نمي هويي صرفه

از ن  را براي خود محفوظ دارند. اين تهيدستا  كه به قو  مورخ اقتصادي فرانسوي فرنا  برود ، از دست يافتن ننها 

انتد بته ستازوكار اي حقتوقي بزم بتراي ايجتاد        ياه نتوانسته شد  يچ ه از حوزه اين قانو  ممانعت ميبه امتياز استفاد

 سرمايه نزديك شوند. 

بتار ايتن    ساختما  بهتر از  ر هاي ديگر اثرات اقتصادي فاهعه يتنه فقدا  حقوق رسمي در بخش مالكدر زمي

 ا ثبت نشده بودنتد   درصد زمين 80مطالعه كرديم، حدود  توا  مشا ده كرد. در تمام كشور ايي كه ما تبعيض را مي

 تاي فراقتانوني بايتد     و صاحبا  ننها قابل شناسايي و بنابراين حمايت نبودند. بنابراين،  ر يونته مبادلته ايتن دارايتي    

 مانند.   م مي ا از بقيه بازار محرو كنند و در نتيجه اين دارايي محدود به دايره كساني باشد كه با يكديگر دادوستد مي

 تا    ايي را كه بزمته توستعه فعاليتت بنگتاه     اين امر عالوه بر مشكالت ياد شده  مچنين امكا  دستيابي به وام

استتفاده از ايتن    ،انتدازي و توستعه يتك بنگتاه     يافته بتراي راه  ييرد، در حالي كه در كشور اي توسعه است از ننها مي

 اعتبارات يك روش معمو  است. 

 اي هديد از ر ن يذاشتن سند مالكيت  درصد اعتبارات دريافتي بنگاه 70بت متحده نمريكا تقريباو مثالو در ايا

 تايي را كته مستتلزم     يتذاري  نيد. قرار يرفتن در وضعيت فراقانوني  مچنين انگيزه براي سترمايه  رسمي به دست مي

 برد.   امنيت حقوقي است از بين مي

تم حقتوقي رستمي كوتتاه استت بنتابراين ستعي كردنتد كته ختود          از ننجايي كه مهاهرين دستشتا  از سيست  

 اي خود ايجاد كنند. ننها نه تنها با رقيبا  خود بلكه با سيستتم رستمي نيتز بايتد مبتارزه        ايي براي مالكيت تضمين

 كردند.   مي

حقتوقي   انتدازي يتك نظتام    اي هتز راه  اير قوانين كشور خود ننها حاضر به پذيرفتن ننها نبتود، ننهتا نيتز چتاره    

 اي حقوقي بزريترين شورش عليه وضخ موهود در تاريخ كشور اي در حتا    فراقانوني نداشتند. به نظر من اين نظام

 رشد و كشور اي كمونيست پيشين بعد از سقوط كمونيسم است. 

 يابد   گري توسعه مي فراقانوني

  نفر همعيت خوا نتد داشتت و   ميليو 5شهر از كشور اي در حا  توسعه بيش از  50، بيش از 2015تا سا  

بيشتر اين همعيت خارج از قانو  فعاليت كرده و براي خود مسكن تهيه خوا ند كرد. بخش فراقانوني در كشتور اي  

 ا   اي هديدي كه ايجاد شده هاي قديمي در حا  توسعه و كشور اي پيشين كمونيست  مه ها حضور دارد و شغل

 را يرفته است. 

 اي فراقانوني را مشا ده خوا يد كترد: صترافي،    زنيد و مطمئن باشيد كه يكي از اين مغازه ا ب دوري در خيابا 

 اي چاپ شتده، محصتو  بختش فراقتانوني      نژانس حمل و نقل )تاكسي( و خدمات ديگر. حتي بخش زيادي از كتاب

 است. 

يافتته استت. از    و توستعه  اي كامل در حاشيه قانو  و حتي در تضاد با ن  به تملك درنمده، ساخته شده  محله

واحد ن  سند قانوني دارد. ما متوهه شديم كه در تمام نمريكتاي بتتين    30ساختما  ساخته شده در پرو تنها  100

تتا   50 ا سند رستمي ندارنتد.    درصد زمين 80توا  تعلق دارد و  وساز ا به بخش سرمايه كم چهارم ساخت حداقل سه



فراقانوني مشغو  به كارنتد و دوستوم كتل توليتد ايتن منتاطق را توليتد         درصد كل شاغلين هها  سوم در بخش 75

 تاي   شد، امتروز، بتازار خانته     ا براي اهاره داد  بنا مي سا  پيش دوسوم خانه 30كنند. برزيل را در نظر بگيريد:  مي

غيتر    تاي  شود. قسمت اعظم ايتن بتازار بته ستوي محلته      درصد بخش ساختما  را شامل مي 5استيجاري به زحمت 

درصتد از   10يزارش كرد كه تنهتا   1997رسمي شهر اي برزيل نقل مكا  كرده است. وا  استريت هورنا  در سا  

 باشند.    اي نمازو  برزيل داراي سند مالكيت مي  اي اشغا  شده هنگل زمين

زنتديي  د ند كته در حاشتيه هوامتخ     بر خالف كشور اي پيشرفته كه طبقات پايين تنها اقليتي را تشكيل مي

كنند، كشور ايي وهود دارند كه بخش فراقانوني  ميشه در ننها بخش مسلط بوده است. به عنوا  نمونه، در اغلر  مي

انتداز ا و    اي فراقانوني به تنهايي معاد  چندين برابر مجمتوك پتس   كشور ايي كه ما بررسي كرديم، ارزش ساختما 

  اي دولتي است.   اي مستقيم خارهي و تمام بنگاه يذاري سرمايه اي تجاري به عالوه  دار در بانك  اي مدت سپرده

 ا و امتالك نيمتي از ثتروت     بينيم كه اين امر چندا   م عجير نيست. ارزش ساختما  كنيم مي وقتي فكر مي

چهتارم استت. در اغلتر     د د، اين مبلغ در كشور اي در حا  رشد نزديتك بته سته    كشور اي پيشرفته را تشكيل مي

يتذاري قابتل    وستاز غيتر قتانوني تنهتا روش سترمايه      در حا  توسعه و كشور اي كمونيستي سابق، ساختكشور اي 

انداز را در روند تشكيل سرمايه، به خود اختصاو داده است. به عالوه با در نظتر   دسترسي است و بخش مهمي از پس

شويم كته   اي مي بالقوه و مهارت فني يرفتن سهم فزاينده شهر ا در توليد ناخالص داخلي متوهه عظمت توده سرمايه

 ييرد.   عمدتاو در مناطق شهري شكل مي

 ها قصد ماندن دارند  غير قانوني

 تاي فراقتانوني بتراي تتأمين       ا اغلر ناتوا  از مقابله با قدرت فراقانوني  ستند. بنگتاه  در بيشتر كشور ا، دولت

اند. براي نمونه در پترو،   ستا  از دولت خيلي پيش افتادهمسكن )به معناي صرفاو فيزيكي كلمه( براي مهاهرين و تهيد

يتذاري   درصد سترمايه  2قيمت رقم ناچيز   اي ارزا  يذاري بخش عمومي در مسكن ، سرمايه1980 اي  تا پايا  سا 

رسد.  درصد مي 10قيمت، سهم بخش رسمي تنها به   اي يرا  داد. با اضافه كرد  خانه بخش فراقانوني را تشكيل مي

  اي دولت بود.  برابر كل دارايي 10در  ائيتي، تقريباو  1995 اي بخش فراقانوني در سا   زش ساختما ار

دارنتد، بنتابراين بتا اكثتر     از ننجايي كه قرارداد اي بخش فراقانوني در چتارچوب نظتام رستمي مالكيتت قترار ن     

شتوند و كستاني كته ايتن      ي رستمي وارد نمتي  يتذار  ناسازيار  ستند. اين قرارداد ا در مدار ماليه و سترمايه   ا همعامل

د ند و در برابر نهاد اي رستمي پاستخگو    بندند تنها به مراهخ مورد قبو  خاو خود حساب پس مي قرارداد ا را مي

 نيستند. 

 اي توسعه شتهري،   له انجمنشود از هم  اي متنوعي اداره مي  اي قراردادي در چارچوب سازماند ي اين نظام

منتدا  از اصتالحات     تاي معتدنچيا ، بهتره    دارا  كوچك، باشگاه  اي مغازه برداري كشاورزي، تشكل اي بهره  انجمن

 اي مسكوني و شتورا اي محلتي. بته نتدرت پتيش        اي اسكا ، مجتمخ  اي مسكن خصوصي، سازما  ارضي، تعاوني

سعي در انجتام    اي فراقانوني نيد كه بخش فراقانوني  دفي ضد اهتماعي داشته باشد. تنها هناياتي كه اين انسا  مي

اي  تنهتا وستيله   ن  دارند ساخت يك خانه ، ارائه يك خدمت ويا يسترش دادو ستد است . سيستم حقوقي فراقانوني

واردين براي سروساما  داد  به معامالت و زنديي در اختيار دارنتد. در نتيجته،  تيچ چيتز ديگتري       است كه اين تازه

 كنند ارتباط داشته باشد.   حقوقي با روشي كه تهيدستا  كار و زنديي ميتواند بيش از اين سيستم  نمي

 اي كثيف و محقتر استت ولتي اينهتا  تيچ شتبا تي بته         ايرچه محل زنديي اين افراد فراقانوني شبيه به كلبه

ي  تاي نبرومنتد    اي تهيدستا  كشور اي پيشرفته در يذشته خانته   اي حقير كشور اي پيشرفته ندارند. خانه خانه



 اند.   اند كه اكنو  به علت عدم رسيديي به اين وضخ افتاده بوده

كننتد و ستاكنين ننهتا نيتز      روز وضخ بهتري پيتدا متي    اي ابتدايي روزبه گاهنبدر كشور اي در حا  توسعه اين 

در د نتد،   روز ارزششا  را از دستت متي   شوند. در حالي كه مسكن تهيدستا  كشور اي پيشرفته روزبه تر مي شايسته

رود و طي چند د ه قيمتتي معتاد      اي فقيرنشين قيمتشا  بابتر مي  اي محله كشور اي در حا  توسعه ساختما 

اند. مهاهرين فراقانوني پيش از  ر چيز و به رغم  ا ر غير قانونيشا ،   اي كاريرنشين غرب را پيدا كرده قيمت محله

 و پررونقي داشته باشند.   اي مدني را دارند كه در ن  زنديي نرام نرزوي هامعه

 اي فراقانوني نيز بيشتر شبيه  كنند، نقش سازما  يافته و تنوك پيدا مي  اي توليدي توسعه به تدريج كه فعاليت

 تاي    تا، شتبكه    ا به درهات مختلف تأمين زيربنا ايي اساسي چو  هاده شود. اين سازما  مي« خدمات عمومي»به 

مين سرويس حمل و نقل و حتي و يفته تشتكيالت قضتايي و حفت  نظتم را بته عهتده        برق و فاضالب، اداره بازار، تأ

د ند كته   اند، منتهي ترهيح مي اند، عقر نشسته ييرند. دولتمردا  كه با اين پيشرفت بخش فراقانوني مواهه شده مي

است كه اين رفتار تنها موقتي تلقي كنند. با اين حا ، واقعيت اين « تا پايا  يافتن وضعيت اضطراري» ر امتيازي را 

 اي رسمي است. در برخي از موارد دولتمردا  با قائتل شتد     ناپذير سياست نقابي براي پنها  كرد  شكست اهتناب

 ايي كته در ابتتدا    تا بنگاه ،اند زاير كوچك قانوني ايجاد كرده اي فراقانوني، به نوعي، ه استثنائاتي براي بعضي از بنگاه

بتوانند بدو  اين كه كسي مزاحم ننها شود، فعاليت كنند، ولي در عين حا  اهازه ادغام كامل ننها اند  غير قانوني بوده

توانند از حمايت و امتيازات مجموك نظام رسمي بهره ببرنتد. ايتن    د ند، در نتيجه اينها نمي را در سيستم رسمي نمي

وعي قرارداد حقوقي صلح موقتي تلقتي كترد. متثالو در    توا  ننها را ن شود و مي پرده مي  ا مانخ از رودررويي بي مصالحه

 يويند.  سخن مي« نيمه رسمي»مصر كارشناسا  از  مين حاب راهخ به مسكن 

روز نردبتا    اي تنگاتنگ با فقر دارد. ولي افرادي كه در وضعيت فراقانوني قرار دارند روزبته  فراقانوني بود  رابطه

دبر  5000، ارزش  ر  كتار زمتين در بختش رستمي ليمتا     «رزيابي فني پروسازما  ا»كنند. از نظر  ترقي را طي مي

نمريكا است در حتالي كته در منطقته يامارا كه قسمت اعظم بخش صنعتي غير رستمي پترو در ن  مستقتتر استت،     

متا،  رسد. در نوياسيو ، قسمت ديگري از بختش فراقتانوني لي   دبر نمريكا نيز مي 30000قيمت  تر  كتتار زمين تتا 

دبر استت. ايتن    40000 (Zarate)از محلته زراتته    (Chimu)دبر و در شتيمو   100000قيمت يك  كتتار زمتين   

 اي ليما كه  ترين محله ، شيك(San Isidro)درو  و سن ايزي (Milaflores) ا را بتا قيمت زميني در ميرافلورز  قيمت

 راي  ر  كتار زمين. دبر ب 100000تا  50000سند اي رسمي دارند، مقايسه كنيد: 

 شود   : تاريخ تکرار مي2نقطه كور شماره 

 ا تصميم خوا ند يرفتت كته بتا وارد كترد  ايتن       ماند اين است كه چه موقخ حكومت تنها سؤالي كه باقي مي

اي استت    ا به چارچوبي قانوني، منظم و منسجم به ننها مشروعيت بخشند. شق ديگر ادامه  رج و مرج قتانوني  دارايي

در ن  نظام حقوقي مالكيت فراقانوني به ايجاد مشكالت براي سيستم رسمي ادامه خوا د داد. اير قرار باشتد كته    كه

 تاي   اي شوند، قوانين رسمي بايد خود را با واقعيت خواسته روزي اين كشور ا موفق به داشتن نظام حقوقي يكپارچه

طلبا  در پرتگاه قرار ندارنتد. مبتارزه ننهتا يرچته      صالحوسيخ فراقانوني حقوق مالكيت وفق د ند. خبر خوش ن  كه ا

 تا   سترگ است، ولي قبالو در بسياري كشور ا تجربه شده است. به  نگام شروك انقالب صنعتي در اروپا نيز، حكومتت 

 اي اهتماعي پريشتا  بودنتد. ننهتا     از مهاهرتي غير قابل كنتر ، رشد بخش فراقانوني، تهيدستا  در شهر ا و نشوب

 اي بسيار باب حل كنند.   مدت و با  زينه يز در نغاز سعي كردند اين مسايل را براي كوتاهن

 



 مهاجرت به سوي شهرها 

نويسا ، شروك انقالب صنعتي و تجاري در اروپا را به مهاهرت همعي به طرف شهر ا، رشد همعيت  اغلر تاريخ

ن نخستيد ند.  سه با شهر ا ارتباط ميستا ا در مقايبه دنبا  كنتر  بال اي طبيعي و كا ش نسبي دستمزد ا در رو

ناشي از اين مهتاهرت پريشتا      نظمي موج مهاهرت در انگلستا  در پايا  سده شانزد م اتفاق افتاد. مقامات كه از بي

 اي چو  پخش مواد غذايي بين تهيدستا  نرامش شهري را حف  كنند.  شده بودند سعي كردند با تدابير موقتي

پايداري  م براي متقاعد كرد  مردم ههت بازيشت بته روستا ايشتا  انديشتيده شتد. قتوانين مصتوب       تدابير 

ثتابتي كته    نشتاني شرط دريافت كمك را بازيشت مردم به محتل تولتد يتا نخترين      1693و  1685، 1662 اي  سا 

 يافتن كار به شهر ا بيايند.   ا و كاريرا  بيشتري در پي  كرد.  دف ممانعت از اين بود كه خانواده داشتند اعالم مي

هايي در انگلستا  را منوط به داشتن يوا ي سكونت صادره از  قانوني تصوير شد كه اهازه هابه 1697در سا  

 تا و معلتولين را از مهتاهرت     كترد. ايتن قتوانين بستياري از ختانواده      طرف مقامات محلي محل هديد زندييشا  مي

كردنتد. اغلتر    طلر بابخره را ي براي رساند  خود بته شتهر ا پيتدا متي     هاهداشت ولي هوانا  مجرد سالم و  بازمي

بايست  ند. مقررات محدودكننده و خصوصاو دردسر اي فراواني كه ميدكر مهاهرين شغل مورد انتظار خود را پيدا نمي

ي رستمي   تا   ا تحمل كرد، موهتر محتدود شتد   رفيتت بنگتاه       اي بنگاه براي توسعه و تنوك بخشيد  به فعاليت

توانستند براي كاريرا  هديد شغل ايجاد كنند. بعضي از مهاهرين كار اي متوقتي پيتدا    شد و در نتيجه اينها نمي مي

كردند. بسياري از ننها به اميد ن  كه روزي در صتنفي پذيرفتته     ا كار مي كردند و يا به عنوا  پيشخدمت در خانه مي

 اي اهتماعي   اي شهر اي اروپا شدند. نشوب به استقرار موقتي در حاشيهاي پيدا كنند، مجبور  شوند و يا كار رسمي

 تا نهاد تاي سياستي موهتود، از سترعت تغييترات        غير قابل اهتناب بود. پس از متدت كوتتا ي از شتروك مهتاهرت    

نيتروي   ا مانخ از تحقق يتافتن كتل     اي مركانتيليست ناپذيري قوانين و سنت  ا مستأصل شده بودند. انعطاف واقعيت

 شد.   بالقوه توليدي مهاهرين مي

همعيت بيش از حد، نلوديي و مشكالت غير قابل اهتناب سازيار شد  روستاييا  بتا زنتديي شتهري موهتر     

كردنتد بتا    شد. مقامات به عوض تطبيق خود با واقعيت هديد شهري، ستعي متي   تر شد  تعارضات اهتماعي مي وخيم

شد و مقامات نيتز   نند. اين زياد شد  مقررات موهر تخلف بيشتر مردم ميوضخ مقررات تازه صورت مسأله را پاك ك

كردند تحت پيگرد قتانوني قترار د نتد.     كردند با مقررات هديدتري كساني را كه مقررات قبلي را رعايت نمي سعي مي

وك بته ستركوب   يافت، قاچاق و تقلر  مه ها را فرا يرفته بتود. دولتمتردا  شتر     ا به شدت افزايش مي تعداد محاكمه

 شديد كردند.  

 ايشتا     اي مخفتي در خانته   شدند شروك به باز كرد  كارياه مهاهرين اروپايي كه موفق به پيدا كرد  كار نمي

توانستند به خود اهازه د ند كه زياد سختگير باشند. كار ختالف قتانو  تنهتا منبتخ      كردند. اين مهاهرين مسلماو نمي

 ي به سرعت شروك به رشد كرد.  درنمد ننها بود و بخش فراقانون

 نويسد:   مي 1762 كشر از قو  اوليور يلداسميت در سا   نويس اقتصادي الي تاريخ

شود كه  ر روز يك نص قانو  را زير پا نگذارد ... و كسي  م هز يك مشت فاسد و  يك انگليسي  م پيدا نمي»

 «. اردمزدور نيست كه سعي كند اين قوانين را عمالو به مورد اهرا يذ

در فرانسه، اذعا  دارد كه يكي از دبيل عدم رعايت قانو  اين بتود   1693و  1687 اي  دو حكم صادره در سا 

توانستتند   سواد ايشتا  بيشتتر بتود، نمتي     كه كاريرا  كه در ن  زما  نسبت به كاريرا  هها  سوم امروز تعداد بتي 

شد كته ايتن    را از ننها دارند. ولي اين امر مانخ از اين نمي بفهمند كه توليدكننديا  منسوهات انتظار انجام چه كاري



 كاريرا  مهاهر كارنمد باشند. به قو  ندام اسميت: 

تا  راه بيافتد، ننها را به كاريرا  حومه شهر بسپاريد كه هز هسارت  تيچ   خوا يد كه كار اي توليدي اير مي»

توانيتد ننهتا را مخفيانته دوبتاره وارد      بعد به  ر صورتي كه ميامتياز ديگري ندارند كه بتوانند روي ننها حساب كنند. 

 « شهر كنيد.

كارا  رسمي، بر خالف ندام اسميت، نظر مثبتي نسبت به رقابتت نداشتتند. در انگلستتا ، در     مقامات و صاحر

يترد   دوره يرايا  از تعداد روزافزو  فروشنديا  ، برخي از سنت1660 اي پس از استقرار مجدد سلطنت در سا   د ه

 تاي هديتد     اي ها افتاده قديمي و  هور مغازه ومرج موهود در برابر مغازه  ا و  رج و دستفروشا  خياباني، نشفتگي

 هوارد تا، بيهتود   دارا  قديمي براي خالو شد  از شتر تتازه   در بسياري از شهر اي كوچك شاكي بودند. تالش مغازه

 بود.  

سا  طو  كشيد. در ستا    300فروختند   اي دست دوم مي كه لباس در پاريس، مبارزه بين خياطا  و كساني

منظور حمايت از صنايخ پشم انگلستتا ، واردات منستوهات نختي نقتش و نگتاردار ممنتوك اعتالم شتد. ولتي           1700

 تاي قتانوني و استتثنائات بته توليتد ايتن نتوك منستوهات         خيلي زود، خود با استفاده از خأل توليدكننديا  انگليسي

 ند. پرداخت

 اي كتاني، استفاده از پارچه فاستوني با تار اي كتاني بتود.    اي دور زد  اين ممنوعيت چاپ پارچه يكي از راه

امپراتور چارلز كوينت )كه در اسپانيا، بتا نتام    1549كرد. در سا   اسپانيا نيز كارنفرينا  فراقانوني خود را مجازات مي

 اي فراقانوني صادر كردند. يكتي از ايتن قتوانين، مقامتات را      وو بنگاهفرما  در خص 25كرد(  چارلز او  حكومت مي

د كه در حا  خريتد  نكرد تا خريدارا  بتوانند ببين مي اي پارچه به  مراه مارك توليدكننده ننها  م به بريد  تكهزتمل

 اند.   محصولي فراقانوني بوده

ه مريبتار بتود. در اواستط ستده  جتده، قتوانين       رحمانته و در فرانست    ا امري رايج، بي سركوب دولتي فراقانوني

، بيكتاري و حتتي مترگ را     ايي چو  زندا  ممنوعيت توليد، واردات و فروش منسوهات نخي نقش و نگاردار مجازات

 نشدني بودند.    ا  مچنا  رام ولي فراقانوني ،دربر داشت

 اي نخي نقتش و نگتاردار    نوني پارچهشديا  قاچاقچيا ، توليدكننديا  و فروشنديا  غير قا  كشر تعداد اعدام

زند. تعدادي از اين  م بيشتر به بيكتاري محكتوم    نفر تخمين مي 16000سا  از  مين سده  جد م،  10را در طي 

نفتر را روي چترخ شتكنجه داده     58كارنفرين فراقانوني را دار زده بودند،  77شده بودند. تنها در شهر وبنس فرانسه 

 كردند.   ري مينفر بيگا 631بودند و 

 اي موهود نبوده، عامل ديگري  م بود به اين معنتا    ا تنها حمايت از بنگاه ولي علت اذيت و نزار اين فراقانوني

 تاي يكرنتگ و بررستي اينكته نيتا       پارچته  أكرد. پيدا كترد  منشت   ا را مشكل مي   ا وصو  ماليات كه اين نوك پارچه

كار نساني بود، در صورتي كه ايتن امتر در متورد پارچته نقتش و       ،رده يا نهتوليدكننده، ماليات توليدات را پرداخت ك

 تر بود.    اي متنوك بسيار مشكل نگاردار با رنگ

وارد ا به توليتد قتانوني و     اي اصنافي بودند كه نقش اصلي ننها كنتر  تازه دولتمردا  شديداو متكي به اتحاديه

كردند شناسايي كنند. در اين ميا ، مقامات به هتاي   نو  را رعايت نميكمك به مأمورا  دولتي بود تا كساني را كه قا

يذاشتند به طتوري   ترين وههي به مورد اهرا مي  ا، ننها را به خشن منعطف كرد  قوانين در ههت پذيرفتن فراقانوني

در ستا   « ر و شايردقانو  استادكا»شدند.  نگامي كه  كه كارنفرينا  فراقانوني مجبور به استقرار در حومه شهر ا مي

در انگلستا  نرخ دستمزد براي كاريرا  را تثبيت كرد و تعديل ن  را بر اساس قيمت مواد خوراكي اساسي در  1563



 ر سا  الزامي كرد، بسياري از كارنفرينا  فراقانوني توليدات خود را به طترف شتهر اي دورافتتاده منتقتل كردنتد و      

پذيرتر و حتي يتا ي غيتر    نظارت دولتي در ننجا ا كمتر بود و مقررات انعطاف اي هديدي به وهود نوردند كه  حومه

 اي اصناف نيز  توانستند از چشما  نا ر اتحاديه  ا در عين حا  مي نشيني به حومه  ا با عقر قابل اهرا بود. فراقانوني

 رفت، دور باشند.   كه حوزه صالحيت قانوني ننها از حاشيه شهر ا فراتر نمي

اي هز سپرد  بخشتي از توليتدات ختود بته       اي رسمي چاره ، رقابت فراقانوني به حدي رسيد كه بنگاهبابخره

 اي حومه شهر نداشتند. به اين ترتير بنگا دارا  رسمي پايه مالياتي را كوچك كرده و  كاري به كارياه صورت پيما 

 تاي بتاب باعت      نورد: ماليتات  ا بته وهتود متي   شدند. اين وضخ دور باطلي ر  اي مالياتي مي نايزير موهر افزايش نرخ

تتر بته ستوي حومته شتهر ا       ردهشد و اين امر موهر تشويق مهاهرت يستت   اي اهتماعي مي تشديد بيكاري و تنش

كتاري بته توليدكننتدياني كته قتوانين را رعايتت        د كه به نوبه خود سپرد  بخشي از كار ا را به صورت پيمتا  ش مي

د. بعضي از اين توليدكننديا  فراقتانوني ننقتدر وضعشتا  ختوب شتد كته توانستتند بتا         بخشي كردند، توسعه مي نمي

 پرداخت رشوه وارد بخش توليد رسمي شوند.  

( قتوانين  1485تت 1603كردند. در زمتا  سلطنت تودر تا )  هويانته از خود دفاك مي  اي اصنتاف ستيزه اتحاديته

 تا و   ممنوك اعالم كردنتد. بتا ايتن حتا ، تعتداد زيتاد فراقتانوني         اي شهر ا را  ا و خدمات حومه بسيار زيادي كارياه

شكست  ، ا ترين شكست كرد. از همله بزرگ  ا را نقش برنب مي  ايي كه پيداكردنشا  ممكن نبود اين كوشش نشاني

  اي طتوبني و مشتهور عليته بنگا تدارا     است كه پس از مبتارزه  ا  و توليدكننديا  روتختي نورويچدوز همعيت كاله

 اي اصناف را به لترزه انداختته    قانوني خود را براي توليد انحصاري اعما  كند. رقابت، پايه« حق»فراقانوني، نتوانست 

 بود.  

 فروپاشي نظم قديمي 

يونه كه  نشيني شدند، درست  ما   اي اروپايي به تدريج مجبور به عقر يري، حكومت در مقابل رشد فراقانوني

كنند. يوستا و ندولف پادشتاه ستوئد بتا     مروز و كشور اي كمونيست پيشين اين كار را مي اي در حا  رشد ا حكومت

توهه به عدم توانايي خود براي ممانعت از توسعه مراكز فراقانوني، از اين مؤسسات ديد  كرد و دعتاي خيتر ختود را    

مجبور شد بپذيرد و اعالم كنتد كته   بدرقه راه ننها كرد تا  ا ر كنتر  دولتي را حف  كرده باشد. در انگلستا ، دولت 

 تاي قتانوني وهتود      اي اصناف و ديگر محتدوديت  اند كه اتحاديه صنايخ هديد تنها در شهر ايي رشد و توسعه يافته

 اي اصتناف ايجتاد     اي خاو خود را براي فرار از كنتر  دولت و اتحاديه  ا شهر ا و حومه نداشت. در واقخ، فراقانوني

 كرده بودند.  

 اي فراقانوني كارنمدتر بوده و موفقيت بيشتري به  مراه داشت.  مه هتا قبتو  داشتتند كته      الوه، فعاليتبه ع

علت پيشرفت زياد صنعت نخ اين بوده كه مقررات در ن  بسيار كمتر از صنعت پشم بتود. متردم خيلتي زود متوهته     

 كنند.   د توليد ميشدند كه مؤسسات فراقانوني، كاب ا و خدمات بهتري از رقباي قانوني خو

 تاي نظتم مركانتيليستتي.  تر       ا، نغازي بود براي به لرزه انتداختن پايته   فراواني، پافشاري و موفقيت فراقانوني

مثل دشمنا  شخصي خود بته  موفقيت ننها معاد  يك پيروزي در مقابل دولت بود. ننها ناچار بودند مقامات دولت را 

 تا در سيستتم رستمي، بته نزار ننهتا       ازيار كرد  قوانين و قبو  فراقانونيند. در كشور ايي كه به عوض سحساب نور

نميتز ستوق     ا افزايش يافته و به سوي اعما  خشونت پرداختند، نه تنها پيشرفت اقتصادي كم بود، بلكه نارضايتي مي

  ا انقالب فرانسه و انقالب روسيه بود.  يافت. مشهورترين نمود بيروني اين خشونت مي

نميتز بته ستوي     ل، كشور ايي كه سريعاو خود را با وضخ هديد سازيار كرده بودند يذاري نسبتاو مسالمتدر مقاب



بين متوهه شتدند كته يتك بختش فراقتانوني پررونتق از نظتر         اقتصاد بازار نزاد داشتند.  نگامي كه زمامدارا  روشن

تشتكيالت حكتومتي دستت از حمايتت     اقتصادي، سياسي و اهتماعي، بهتتر از مهتاهرين بيكتار رو بته تزايتد استت،       

  اي اصناف برداشتند.   اتحاديه

 اي اصناف شتدند و ايتن امتر راه مرحلته      روز تعداد كمتري هذب اتحاديه نتيجه اين شد كه در انگلستا  روزبه

 اي كه دولت به طور اساسي روش اداره كسر و كار را ديريو  ساخت.   بعدي را  موار كرد، مرحله

 ش يافت. نظام حقوقي غير قابل انعطافي چو  نظام حاكم پيش از انقالب صتنعتي محكتوم   قدرت دولت نيز كا

 اي اصناف بودند يا منصوب دولت، بدو  وقفته بته    به تبا ي و فساد بود. اغلر بازرسا  توليد كه يا وابسته به اتحاديه

 شد.   ا  نسبت داده ميشدند، وضعيتي كه به عدم رعايت قوانين از سوي شهروند فساد يا ا ما  متهم مي

 تا را داشتتند در اواختر     دريافت رشوه حتي از سوي نماينديا  پارلما  كه قدرت اعطاي مجوز تشكيل شركت

، ريتيس  «ريتيس اتتاق بختش   »يتك   1601قر   فد م زبانزد  مه بود. مقامات محلي وضخ بدتري داشتند. در سا  

اي كه براي نيم دوهين مر ، يك دوهين مقررات را زير  ندهموهود ز»كرد:  يونه توصيف مي دادياه يك بخش را بدين

 «يذارد. پا مي

مقامات رسمي به هاي قبو  غير قابل توهيه بود  خصلت قوانين به عنوا  عامل شكست اهرايتي ن ، معتقتد   

كته در   اي شهر ا  يچ منفعتي در اعما  قتوانيني   شود. ولي قضات حومه بودند كه سركوب به اندازه كافي انجام نمي

 ا غير قابل قبو  بود. حدود اواخر ستده  يجتد م،    شهر ا نوشته شده بود نداشتند، قوانيني كه براي مردم اين حومه

 مجموعه دستگاه قضايي تضعيف شده و در برخي از كشور ا كامالو دچار فساد بود.  

متام انتظتارات متادي ختود را     اي كه دولتمردا   مه چيز را كامالو در كنتر  داشتند، متردم طبيعتتاو ت   در دوره

د د: وقتي دستمزد ا  داري را نشا  مي وار از وضعيت ما قبل سرمايه كردند. اين امر يك تصوير نمونه متوهه دولت مي

خوا ا  برقراري سقف دستمزد بودند و زماني كه قيمت مواد  كرد، كسبه تر از قيمت مواد غذايي افزايش پيدا مي سريخ

 تاي   يافت، اين بار كاريرا  خوا ا  برقراري حداقل دستتمزد و كنتتر  قيمتت    ا افزايش ميغذايي بيش از دستمزد 

شد. ايتن وضتعيت،     ا، درنمد ا و دستمزد ا با فشار سياسي و تصميم سياسي تعيين مي شدند. قيمت مواد غذايي مي

ل حتداقل و حتداكثر، حت     تاي  كرد. با تعيتين قيمتت   توليد صنعتي، كشاورزي و در نتيجه اشتغا  را دچار مشكل مي

 پذير نبود.   كاري امكا مشكالت مزمن كمبود )قحطي( و بي

تر ا، يعني ننهايي كه اعتماد بته نفتس بيشتتري      اي اهتماعي، قوي  اي اقتصادي و نشوب در ميا  اين بحرا 

 پيوستند.    اي انقالبي مي كردند و يا به هنبش داشتند يا مهاهرت مي

اي بهتتر بته     ا در پتي نينتده    ا  زار ايتاليايي، اسپانيولي، فرانسوي و ديگر اروپايي، صد19تا  17 اي  بين سده

 تاي    ا به پروتستتا   كشور اي ديگر مهاهرت كردند. در فرانسه، نزار و اذيت  وينو ا )نام تحقيرنميزي كه كاتوليك

كترد كته    دارمتا ر را وا  كتاريرا    اي بخش منسوهات، بستياري از كارنفرينتا  و   كالونييست داده بودند( و فراقانوني

خصوصاو به سوي انگلستا  و  لند مهاهرت كنند، دو كشوري كه مردما  ننها  مانند ايتن مهتاهرين، ختود را بتراي     

 موفقيت نماده كرده بودند.  

 سال   300باالخره ـ بعد از 

نشتكارا زيتر پتا     را مقتررات  ا ايتن   شد و فراقانوني  اي رسمي مي در حالي كه مقررات نامناسر مانخ رشد بنگاه

كردند، موقعيت براي  هور سياستمداراني  يذاشتند و عدم رضايت خود را از رانده شد  به حاشيه هامعه بيا  مي مي

  ا تقريباو با  ما  سرعتي كه مناطق مهاهرنشتين دور  شد. قانو   اي موهود وفق د ند نماده مي كه خود را با واقعيت



 و

 تا را قترق    خيابتا   ،فروشا ، يدا ا و ستارقين  رفت.  ر قدر دست فت به زير خاك مييا بر شهر ا يسترش مي 

كرد،  متا  قتدر فستاد دولتتي      كردند،  ر چقدر محصوبتي كه بدو  رعايت مقررات توليد شده بود بازار را پر مي مي

 يرفت.   هامعه مدني را فرا مي ،كرد و خشونت يسترش پيدا مي

يست، در بيشتر كشور اي اروپاي غربي، سازيار كرد  قوانين بتا نياز تاي مردمتا     در سده نوزده و نغاز سده ب

 تا ن  زمتا  فهميتده بودنتد كته متديريت        مالكيت، نغاز شد. اروپايي« حقوق»عادي، از همله انتظارات ننها در مورد 

ت. سياستمدارا  بتابخره  پذير نيس طلبانه و موردي امكا  يري و با اصالحات فرصت انقالب صنعتي با حضور فراقانوني

 شود.   فهميده بودند كه منشاو مشكل نه اين مردم، بلكه قوانيني است كه مانخ مفيد بود   مه مردم در هامعه مي

فو  ن  در اغلر كشور اي اروپايي مشابه بتود، لتيكن   اداري و شرايط  سرمايه  ر چند  كه توصيف هوامخ پيش

تر از ننهتايي كته     اي فراقانوني را وارد بخش كنند سريخ كرده بودند بنگاه نتايج يكسا  نبود. ن  كشور ايي كه سعي

دادند، پيشرفت كردند. سياستمدارا  اروپايي با تسهيل دستتيابي بته مالكيتت     در مقابل تغييرات مقاومت به خرج مي

ماعي محلي به  نگام رسمي، با كاستن از موانخ ايجاد شده توسط مقررات منسوخ و با در نظر يرفتن قرارداد اي اهت

ند كه انقالب صتنعتي  دايجاد قانو ، تضاد اي نظام حقوقي، اقتصادي خود را از بين بردند و اين امكا  را به وهود نور

  اي هديدي دست يابد.   به قله

يذشته اروپا شبا ت بسياري به زما  حا  كشور اي در حا  رشد و كشور اي كمونيستي پيشين دارد. مسأله 

اند كه خدمات عمومي كيفيت  كنند و شهر ا مملو از همعيت شده  ا را اشغا  مي نيست كه مردم خيابا  اساسي اين

 تاي اصتالحات كتال      كنند و يتا حتتي دستتاورد اي برنامته     پوش در شهر يدايي مي خوبي ندارند، كه كودكا  ژئده

وپا )و  مين طتور نمريكتا(  تم وهتود     شود. بسياري از اين مسائل در ار اقتصادي  يچ وقت نصير اكثريت مردم نمي

ايم كه اين مشكالت نمايانگر يتك تغييتر    داشتند و بابخره حل شدند. مسأله واقعي اين است كه ما  نوز قبو  نكرده

اي فراتتر از قتانو  رستمي خلتق      اساسي در انتظارات تهيدستاني است كه وارد شهر ا شده و قرارداد تاي اهتمتاعي  

 اي كشور اي در حا  توسعه و كمونيستت   وزيخ مجدد قدرت )سياسي(  ستند. اير حكومتكنند، ننها خوا ا  ت مي

 توانند خود را به دست موج بسپارند.   پيشين اين موضوك را درك كنند، ن  وقت به هاي غرق شد  در توفا  مي
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Abstract 
The following abstract of the book "The Mystery of Capital: Why Capitalism Triumphs in 

the West and Fails Everywhere Else" written by Hernando de Soto. This book fills the prsent 
gap in economic and legal literature about the meaning of ownership, and its role and 

importance in industrial development and in the developing societies. One of the highlights 

on this paper, is a very interesting comparison for the trend of the development in the 
developing countries, with the trend of the development of the countries in the west in 300 

years ago. 
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