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اسالمی در پاسخ به  جمهوریعجز و استيصال رژيم 
بحران سياسی کنونی و تشديد بحران اقتصادی و 

بر بستر اين شرايط  توده هاهمچنين رشد نارضايتی 
اجتماعی، ثبات و سرمستی سياستمداران حاکم را بيش 

اد گسترده تار و از پيش برهم زده است. انحطاط و فس
پود نظام سياسی و اقتصادی رژيم را فرا گرفته است. 
سردمداران حاکم با آگاه بودن از نابسامانی اوضاع 
سياسی و اقتصادی و اجتماعی، مترصد آنند که قبل از 

درگير در آن  سياسی اجتماعی و آنکه کالف اوضاع
را از دست بدهند، به هر شيوه ممکن، قدرت را حفظ 

اعمال سياست سرکوب و ديکتانوری عريان  نمايند.
برای تمرکز قدرت سياسی در دست به اصطالح 
"اصول گرايان" (پان اسالميست هايی که بيانگر منافع 

نظامی و مشتی تجار و زمين  –بورژوازی بروکرات 
دار بزرگ اند) و بيرون انداختن اصالح طلبان 
(بوروکرات های ليبرال) از حکومت، پروسه ای است 

نظامی با حمايت خامنه ای  –که بورژوازی بوروکرات 
و روحانيان پرقدرتی مانند جنتی، يزدی، واعظ طبسی، 
مصباح و غيره، و سردمداران مجلس و قوه قضائيه از 
آن حمايت کرده و به سياست روز مره و استراتژيک 
خود تبديل کرده است. جمهوری اسالمی و بويژه خامنه 

ردگان مرتجع حکومتی با ای و طيف وسيعی از سرک
پشتوانۀ سرنيزه و سرکوب گری همه جانبه، روند 
تمرکز و انحصار گرايی در قدرت سياسی و اقتصادی 
را به پيش برده و با بيرون راندن اصالح طلبان به 
خارج از حاکميت سياسی، و سرکوب نارضايتی توده 
ها، فاز جديدی را در عرصه سياسی و اجتماعی جامعه 

رده است. از يکسو شاهد موج وسيعی از بوجود آو
اعتراضات توده ها در ابراز تنفر از فضای اختناق و 

شعار آزادی و  غير انسانی حاکم بر جامعه هستيم که با
دموکراسی هويت خود را آشکار می سازد و از سوی 
ديگر با بوروکرات های ليبرالی روبرو می شويم که 

اده موقعيت و برای سهم خواهی از قدرت سياسی و اع
جايگاه پيشين خود، تالشی سازمان يافته می کنند که 
"کودتای جناح حاکم" را خنثی سازند. اين بخش از 
بورژوازی با تضعيف موقعيت سياسی خود پرچم 
دروغين مبارزه به ضد ديکتاتوری و استقرار 
دموکراسی را بر دوش گرفته و می خواهد با فريبکاری 

 فهرست:

برای سرنگونی  ضرورت طرح آلترناتيو انقالبی
 ۱ ص                                      !جمهوری اسالمی

 ۴ص                       کالرا ستکينبرای آزادی زن.  
   

(زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح  کارل مارکس

 ۸ ص                         بخش سوم لنين. )مارکسيسم

 ۲۴ص                                    دو شعر و يک طنز
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ضايتی توده ها سوار شود و و توهم زايی بر موج نار
جنبش انقالبی مردم را به نفع خويش مصادره نمايد. 
آنان به روی خود نمی آورند که مبارزۀ توده های 
ستمديده برای کسب آزادی، دموکراسی و تـأمين 
معيشت خود، هيچ قرابتی با تظلم خواهی اصالح طلبان 

د رانده شده از حکومت ندارد. به همين دليل است که باي
سياست های بورژوايی  با ردو با موضع گيری دقيق 

و غير پرولتری و با تبليغ و ترويج برنامه و تاکتيک 
کارگران انقالبی و کمونيست، طرح آلترناتيو انقالبی را 
در دستور جنبش انقالبی توده ها قرارداد. آری اين است 

 ضرورت مسأله، زيرا:
عه بر خورد طبقات، اليه ها و گروه های گوناگون جام«

يکسانی به دگرگونی های اجتماعی ندارند. برخی 
براساس نيازها و منافع خود خواهان انقالب يا خواهان 
تحول تدريجی، و برخی نيز بر پايه نيازها و منافع خود 
مخالف تغيير و تحول و دشمن انقالب اند. حتی آن 
طبقات، اليه ها و گروه هايی  که حرف از انقالب و يا 

تحول ريشه ای در جامعه می زنند خواست  دست کم
های يکسان يا واحدی ندارند، هرچند خواست هايشان 
در جمالت يکسان يا مشابهی بيان شود. علت اين امر 
آن است که نيازها و منافعی که پشت اين خواست ها 
قرار دارند و محرکشان اند، يکسان نيستند. طبقات 

و متضادی دارند  مختلف جامعه، نيازها و منافع متفاوت
و خواست های اعالم شده، بويژه هنگامی که درجه 
آگاهی سياسی ناکافی باشد و يا مبارزه طبقاتی رشد 

» کافی نکرده باشد، بيانگر دقيق نيازها و منافع نيستند.
همان گونه که در مورد يک «به همين دليل است که 

شخص بر حسب آنچه خود او در مورد خويش می 
نمی کنند، به همان گونه دربارۀ اين  انديشد داوری

تحوالت (اجتماعی) نمی توان برحسب آگاهی 
متناظرشان قضاوت کرد. بلکه به عکس، اين آگاهی را 
بايد از روی تضادهای زندگی مادی، از درگيری 
موجود بين نيروهای اجتماعی توليد و روابط توليدی 

 » توضيح داد.
ان، بورژوازی آگاهی از سياستها وعملکرد اصالح طلب

ليبرال و همچنين جريان های خرده بورژوايی موجود 
در جامعه که مدعی دفاع از آزادی و دموکراسی و 
حقوق توده ها هستند مسير مبارزه انقالبی را هموار 
خواهد کرد و اذهان تودها را برای شناخت انحرافات 
موجود در جنش انقالبی را آشکار خواهد نمود. آنچه 

برال را از نظر سياسی مشخص می کند بورژوازی لي
اين است که خواستار نظم و امنيت در چارچوب قانون 

است، قانونی که از مالکيت بورژوايی، آزادی کسب و 
کار و از سلطه سرمايه بر کار حمايت کند. او خواستار 
برابری طبقات دارا در مقابل قانون و اجرای يکسان 

فرق او با  قانون در مورد آنان است. در اينجا
بورژوازی جمهوری خواه و الئيک در اين است که 
بورژوازی ليبرال حتی به قانون مداری حکومت 
سلطنتی بورژوايی يا حکومت دينی بورژوازی می 
تواند قانع باشد. او طرفدار تغييرات تدريجی است و از 
نظر تاکتيکی به چانه زنی با مقامات حاکم و بهره 

مللی و شکاف درون هيأت برداری از شرايط بين ال
 حاکم دل می بندد. 

بورژوازی ليبرال به طور کلی، به ويژه بورژوازی 
ليبرال ايران، مانند ديگر بخش های بورژوازی خواهان 
تشديد استثمار کارگران، مخالف سازمان های مستقل 
کارگری، مخالف قدرت سياسی توده های کارگر و 

شرطی که زحمتکش (طرف دار حکومت "نخبگان" به 
اينان مدافع منافع بورژوازی ليبرال باشند) و خواستار 

 هژمونی فراکسيون خود است. 
بورژوازی ليبرال از انقالب و حرکت مستقل توده ها 
بسيار بيش از استبداد هراس دارد و با استبداد به طور 

مستقيم و غير مستقيم در جلوگيری از جنبش مستقل  
عقيم کردن و  کارگران و توده های زحمتکش و

سرکوب آن همکاری می کند. بورژوازی ليبرال دشمن 
 سرسخت دموکراسی وسيع توده ای است. 

اصالح طلبان از بحران سياسی و ضرورت به رسميت 
شناختن آن سخن می گويند و در همان حال از بازگشت 
به قانون اساسی و "اجرای بی تنازل قانون اساسی" دم 

ساده را نمی فهمند يا خود را می زنند! آنها اين حقيقت 
به نفهميدن ميزنند که يکی از علل بحران سياسی همين 
قانون اساسی جمهوری اسالمی است. بحران سياسی 
کنونی ايران تنها ناشی از درگيری و تضادهای سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی و ايدئولوژيک بين پان اسالميست 

طرف  ها از يک طرف و اصالح طلبان و ليبرال ها از
ديگر، نيست. اين تضاد اخير که واقعی و حاد است تنها 
نمايانگر به اصطالح نوک قله کوه يخ شناور در آب 

 است. 
بحران سياسی کنونی ناشی از تضاد بين روبنای 
سياسی، حقوقی و فرهنگی حاکم با ساختار اقتصادی و 
اجتماعی جامعه و نيروهای مولد و فکری جامعه است 

د بين جمهوری اسالمی با اکثريت که به صورت تضا
درصد) مردم خود را  ۹۵تا  ۹۰بسيار عظيم (يعنی 

نشان می دهد. قانون اساسی ضد دموکراتيک، واليت 
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فقيه و تمرکز قوای مجريه، قضائيه و مقننه در دست 
او، استبداد و اختناق سياسی، شکنجه و سانسور، ماشين 

ی سر غول پيکر نظامی، امنيتی و بوروکراتيک باال
مردم و ضد مردم، قوانين مدنی و جزائی قرون 
وسطائی، تبعيض جنسی، تبعيض دينی، ستم ملی، 
شووينيسم و ماجراجويی در روابط خارجی و 
ديپلماتيک و غيره و غيره، همگی اجزای جدايی ناپذير 
رژيم جمهوری اسالمی اند و برای همۀ آنها توجيهات و 

سالمی و ديگر پايه هايی در قانون اساسی جمهوری ا
 قوانين ارتجايی اين رژيم می توان يافت.

آنچه درباره منافع، نيازها، خواست ها و اهداف پان 
اسالميست ها، اصالح طلبان و ليبرال ها گفته شد نشان 
می دهد که هيچ وجه مشترکی ميان هيچ يک از آنها با 
نيازها، منافع و خواست های طبقه کارگر و توده های 

 ندارد.  زحمتکش وجود
نياز اصلی اقتصادی طبقه کارگر از ميان رفتن استثمار 
کار مزدی است که جز با برافتادن نظام سرمايه داری 
و استقرار توليد سوسياليستی يعنی توليد اجتماعاً تنظيم 
شده مولدان آزاد و متحد با مالکيت اجتماعی و مديريت 
مولدان مستقيم تحقق پذير نيست. نياز سياسی اصلی 
طبقه کارگر تسخير قدرت سياسی به دست طبقه کارگر 
و زحمتکشان متحد او است تا پس از برافتادن قدرت 
سياسی سرمايه داران و زمين داران مانع بازگشت آنها 
به قدرت سياسی و تصاحب مجدد وسائل توليد (سرمايه 
و زمين) شوند. قدرت سياسی کارگران تنها می تواند 

قدرتی که به توده های کارگر  قدرتی دموکراتيک باشد،
و توده های وسيع مردم امکان می دهد در زندگی 
سياسی جامعه شرکت فعال داشته باشند و خود 

 سرنوشت خويش را تعيين کنند. 
دست يابی به اين خواست ها جز با مبارزه انقالبی 
برای برانداختن رژيم جمهوری اسالمی، استقرار قدرت 

تکشان در گام اول و دموکراتيک کارگران و زحم
برانداختن استثمار سرمايه داری و محو هرگونه ستم و 

 استثمار در گام بعدی ممکن نيست. 
اين نيازها و خواست ها بايد در اهداف و سياست 
مشترک روشنی تدوين شوند و در درجه اول همۀ 
کارگران انقالبی و کمونيست ها به گرد آن متحد و 

ون صورت نگرفته است و متشکل گردند. اين کار تاکن
يکی از مهم ترين نقايص جنبش طبقه کارگر برای 
رهايی از استثمار و جنبش عمومی برای دموکراسی را 

 تشکيل می دهد. 

پس از اين گام مهم، يعنی پس از وحدت سياسی طبقه 
کارگر (يا ايجاد حزب سياسی طبقه کارگر که مجهز به 

رگر باشد) تئوری انقالبی و متکی بر توده ها ی کا
زمينه برای اتحادها و ائتالف ها ی ديگری که امر 
انقالب را به پيش برند فراهم می شود. چنين اتحادها و 
ائتالف هايی بايد به صورت اصولی برقرار گردند. 
يکی از معيارهای اصولی بودن اين است که نخست 
بايد تمايزها و اختالفات روشن شوند. طبقه کارگر و 

الف استثمارگران هيچ نفعی در زحمتکشان، برخ
مخدوش کردن خطوط و مرزبندی های طبقاتی و در 
گل آلود کردن آب ندارند. طبقه کارگر حتی بايد 
تمايزهای خود را با ديگر زحمتکشان روشن کند، 
هرچند تضادها و اختالفات کارگران با ديگر 
زحمتکشان غير پرلتری يعنی با همه کسانی که از 

دگی می کنند و نه از راه استثمار طريق کار خود زن
تضادی  –برخالف تضاد او با استثمارگران  –ديگری 

قهرآميز نيست. منافع تاريخی طبقۀ کارگر در مبارزه 
برای رهايی از استثمار سرمايه داری، منافع فوری اين 
طبقه برای بهبود وضع زندگی مادی و معنوی خود و 

افع جنبش مساعد کردن شرايط مبارزۀ طبقاتی و من
عمومی برای دموکراسی، همگی ايجاب می کنند که 
خط و مرزها روشن شوند و تنوع گفتمان ها و خواست 
ها مجال بروز يابند. تنها طبقات ارتجاعی و استثمارگر 
از روشن شدن تمايزها و تضادهای طبقاتی، سياسی و 
نظری وحشت دارند و می کوشند با توهم زايی و چهره 

به تحميق توده ها بپردازند. طبقۀ  نمايی های کاذب
کارگر برای رهايی از ستم طبقاتی بايد برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی و استقرار آزادی و سوسياليسم 
مبارزه نمايد و شرط پيروزی در اين راه، آموزش و 
فرا گيری دانش مبارزه به ضد استثمارگران و متشکل 

د حزب شدن در تشکل های مستقل طبقاتی خود و ايجا
 سياسی مستقل طبقۀ کارگر است. 

 
 آرش جاويد    

 

در نگارش اين نوشته از مقاله "فريبی بزرگ  •
به نام وحدت کلمه" نوشته رفيق سهراب 

  گرفته شده است. شباهنگ بهره
*** 
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  کالرا ستکينسخنرانی 

 در کنگرۀ بين المللی کارگران

۱۸۸۹ژوئيۀ  ۱۹پاريس   

 ترجمۀ آزاده پورآذر

کالرا ستکين نمايندۀ زنان کارگر از شهر  شهروند

 برلين در ميان تمجيد و کف زدنهای حضار رشتۀ سخن

گيرد.  را در مورد مسئلۀ مربوط به کار زنان بدست می

دهد که نمی خواهد اخبار مربوط به  او توضيح می

وضعيت کاری کارگران زن را، که مانند وضعيت 

به خواست  کاری کارگران مرد است، مطرح کند. اما 

موکالن خود می خواهد مسئلۀ کار زنان را از نقطه 

از آنجائيکه اين قضيه کالً  نظر اصولی روشن سازد.

ناروشن است، بنابراين ضروری است که کنگرۀ بين 

المللی کارگران اين مسئله را به شکل اصولی آن مورد 

موضع خود را در اين رابطه واضح  بررسی قرار داده،

 ند. و آشکار بيان ک

 سخنران چنين ادامه می دهد : شگفت آور نيست که

عناصر ارتجاعی ديدگاه ارتجاعی از مسئلۀ کار زنان 

داشته باشند، ولی بسيار شگفت انگيزاست که در 

اردوگاه سوسياليستی نيز با چنين درک اشتباهی، که لغو 

مسئلۀ  کار زنان را خواستار است، روبرو می شويم.

يت امر کار زنان است، يک رهائی زنان که در نها

رود که  مسئلۀ اقتصادی است و به درستی انتظار می

سوسياليستها درک باالتری از مسائل اقتصادی داشته 

 باشند. 

سوسياليستها بايد بدانند که در شرايط توسعۀ اقتصادی 

کنونی، کار زنان يک ضرورت است، که گرايش 

ان کار طبيعی آن يا بدانجا منجر خواهد شد که طول زم

ـ چيزی که هر فرد بايد در خدمت جامعه قرار دهد ـ 

کاهش يابد و يا اينکه ثروت عمومی جامعه رشد کند. 

آنچه در عرصۀ رقابت موجب کاهش مزد نيروی کار 

مردان می شود کار زنان نيست بلکه سودجوئی سرمايه 

 داران علت اين مسئله است.

بردگی يا سوسياليستها قبل از هرچيز بايد بدانند که 

آزادی اجتماعی به وابستگی و يا عدم وابستگی 

 اقتصادی بستگی دارد.

کسانی که برروی پرچم خود آزادی، که بيانگر سيمای 

انسانی است، را نوشته اند، حق ندارند نيمی از نوع 

بشر را از طريق وابستگی اقتصادی به بردگی سياسی ـ 

ر يوغ اجتماعی محکوم کنند. همانگونه که کارگران زي

سرمايه داران گرفتارند زنان نيز زير سلطۀ مردان اند؛ 

تا زمانی که وابستگی اقتصادی زن از بين نرود اين 

انقياد پابرجا خواهد ماند. شرط اجتناب ناپذير برای اين 

عدم وابستگی اقتصادی، کار است. اگر بخواهيم از 

زنان مانند مردان انسانهای آزاد بسازيم و آنان را 

قوق برابر و عضو جامعه گردانيم، نبايد حق صاحب ح

را  به غير از موارد  کار زنان را از بين ببريم و يا آن

 محدود نمائيم.  خاص، کامالً محدود و استثنائی،

زنان کارگری که برای برابری اجتماعی می رزمند 

رهائی خود را از جنبشهای زنان بورژوا که ظاهراً 

طلب نمی کنند. اين برای حقوق زن تالش می ورزند، 

 خانه از ماسه ساخته شده و پايه های واقعی ندارد.

کارگران زن بر اين باورند که مسئله رهائی زنان برای 

خود يک مسئلۀ جداگانه نيست، بلکه بخشی از مسائل 

بزرگ اجتماعی کنونی است و برايشان کامالً روشن 

است که در موقعيت امروزی ِ  جامعه اين مسئله هرگز 

بل حل نخواهد بود، مگر اينکه تغييری بنيانی در قا

جامعه انجام شود. مسئلۀ رهائی زنان فرزند عصر جديد 

 است که از ماشين زاده شده است. 

 برای آزادی زن!
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رهائی زنان يعنی تغيير کامل و اساسی وضعيت 

اجتماعی آنان، در واقع انقالب در نقش آنان در زندگی 

تدائی زنان را اقتصادی. سيستم قديم توليد با ابزارهای اب

به خانواده زنجير می کرد و حيطۀ فعاليت آنان را به 

نمود. در چارچوب خانواده  درون خانۀ خود محدود می

زن نيروی کار قابل اهميت و مفيدی به حساب می آمد، 

او تقريباً تمام احتياجات خانواده را توليد می نمود. در 

شرايط توليدی و تجاری قديم، توليد ضروريات و 

يازمنديهای خانواده در خارج از خانه، اگر غير ممکن ن

نمی بود، بسيار مشکل بود. تا زمانيکه اين روابط توليد 

 قديمی حاکم بودند زن نيز از نظر اقتصادی مولد بود. 

توليد ماشينی فعاليت اقتصادی زن را در چارچوب 

خانواده نابود کرد. صنعت بزرگ همۀ کاالها را ارزان 

و در مقياس وسيع تر توليد می کند.  تر و سريع تر

صنايع خرد تنها امکانی که داشتند اين بود که با 

زنان می  ابزارهای ابتدائی توليد خرد انجام دهند.

بايستی غالباً مبلغ بيشتری از قيمت يک کاالی آمادۀ 

] [به منظور توليد آن کاالماشينی برای خريد مواد خام 

نيروی کار خود را نيز  و عالوه بر اين وقت و بپردازند

سرمايه گذاری کنند. در نتيجه کار مفيد خانگی به يک 

صرفه جوئی احمقانه و اتالف وقت و نيرو تبديل شد. 

با وجود اينکه اشخاص منفردی هنوز خواهان بهره 

برداری از زن مولد در چارچوب خانواده اند، ولی اين 

بار نوع از فعاليت چيزی غير از زيان برای جامعه به 

 نمی آورد. 

منظور [بدين علت است که سرپرست خوب اقتصادی 

نقش اقتصادی زنان است] دوران خوب قديم تقريباً 

ناپديد شده است. صنعت بزرگ توليد اجناس خانگی را 

از ضرورت انداخته است، فعاليت روزانۀ خانگی زن 

را از بين برده، و همچنين شرايط عرصۀ کار زنان را 

ود آورده است. توليد مکانيکی که به در جامعه به وج

نيروی عضالنی و به مهارت در کار نياز نداشت، 

امکان استخدام زنان را در حوزه های وسيع تر کار 

فراهم کرد. زن به عرصۀ صنعت قدم گذاشت با اين 

آرزو که درآمد خانواده را افزايش دهد و کار زنان در 

يل صنعت با توسعۀ صنعت مدرن به يک ضرورت تبد

شد و با هر تکامل وسائل توليد، در عصر جديد از 

ارزش و اهميت کار مردان کاسته شد. هزاران هزار 

نفر از کارگران به خيابان پرتاب شدند. ارتش ذخيره ای 

از بی چيزان تشکيل شد و مزدها بيشتر و بيشتر کاهش 

 يافتند.

زمانی بود که مزد مردان به اضافۀ توليدات خانگی 

 تضمين موقعيت اقتصادی خانواده کافی بود.زنان برای 

اکنون سطح مزد موجود حتی به زحمت کفاف زندگی 

کارگران مجرد را می دهد و کارگران متاهل ضرورتاً 

 بايد روی مزد زنان حساب کنند.

بنابراين واقعيت، زن از وابستگی اقتصادی به مرد 

رهائی پيدا کرد. زن شاغل صنعتی که جايگاهش در 

به عنوان زائدۀ اقتصادی مرد ديگر غيرممکن خانواده 

اقتصادی  می نمود بدين امر راضی شد که خود نيروئی

و از نظر اقتصادی ديگر به مرد وابسته نيست.  است

ولی اکنون که او از نظر اقتصادی به مرد وابسته نبود، 

هيچ دليل عاقالنه ای وجود نداشت که از نظر اجتماعی 

اين خود زن نبود که اين عدم به او وابسته باشد. ولی 

وابستگی اقتصادی را به وجود آورده بود، بلکه سرمايه 

داران بودند. قدرت انحصار وسائل توليد به سرمايه دار 

اجازه می داد که فاکتورهای جديد اقتصادی را در 

اختيار بگيرد و امتيازهای ويژه ای را درعرصۀ 

ه از سلطۀ فعاليت توليدی بدست آورد. زن ِ رهائی يافت

اقتصادی مرد به نيروی اقتصادی سرمايه داری وابسته 

درمی دگی مرد، به بردگی کارفرما می شود و از بر

آيد. او تنها آقا و اربابش را عوض کرده بود. تا اينجا 

زن در اين تعويض برنده بود. او ديگر از نظر 

اقتصادی ارزش کمتری از مرد نداشت و زير دست او 
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ان او بود. ولی سرمايه دار تنها به اين نبود، بلکه همس

راضی نبود که از نيروی کار زنان بهره کشی کند، 

بلکه با استفاده از وجود زنان نيروی کار مردانه را نيز 

 به شکل کامالً اساسی استثمار نمود. 

کار زنان از ابتدا در سطح پائين تری از کار مردان 

يه حساب شده قرار گرفت. مزد مرد از ابتدا بر اين پا

بود که بتواند نيازمنديهای تمام خانواده را تأمين کند، 

ولی مزد زن برای برآوردن نيازمنديهای فقط يک نفر 

در نظر گرفته شد، با اين احتساب که زنان عالوه بر 

کار در کارخانه، در خانه نيز کارهائی خواهند کرد و 

ه درآمدی خواهند داشت. اين به دور از واقعيت بود، ک

توليدات خانکی زنان که با ابزار ابتدائی توليد شده بود 

و خود بخش ناچيزی از کار متوسط کل جامعه را دربر 

می گرفت، با صنايع بزرگ مقايسه شود. توليداتی که 

زنان در خانه و با ابزار ابتدائی انجام می دادند، که 

خود بخش ناچيزی از کار متوسط کل جامعه را دربر 

بل مقايسه با صنايع بزرگ نبود. توانائی می گرفت، قا

کاری زنان نيز کمتر از مردان ارزيابی شد و در نتيجه 

مزد کمتری برای آنان در نظر گرفته شد و به دنبال اين 

مزد ارزان، اين وضع هم وجود داشت که اصوالً زنان 

نيازهای کمتری از مردان دارند. چيزی که کامالً 

رمايه داران پر سود و با نيروی کار زنانه را برای س

منفعت می ساخت، تنها ارزان بودن آن نبود، بلکه 

   فرمانبری بيشتر زنان نيز بود.

سرمايه داران از دو جهت سود بردند، نخست اينکه 

مزد زنان را تا حد امکان ارزان پايه گذاری کردند و 

دوم اينکه از طريق رقابت، مزد مردان را نيز کاهش 

شکل کار کودکان را ايجاد نمودند، که دادند. به همين 

در مقابل آن مزد زنان را کاهش دهند و به وسيله کار 

ماشين به شکل کلی نيروی کار انسانی را کاهش دادند. 

سيستم سرمايه داری به تنهائی باعث آن است که 

گرايش طبيعی کار زنان نتايج معکوس داشته باشد، 

ه شدن ساعات بدين شکل که بجای تأثيرگذاری بر کوتا

کار در جهت طوالنی شدن آن قرار گيرد، از طرف 

ديگر مرادف با ازدياد ثروت جامعه، يعنی رفاه تک 

تک افراد جامعه نبوده، بلکه در جهت ازدياد سود 

سرمايه داران و همزمان در جهت فقر وسيع توده ای 

قرار گيرد. اين نتايج فاجعه آميز ِ کار زنان که بسيار 

ر می رسد با محو سيستم توليد سرمايه دردناک به نظ

 داری از ميان خواهد رفت.

سرمايه دار در عرصۀ رقابت نبايد عقب بماند و بايد 

تالش کند که فاصلۀ بين هزينۀ توليد و قيمت فروش 

کاالهای خود را هرچه زياد تر نمايد. بنابراين او می 

که کاالهای خود را هرچه ارزان تر توليد کند و  کوشد

گران تر بفروشد. نتيجتاً تمام سعی سرمايه دار  هرچه

در اين است که ساعات کار را بی اندازه طوالنی نمايد 

و کارگران را نيز با مزد تا حد امکان ناچيز و مسخره 

قانع کند. اين تالش سرمايه داران درست در جهت 

مقابل خواستهای کارگران زن قرار می گيرد که به 

مرد نيز صادق است. درستی در مورد کارگران 

بنابراين هيچ گونه تضادی بين خواستهای زنان و 

مردان کارگر وجود ندارد و آنچه واقعاً باقی می ماند 

 تضادی آشتی ناپذير بين کار و سرمايه است.

ممنوعيت کار زنان با زيربنای اقتصاد کنونی ناسازگار 

است، زيرا که سرمايه داران و مردان نمی توانند از 

ان چشم بپوشند. سرمايه داران بايد موقعيت خود کار زن

را در بازار رقابت حفظ کنند و مردان برای تشکيل 

خانواده بايد روی کار زنان حساب کنند. اگر بخواهيم 

از طريق راه های قانونی حق کار زنان را از بين 

ببريم، در آن صورت نيز وضع مزد مردان بهتر 

روی کار ارزان زنان نخواهد شد. سرمايه داران نبود ني

را خيلی سريع از طريق استفاده از ماشينهای پيشرفته 

جبران خواهند نمود و در زمانی کوتاه همه چيز دوباره 

 به شکل اول درخواهد آمد.
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بعد از به کارگيری وسيع نيروی کار، که نتيجۀ آن 

برای کارگران مفيد بود، ديده شد که سرمايه داران با 

رفته ماشينی دستاوردهای کمک دستگاه های پيش

 کارگران را نابود کردند.

اگر کار زنان را به دليل رشد رقابت ممنوع و يا محدود 

کنيم، در اين صورت از بين بردن ماشين و برقراری 

دوباره حقوق صنفی قرون وسطائی که در آن عدۀ 

 کارگران پيشه ور تعيين می شد، منطقی خواهد بود.

، قبل از هر چيز داليل صرف نظر از داليل اقتصادی

زنان  اصولی نيز در ناسازگاری با ممنوعيت حق کار

بايد  قرار می گيرد. همچنين از زاويه اصول نيز زنان

هوشيار باشند که به ضد هرگونه تالشی که ممنوعيت 

حق کار زنان را به دنبال دارد اعتراض کنند و اين 

 اعتراض را به فعاالنه ترين و محقانه ترين مقاومت

تبديل نمايند، زيرا آنان می دانند که برابری اجتماعی و 

سياسی شان با مردان تنها و تنها به استقالل اقتصاديشان 

وابسته است و اين چيزی است که موقعيت کاری آنان 

 را به غير از خانواده در جامعه نيز ممکن می سازد.

از ديدگاه اصولی، ما زنان، روشن و آشکار اعتراض 

محدود کردن حق کار زنان ابراز می داريم ـ   خود را با

از آنجائيکه نمی خواهيم مسائل خود را از مسئلۀ 

عمومی کارگران جدا سازيم خواستهای خاصی را نيز 

فرموله نخواهيم کرد ـ ما هيچ امنيتی نمی خواهيم، به 

جز آنی که کار به شکل کلی در مقابل سرمايه طلب می 

 کند.

ائی، آن هم زنان باردار را مجاز ما تنها يک مورد استثن

می دانيم که مورد توجه قرار گيرند، زيرا موقعيت آنان 

قانون تأمين اجتماعی ويژه ای را طلب ميکند که مسئلۀ 

مورد توجه زنان در حال حاضر و نيز نسل های آينده 

خواهد بود. ما هرگز نه مسئله ای به اسم مسئلۀ خاص 

لۀ خاص زنان کارگر زنان و نه مسئله ای به اسم مسئ

می شناسيم. ما آزادی کامل خود را خواهانيم، نه حق 

آزادی انتخاب شغل و حق آموزش برابر با مردان ـ 

اگرچه هر دو خواسته طبيعی و عادالنه اند ـ و نه 

خواستار حقوق سياسی هستيم. کشورهائی که در آنها به 

اصطالح حق انتخابات عمومی، آزاد و مستقيم، وجود 

به ما نشان می دهند که چقدر ارزش واقعی اين  دارد

حق رأی بدون استقالل اقتصادی  موضوع ناچيز است. 

مزيتی نيست و کمابيش تغييری است که راه به جائی 

نمی برد. اگررهائی اجتماعی به حقوق سياسی وابسته 

باشد، در اين صورت بايد بگوئيم که در کشورهائی که 

د نبايد مشکالت اجتماعی حق آزادی انتخابات وجود دار

0Fوجود داشته باشد 

. رهائی زنان همچون رهائی همۀ *

انسانها تنها با رهائی کار از سرمايه زاده می شود. تنها 

در جامعۀ سوسياليستی است که زنان و کارگران به 

 حقوق کامل خود خواهند رسيد.

با مالحظۀ اين واقعيت، آنچه برای زنانی که آرزوی 

حياتی است، باقی می ماند، اين است که رهائی برايشان 

به حزب کارگران سوسياليست به پيوندند، زيرا اين تنها 

 جريانی است که در جهت رهائی کارگر تالش می کند.

بدون کمک مردان و بعضاً برخالف خواست آنان، 

زنان به هر حال زير پرچم سوسياليسم قرار گرفته اند و 

نيم که در موارد بايد حتی به اين مسئله اعتراف ک
                                                           

کالرا ستکين در نوشته های بعدی خود و در   *
فعاليتهای حزبيش در سالهای پس از اين سخنرانی تا 

گيش، هم روی حق رأی زنان و هم ديگر پايان زند
حقوق سياسی زنان تأکيد داشت، ضمن آنکه جنبش زنان 
را از جنبش کارگری و سوسياليستی جدا نمی کرد. در 
اينجا به نظر می رسد او دچار گونه ای يکجانبه نگری 
در رابطۀ بين سياست و اقتصاد و مسائل اجتماعی شده 

غلتيده است. » ست بی اعتنائی به سيا« و تا حدی به 
به  ۱۸۹۱دموکرات آلمان از سال  –حزب سوسيال 

رنامۀ خود قرار داد صراحت حق رأی زنان را در ب
برنامۀ ارفورت ) ؛ همچنين انترناسيونال دوم در سال (
 حق رأی زنان را تصويب کرد، کالرا ستکين۰۱۹ ۷

عضو فعال در اين دو نهاد بود. (يادداشت ويراستاران 
 )آذرخش
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خاصی برخالف نظر خود به سوی آن گرايشی کشيده 

شده اند که در يک کالم بيانگر درک روشنی از 

 موقعيت اقتصادی است. 

اکنون زنان در زير پرچم سوسياليسم قرار دارند و در 

زير اين پرچم باقی خواهند ماند و برای به رسميت 

مبارزه شناخته شدن خود به عنوان انسانهای برابر 

 خواهند نمود.

زنان در حالی که دست در دست، همراه با حزب 

کارگران سوسياليست به پيش می روند، آماده اند در 

تمام مشکالت و فداکاريها نيز سهيم باشند، ولی همچنان 

که محقانه بعد از پيروزی به تمام حقوق حقه   مصمم اند

ظيفه خود دست يابند. آنان در زمينۀ فداکاری و انجام و

و نيز احقاق حق نمی خواهند بيشتر يا کمتر از رفقای 

رزمنده که تحت شرايط برابر در صف مبارزان 

 پذيرفته شده اند، باشند.

اين مطالب را  Avelingبعد از اينکه شهروند آولينگ (

زدنهای  به انگليسی و فرانسوی ترجمه کرد، کف

 ممتد.)   

*** 

مانی سخنرانی اين ترجمه از روی متن اصلی آل     

برای آزادی زن  « به نام  Clara Zetkinکالرا ستکين 

Für die Befreiung der Frau! «کنگرۀ بين « در

 Rede auf ۱۸۸۹المللی کارگران در پاريس ژوئيۀ 

de Internationalen Arbeiterkongreß zu 

Paris (19. Juli 1889)  « و از منبع 

www.marxists.orgانجام شد. 

 ۲۰۰٦مه  ۲۱، ۱۳۸٥هشت ارديب ۳۱

 آزاده پورآذر 

 

 

 
 نوشتۀ والديمير ايليچ لنين

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 (بخش سوم)

 آموزۀ اقتصادی مارکس

هدف نهائی «می نويسد: » سرمايه«مارکس در مقدمۀ 

اين اثر عريان کردن قانون اقتصادی جامعۀ مدرن 

(يعنی جامعۀ سرمايه داری يا بورژوائی). » است

در  است: کاوش چنين مارکس اقتصادی زۀآمو محتوای

 تولد، شده؛ تعيين تاريخا که معينی جامعۀ توليدی روابط

. در جامعۀ سرمايه داری توليد کاالئی زوال آن و تکامل

مسلط است و تحليل مارکس با تحليل کاال آغاز می 

 شود.

 ارزش

کاال در درجۀ اول چيزی است که نيازی از انسان را 

ت که با چيز سدرجۀ دوم چيزی اارضا می کند؛ در 

ديگری قابل مبادله باشد. مفيد بودن يک شيئ آن را به 

ارزِش مصرفی مبدل می کند. ارزش مبادله (يا ساده 

تر، ارزش)، نخست خود را به صورت يک نسبت يا 

تناسب نشان می دهد که در آن شمار معينی ارزش 

مصرفی از يک نوع، با شمار معينی ارزش مصرفی 

يگر مبادله می شود. تجربۀ روزانه به ما نشان نوع د

می دهد که ميليون ها و ميليون ها مبادله، پيوسته يک 

ارزش مصرفی را با ارزش های مصرفی بسيار 

گوناگون و غير قابل مقايسه برابر می کنند. اما، چه 

 کارل مارکس
 (زندگی نامۀ مختصر مارکس

 و شرح مارکسيسم)
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وجه مشترکی بين اين اشيای گوناگون وجود دارد، 

بط اجتماعی پيوسته اشيائی که در دستگاه معينی از روا

با هم مساوی می شوند؟ وجه مشترک همۀ آنها اين است 

که همگی محصول کارند. انسان ها در مبادلۀ بين 

کاالها، گوناگون ترين کارها را با يکديگر برابر می 

کنند. توليد کاالئی دستگاهی از روابط اجتماعی است 

که در آن توليد کنندگان مختلف، محصوالت گوناگونی 

جاد می کنند (تقسيم اجتماعی کار) و در آن همۀ اي

محصوالت در مبادله با هم برابر می شوند. در نتيجه، 

آنچه بين همۀ کاالها مشترک است کاِر مشخِص شاخۀ 

معينی از توليد نيست، کاری از نوع خاص نيست بلکه 

است.  –کار انسانی به طور کلی  –د انسانی مجرکار 

عين، بدان سان که در کل نيروی کار يک جامعۀ م

مجموع کل ارزش همۀ کاالها نمايان می شود، نيروی 

کار انسانِی واحد و يکسانی است و ميليون ها و ميليون 

ها عمل مبادله اين را به اثبات می رسانند. در نتيجه، 

هر کاالی خاصی صرفا بيانگر سهم معينی از زمان 

هر زمان که ما با عمل «است.  اجتماعا الزمکار 

محصوالت مختلف خود را به لحاظ ارزش با هم  ،مبادله

برابر می کنيم، با همان عمل، انواع گوناگون کار را که 

صرف آن محصوالت شده به عنوان کار انسانی با 

يکديگر برابر می نمائيم. ما از اين امر آگاه نيستيم با 

جلد سرمايه، [مارکس، » اينهمه آن را انجام می دهيم

، مترجم فارسی]. همان گونه ۴بخش  اول، فصل اول،

که يکی از اقتصاددانان گذشته گفته، ارزش، رابطه ای 

بين دو شخص است؛ تنها بايد افزود: رابطه ای [بين دو 

شخص] که در نقاِب رابطۀ بين دو شيئ نمودار می 

شود. ما تنها هنگامی معنی ارزش را می فهميم که آن 

شکل بندِی  ليدیِ دستگاهی از روابط تو را از ديدگاهِ 

آن، روابطی  بر بررسی کنيم، افزون ،خاصی از جامعه

که خود را در پديدۀ انبوه مبادله، پديده ای که ميليون ها 

نمايان می سازند.  ،و ميليون ها بار تکرار می شود

همۀ کاالها، به عنوان ارزش، صرفا کميت معينی از «

کس، [مار» منعقد شده [متبلور شده] هستند زمان کارِ 

 )، فصل کاال،۱۸۵۹(سهمی در نقد اقتصاد سياسی، 

فارسی]. مارکس پس از تحليل تفصيلی خصلت  مترجم

 های ارزشبه تحليل شکل  ،دوگانۀ کاِر مجسم در کاالها

می پردازد. وظيفۀ اصلی مارکس در اينجا  پولو 

 روند تاريخیشکل پولی ارزش، مطالعۀ  تولدمطالعۀ 

شکل («مبادله  رد و تصادفیِ تکامل مبادله از اعمال منف

که در آن کميت معينی از » ابتدائی يا تصادفی ارزش

يک کاال با کميت معينی از کاالی ديگر مبادله می شود) 

تا شکل عام ارزش که در آن شماری از کاالهای 

مختلف با کاالی واحد و يکسان و ويژه ای مبادله می 

ن کاالی گردند، تا شکل پولی کاال هنگامی که طال به آ

. پول، همچون ، استويژه يا معادل عام مبدل می گردد

عالی ترين محصول تکامل مبادله و توليد کاالئی، بر 

خصلت اجتماعی همۀ مولدان منفردی که توسط بازار 

نقاب می زند و آن را می پوشاند.  ،متحد شده اند

مارکس با تفصيل بسيار زيادی عملکردهای گوناگون 

ليل می کند؛ در اينجا به طور خاص پول را تجزيه و تح

) سرمايه(و به طور کلی در فصل های آغازين کتاب 

توجه به اين موضوع ضرورت دارد که شيوۀ تجريدی 

 در واقع بازگوئیِ  ،شرح موضوعات استنتاجیِ  و ظاهراً 

مجموعۀ عظيمی از داده ها و واقعيات در  تاريخ تکامل 

را در نظر اگر پول «مبادله و توليد کاالئی است. 

بگيريم، وجود آن داّل بر مرحلۀ معينی از مبادلۀ کاالها 

خواه صرفا همچون  ،است. عملکردهای ويژۀ پول

معادل کاالها يا وسيلۀ چرخش، وسيلۀ پرداخت، وسيلۀ 

اندوختن [انباشت] و يا همچون پول جهانی، در نظر 

گرفته شود بر حسب اينکه کدام يک از آنها نسبت به 

نشانگر  ،يا غلبۀ بيشتری داشته باشد ديگری گسترش

مراحل بسيار متفاوت در روند توليد اجتماعی است 

 ».  ، جلد اول)سرمايه(
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 ارزش اضافی

در مرحلۀ معينی از تکامل توليد کاالئی، پول به سرمايه 

 –تبديل می شود. فرمول چرخش کاالئی چنين بود: کاال 

االی کاال، يعنی فروش يک کاال برای خريد ک –پول 

ديگر. فرمول عمومی سرمايه به عکس عبارت است از 

 پول يعنی خريد به منظور فروش (با –کاال  –پول 

نسبت  ،پوِل در چرخش –سود). مارکس افزايش ارزش 

» رشد«می نامد.  ارزش اضافیبه پول نخستين را، 

پولی که در چرخش سرمايه دارانه به کار انداخته شده 

است که پول » رشد«ت. اين واقعيت شناخته شده ای اس

، به عنوان رابطۀ اجتماعی توليد ويژه و سرمايهرا به 

تاريخا تعيين شده ای تبديل می کند. ارزش اضافی نمی 

يرا چرخش کاال تواند از چرخش کاال به دست آيد ز

ها است؛ همچنين ارزش اضافی نمی صرفا مبادلۀ برابر

ود و زيان زيرا س ،تواند ناشی از افزودن بر قيمت باشد

فروشنده و خريدار با هم برابرند و يکديگر را خنثی می 

در حالی که آنچه ما در اينجا با آن روبرو هستيم  ،کنند

بلکه پديده ای توده ای، متوسط و  ،پديده ای فردی نيست

اجتماعی است. صاحب پول برای اينکه بتواند ارزش 

ئی بايد... بتواند در بازار کاال«اضافی به دست آورد 

پيدا کند که ارزش مصرف آن اين ويژگی را داشته باشد 

کاالئی که روند مصرف  -» که سرچشمۀ ارزش باشد

آن در عين حال روند ايجاد ارزش باشد. چنين کاالئی 

نيروی کار انسانی است. مصرف  ،وجود دارد. اين کاال

نيروی کار، کار است و کار ارزش ايجاد می کند. 

به ارزش آن خريداری می  صاحب پول نيروی کار را

کند و ارزش نيروی کار مانند هر کاالی ديگری با 

زمان کار اجتماعا الزم برای توليد آن تعيين می شود 

و صاحب  (يعنی هزينۀ نگهداری کارگر و خانواده اش)

 ،پول با خريد نيروی کار حق دارد آن را مصرف کند

 ۱۲يعنی آن را برای يک روز کامل (فرض کنيم 

ساعت (زمان  ۶به کار اندازد. اما در طول  ساعت)

، کارگر به حد کافی محصول برای تأمين »)الزم«کار 

ساعت  ۶هزينۀ نگهداری خود توليد می کند و در طول 

يا » اضافی«محصول ») اضافی«بعد (زمان کار 

ارزش اضافی به وجود می آورد که بابت آن سرمايه 

ز ديدگاه روند براين ا. بنادار به او چيزی نمی پردازد

توليد بايد دو جزء از هم متمايز شود: يک جزء يا 

سرمايۀ ثابت که صرف وسايل توليد (ماشين آالت، 

مواد خام و غيره) می شود و ارزش آن (تماما  ،ابزارها

يک باره يا قسماَ) بدون هيچ تغييری وارد محصول تمام 

شده می گردد، و جزء ديگر که صرف پرداخت نيروی 

ران می شود. ارزش اين جزء دوِم سرمايه، کار کارگ

بلکه در روند کار رشد می کند و  ،تغيير ناپذير نيست

براين برای بيان ارزش اضافی به وجود می آورد. بنا

درجۀ استثمار کار توسط سرمايه بايد ارزش اضافی را 

بلکه تنها با بخش متغير آن مقايسه  ،نه با کل سرمايه

ه باالتر زديم نرخ ارزش کرد. بدين سان در مثالی ک

اضافی، اصطالحی که مارکس [برای درجۀ استثمار] 

يعنی ، ۶÷۶= ۱به کار می برد برابر خواهد بود با: 

 درصد. ۱۰۰

پيش شرط های تاريخی ايجاد سرمايه چنين بودند: 

انباشت مبلغی پول در دست عده ای از  نخست،

 و سطح نسبتا باالئی از تکامل توليد کاالئی، صاشخا

دوم، وجود کارگر "آزاد" در دو معنی: آزاد از قيد يا 

محدوديت در زمينۀ فروش نيروی کارش و آزاد از 

زمين و همۀ وسايل توليد به طور کلی، کارگری آزاد و 

، که جز با فروش نيروی »پرولتر«بدون وابستگی، 

 کارش نمی تواند زنده بماند.

دو روش اصلی برای افزايش ارزش اضافی وجود 

رد: يکی طوالنی کردن زمان کار روزانه ("ارزش دا

اضافی مطلق")، و ديگری کوتاه کردن زمان کار الزم 

روزانه ("ارزش اضافی نسبی"). مارکس در تحليل 
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روش نخست تصوير بسيار تکان دهنده ای از مبارزۀ 

طبقۀ کارگر برای کوتاه کردن زمان کار روزانه و 

از سدۀ دخالت های حکومتی برای افزايش آن (

چهاردهم تا سدۀ هفدهم) و کاهش روزانۀ کار (قوانين 

مربوط به کارخانه در سدۀ نوزدهم) ارائه می دهد. از 

کنون، تاريخ جنبش تا» سرمايه«زمان انتشار کتاب 

داده های  ،طبقۀ کارگر در همۀ کشورهای متمدن جهان

 يد اين تصوير فراهم کرده است.يبسياری برای تأ

توليد ارزش اضافی نسبی، سه مارکس در تحليل  

مرحلۀ تاريخی را که از طريق آن سرمايه داری 

بارآوری کار را افزايش داده است مورد پژوهش قرا 

) تقسيم کار و توليد ۲) همکاری ساده، ۱می دهد: 

) ماشينيسم و صنعت بزرگ. ۳کارگاهی [مانوفاکتور]، 

در ضمن، عمق تحليل مارکس در زمينۀ کشف جنبه 

دی و نوعِی تکامل سرمايه داری، با داده های های بنيا

فراوانی که از پژوهش در صنايع دستی روسيه در 

ساده و توليد کارگاهی] همکاری مورد دو مرحلۀ اول [

به دست آمده روشن شده است. همچنين تأثير انقالبی 

 ۱۸۶۷صنعت ماشينی بزرگ که مارکس در سال 

داری]  های [سرمايهماری از کشورتشريح کرده در ش

(روسيه، ژاپن و غيره) در طول نيم قرنی که » جديد«

 گشته است.آشکار  ،از آن تاريخ گذشته

بحث خود را ادامه دهيم. موضوع ديگری که در تحليل 

انباشت مارکس تازه و به باالترين درجه مهم است، 

به عبارت ديگر تبديل بخشی از ارزش اضافی  ،سرمايه

ارزش اضافی نه  است، يعنی کاربست ،به سرمايه

[صرفا] برای مصرف شخصی و يا ارضای هوس 

بلکه برای توليد جديد. مارکس خطای  ،های سرمايه دار

همۀ اقتصاد سياسی دانان کالسيک پيشين (از آدام 

که تصور می کردند کل  ،به بعد) را نشان داد تاسمي

سرمايه تبديل می شود در شکل به ارزش اضافی ای که 

. (در واقع، ارزش اضافی ای که به استسرمايۀ متغير 

سرمايه تبديل می شود به دو بخش تقسيم می گردد، يک 

و بخش ديگر به سرمايۀ متغير  وسايل توليدبخش به 

تبديل می شود. رشد سريع تر سهمی از کل سرمايه که 

سهمی که به صرف سرمايۀ ثابت می شود نسبت 

ه صرف سرمايۀ متغير می گردد در روند تکامل سرماي

اهميت سترگی  داری و دگرگونی آن به سوسياليسم حائز

 است).

با شتاب دادن به جانشين شدن ماشين  ،انباشت سرمايه

جای کارگر، ايجاد ثروت در يک قطب و فقر در به 

ارتش «باعث به وجود آمدن به اصطالح  ،قطب ديگر

کارگران [«کارگران » مازاد نسبی«، »ذخيرۀ کار

می شود » عيت سرمايه دارانهافزايش جم«يا »] اضافی

که متنوع ترين شکل ها را به خود می گيرد و سرمايه 

را قادر می سازد تا توليد را با آهنگ بسيار سريعی 

افزايش دهد. در ضمن، اين امر در پيوند با تسهيالت 

 کليد رمز ،اعتباری و انباشت سرمايه در وسايل توليد

د که به های اضافه توليد را به دست می ده بحران

صورت ادواری در کشورهای سرمايه داری رخ می 

نخست به طور متوسط هر ده سال يک بار  – )۱( دهند

و سپس در فواصل طوالنی تر و نامعين تر. بايد بين 

انباشت سرمايه داری در نظام سرمايه داری با آنچه 

تمايز قائل شد.  ،سرمايه ناميده می شود نخستينِ  انباشتِ 

سرمايه از طريق جدا کردن قهر آميز انباشت نخستين 

کارگر [مولد مستقيم] از وسايل توليد، بيرون کشيدن 

دهقانان از زمين، دزدی زمين های مشاع، نظام 

 ،مستعمراتی و وام ملی، تعرفه های حفاظتی و مانند آن

، از يک سو »انباشت نخستين«صورت می گيرد. 

يه ، و از سوی ديگر صاحب پول، سرما»پرولتر آزاد«

 به وجود می آورد.  ،دار



 
 

12 

 

 خيزش                                     ۳ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

را در » گرايش تاريخی انباشت سرمايه داری«مارکس 

سلب مالکيت [خلع «رده است: کلمات زير توصيف ک

ز مولد مستقيم با بی رحمانه ترين وانداليسم يد] ا

با انگيزۀ بی  [تخريب اموال خصوصی و عمومی]، و

ترين، فرومايه ترين  حقيرانه ترين، پست ،شرمانه ترين

شهوت ها و حرص ها صورت  ترينو نفرت انگيز

گرفت. مالکيت خصوصی ای که در اثر کار شخصی 

که به «(مالکيت دهقان و پيشه ور) » مدهبه دست آ

مستقل با شرايط  مبتنی بر ادغام فرد کارکنِ  ،عبارتی

صی وکارش می باشد، جايش را به مالکيت خص

ا [به سرمايه دارانه داد که متکی بر استثمار کار اسم

اصطالح] آزاِد ديگران است... آنکه اکنون بايد مصادره 

شود نه کارکنی است که برای خود کار می کند، بلکه 

سرمايه داری است که کارگران زيادی را استثمار می 

کند. خود قوانين ذاتی سرمايه داری، با تمرکز سرمايه، 

اين سلب مالکيت [مصادره] را انجام می دهند. يک 

ر همواره بسياری سرمايه دار ديگر را می سرمايه دا

ُکشد.    همراه با اين تمرکز يا سلب مالکيت سرمايه 

توسط اندکی از آنان، شکل تعاونی روند  ،بسيار دارانِ 

کار در مقياسی گسترش يابنده، کاربست آگاهانۀ علم 

[در توليد]، کشت روش مندانۀ زمين، تحول ابزارهای 

به طور مشترک قابل استفاده کار به ابزارهائی که تنها 

بست جوئی در وسايل توليد از طريق کاراند، صرفه 

آنها همچون وسايل مرکب توليد، کار اجتماعی شده، 

درهم تنيدن همۀ مردم در شبکۀ بازار جهانی، و همراه 

با آن سرشت بين المللی نظام سرمايه داری تکامل می 

 يابد. همراه با کاهش شمار سرمايه های بزرگ و

غصب می  را نيرومند که همۀ مزايای اين روند تحول

د، انبوه فقر، ستم، کنند و به انحصار خود در می آورن

استثمار رشد می کند؛ اما همراه با  بردگی، خواری و

مکانيسم  آن شورش طبقۀ کارگر، طبقه ای که با خودِ 

توليد سرمايه داری همواره پرشمارتر، منضبط تر، 

شود، رشد می يابد. انحصار سازمان يافته تر می 

سرمايه به زنجيری بر شيوۀ توليدی که همراه با آن و 

تحت آن سر برآورده و شکوفا شده مبدل می گردد. 

انجام به عی شدن کار سرتمرکز وسايل توليد و اجتما

نقطه ای می رسند که در پوستۀ سرمايه داری ناسازگار 

. می شوند. اين پوسته می ترکد و متالشی می شود

ی سرمايه داری به صدا صناقوس مرگ مالکيت خصو

در می آيد. مصادره کنندگان مصادره می شوند. 

يش تاريخی انباشت سرمايه گرا، جلد اول [سرمايه(
 ])» ۲۲فصل  انگليسی، ترجمه داری،

موضوع ديگری که تازه و بسيار مهم است تحليلی     

 بارۀ بازتوليددر سرمايهاست که مارکس در جلد دوم 

مجموع سرمايۀ اجتماعی ارائه داده است. مارکس نه 

بلکه پديدۀ انبوه را مورد بررسی قرار  ،پديده ای منفرد

بلکه به اقتصاد  ،می دهد؛ نه به بخشی از اقتصاد جامعه

د. مارکس با تصحيح اشتباه به طور کلی می پرداز

کل توليد  ،که باالتر ذکر شد ،دانان کالسيکاقتصاد

) توليد ۱و بخش بزرگ تقسيم می کند: اجتماعی را به د

، و به ) توليد محصوالت مصرفی۲وسايل توليد و 

با ذکر مثال های عددی، چرخش کل سرمايۀ  تفصيل

هم در حالت ابعاِد نخستين آن و هم در  –اجتماعی را 

 ) ۲( حالت انباشت مورد بررسی قرار می دهد

مسألۀ شکل گيری نرخ متوسط به حل  سرمايهجلد سوم 

مبنای قانون ارزش می پردازد. پيشرفت عظيم ود برس

علم اقتصاد که مارکس موجب آن شده در اين امر خود 

را نشان می دهد که او تحليل خود را از ديدگاه انبوه 

پديده های اقتصادی، از ديدگاه اقتصاد اجتماعی همچون 

يک کليت، و نه از ديدگاه موارد منفرد يا خارجی يا 

ابت به پيش می برد، ديدگاهی که جنبه های سطحی رق

نظريۀ مفيديت «اقتصاد سياسی عاميانه و در عصر ما 

) مارکس ۳( خود را بدان محدود می کنند.» نهائی

ارزش اضافی را تحليل می کند و سپس  نخست منشأ



 
 

13 

 

 خيزش                                     ۳ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

تقسيم آن به سود، بهره و اجارۀ زمين را مورد بررسی 

ش قرار می دهد. سود عبارت است از رابطۀ بين ارز

ه ای که در يک بنگاه سرمايه يکل سرما اضافی و

آن » ترکيب ارگانيک«گذاری شده است. سرمايه ای که 

باال است (يعنی غلبۀ سرمايۀ ثابت بر سرمايۀ متغير آن 

 از متوسط اجتماعی بيشتر است) نرخ سودی کمتر از

نرخ سود متوسط خواهد داشت و سرمايه ای که 

از ترکيب ارگانيک آن پائين تر  »ارگانيک ترکيب«

متوسط سرمايۀ اجتماعی است نرخ سودی بيشتر ازنرخ 

سود متوسط به دست خواهد داد. رقابت بين سرمايه ها 

و آزادی ای که برای انتقال سرمايه از يک شاخه به 

شاحۀ ديگر وجود دارد باعث برابر شدن نرخ سود در 

دو حالت می گردد. مجموع کل ارزش های همۀ کاالها 

عۀ معينی با مجموع کل قيمت های آن کاالها در جام

برابر است، اما به خاطر رقابت، در بنگاه های مختلف 

بلکه به  ،و رشته های مختلف توليد، کاالها نه به ارزش

به فروش می رسند که برابر است با  قيمت توليد

سرمايۀ مصرف شده [برای توليد کاال] به عالوۀ سود 

 سرمايه].آن متوسط [

ن واقعيت شناخته شده و غير قابل اعتراض بدين سا

تفاوت بين قيمت ها و ارزش ها و برابر شدن سود به 

طور کامل توسط مارکس بر پايۀ قانون ارزش توضيح 

داده شده است؛ زيرا مجموع کل ارزش های کاالها 

برمجموع کل قيمت های آنها منطبق است. اما برابری 

) نه به ارزش (اجتماعی) با قيمت های (انفرادی

بلکه به شکلی بسيار پيچيده رخ  ،صورت ساده و مستقيم

طبيعی است که جامعه ای مرکب از  می دهد. کامالً 

مولدان جداگانۀ کاالها که تنها از طريق بازار با هم 

متحد می شوند، قانون تنها می تواند به صورت قانونی 

متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به تودۀ انبوه 

ر يابد، که در آن انحرافات از يک سو و از سوی تظاه

 متقابال يکديگر را جبران می کنند. ،ديگر

افزايش بارآوری کار موجب رشد سريع تر سرمايۀ 

ثابت نسبت به سرمايۀ متغير می گردد. از آنجا که 

ارزش اضافی تنها تابع سرمايۀ متغير است، بديهی 

يۀ کل است که نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به سرماِ 

 ونه صرفا به بخش متغير آن) گرايش به نزول دارد.

) مارکس به تفصيل اين گرايش و شرايطی را که ۴(

موجب پوشاندن يا خنثی کردن آن می شوند تحليل می 

در  سرمايهکند. ما بر روی بحث بسيار جالب جلد سوم 

مورد سرمايۀ رباخوار، سرمايۀ تجاری و سرمايۀ پولی 

مهم ترين بخش های کتاب، نظريۀ  مکث نمی کنيم و به

می پردازيم. از آنجا که مساحت زمين  اجارۀ زمين

محدود است و در کشورهای سرمايه داری تمام زمين 

ها توسط مالکان منفرد خصوصی اشغال شده است، 

 اساس هزينۀيمت توليد محصوالت کشاورزی نه برق

توسط [از نظر حاصل خيزی] بلکه توليد در زمين م

هزينۀ توليد بدترين زمين [قابل کشت]، نه اساس بر

بلکه تحت بدترين شرايط تحويل  ،ت شرايط متوسطحت

محصول به بازار صورت می گيرد. تفاوت اين قيمت و 

(يا  ]خيزی حاصل نظر از[قيمت توليد در زمين بهتر 

را تشکيل  اجاره يا رانت تفاضلی تحت شرايط بهتر)،

ه و نشان دادن اينکه می دهد. با تحليل تفصيلی اين مسأل

چگونه رانت يا اجارۀ تفاضلی از تفاوت حاصل خيزی 

زمين و تفاوت در ميزان سرمايه گذاری در قطعه زمين 

های مختلف ناشی می شود، مارکس به طور کامل 

اشتباه ريکاردو را نشان داد: ريکاردو تصور می کرد 

اجارۀ تفاضلی صرفا ناشی از تبديل زميِن حاصل خيز 

نظريه های ِن کم حاصل است (نگاه کنيد به به زمي
که در آن انتقاد از ُردبرتوس شايستۀ  ،ارزش اضافی

توجه ويژه است). مارکس نشان داد که تحول معکوس 

[گذار از زمين کم حاصل به زمين حاصل خيز يا 

زمينی با شرايط توليد نامساعد به شرايط توليد مساعد] 

د از يک رده بندی نيز امکان پذير است، زمين می توان

پيشرفت های فن  به رده بندی ديگر گذار کند (در اثر
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قانون بازده «ها و غيره)، و کشاورزی، رشد شهر

معروف که گناه محدوديت ها و تضادهای » نزولی

سرمايه داری را به گردن طبيعت می اندازد خطای 

عميقی است. افزون بر اين، برابر شدن [نرخ] سود در 

همۀ شاخه های صنعت و اقتصاد ملی به طور کلی 

مستلزم آزادی کامل رقابت و جريان آزاد سرمايه از 

ديگر است. اما مالکيت خصوصی به شاخۀ ی شاخه ا

زمين انحصار به وجود می آورد که مانع اين جريان 

آزاد می شود. به خاطر اين انحصار، محصوالت 

با  نتيجه در کشاورزی که با ترکيب ارگانيک پائين تر و

نرخ سود انفرادی باالتری مشخص می شوند در روند 

ی کنند و کامال آزاد برابر شدن نرخ سود شرکت نم

زميندار به عنوان انحصارگر می تواند قيمت را باالتر 

رانت يا از متوسط نگاه دارد و اين قيمت انحصاری، 

را به وجود می آورد. در نظام سرمايه  اجارۀ مطلق

داری اجارۀ تفاضلی از ميان رفتنی نيست اما امکان از 

بين رفتن اجارۀ مطلق وجود دارد (مثال با ملی کردن 

تبديل آن به مالکيت دولت). تبديل زمين به  زمين و

خصوصی زمين را از ميان مالکيت دولتی انحصار 

برد رقابت آزاد در حوزۀ کشاورزی برمی دارد و کار

را سيستماتيک تر و کامل تر می کند. از اين رو 

مارکس خاطرنشان می کند که بورژوا راديکال ها در 

ملی  طول تاريخ همواره خواست پيشرو بورژوائیِ 

اما اين خواست  ،کردن زمين را به پيش کشيده اند

زيرا از  ،موجب وحشت اکثريت بورژوازی می شود

که در » لمس می کند«انحصار ديگری را  ،نزديک

وسايل  زمان ما به ويژه مهم و حساس است: انحصارِ 

 و۱۸۶۲اوت  ۲توليد به طور کلی. (مارکس در نامۀ 

، توضيح ساده ،به انگلس۱۸۶۲اوت  ۹نيز در نامۀ 

بارۀ نظريه اش مربوط به نرخ سود موجز و روشنی در

متوسط سرمايه و اجارۀ مطلق ارائه می دهد). همچنين 

توجه به تاريخ [تحول] اجاره در تحليل مارکس مهم 

است: او نشان می دهد که چگونه اجاره در شکل کار 

(هنگامی که دهقان با کار در زمين ارباب برای او 

ی توليد می کند) به اجارۀ جنسی تبديل محصول اضاف

ل می شود (هنگامی که دهقان در زمين خود محصو

بر غير ج«اساس اضافی توليد می کند و آن را بر

به ارباب واگذار می نمايد)، سپس به اجارۀ » اقتصادی

نقدی (که همان اجارۀ جنسی است که در اثر تکامل 

مالکانه توليد کاالئی به پول تبديل شده است، اجارۀ 

quitrent ) (و سرانجام به اجارۀ ۵در روسيۀ قديم (

سرمايه دارانه، هنگامی که دهقان جای خود را به 

سرمايه دار [آنتروپرونور] کشاورزی می دهد که زمين 

را به کمک کاِر مزدی به زير کشت می برد. در پيوند 

بايد به » به وجود آمدن اجارۀ زمين سرمايه دارانه«با 

ايده های عميق و نافذی که مارکس در شماری از 

بيان کرده   تحول سرمايه داری در کشاورزیزمينۀ 

است توجه نمود (که به ويژه در مورد کشورهای عقب 

مانده ای مانند روسيه مهم اند). مارکس می نويسد: 

تحول اجارۀ جنسی به اجارۀ نقدی نه تنها ضرورتا «

مزد بدون همراه با تشکيل طبقه ای از کارگران روز 

بلکه به وجود آمدن اين کارگران مقدم بر  ،مالکيت است

شکل گيری اجارۀ نقدی است. در دورۀ سر برآوردن 

اين کارگران، هنگامی که اين طبقۀ جديد به صورت 

پراکنده ظاهر می شود اين سنت ضرورتا بين دهقانان 

به وجود می آيد که اين  tributaryثروتمند خراج گزار

رزی را به نفع خود استثمار کنند، همان کارگران کشاو

گونه که سرف های ثروتمند عادت داشتند ديگر سرف 

 ها را به نفع خود به کار گيرند. بدين سان دهقانان

ثروتمند به تدريج اين توانائی را به دست می آورند تا 

مقدار معينی ثروت انباشت کنند و حتی خود را به 

صاحبان از اين رو سرمايه داران آتی مبدل نمايند. 

زمين های قديمی ای که ارباب خودشان هستند باعث 

سر برآوردن نوعی پرورشگاه بهره برداران سرمايه 

دار در ميان خود می شوند که تکامل شان مشروط به 

تکامل عمومی سرمايه داری در خارج از مناطق 
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، به ۴۷جلد سوم، [فصل  سرمايه( »روستائی است

خلع يد از «سرمايه دارانه]).  وجود آمدن اجاره زمين

بخشی از جمعيت کشاورزی و بيرون راندن آنان [از 

کارگر،  صنعتی، سرمايۀ زمين هايشان] نه تنها برای

بلکه  ،وسايل معيشت او و مصالح کار را آزاد کرد

، جلد اول سرمايه» (بازار داخلی نيز به وجود آورد

]). فقير شدن و ورشکستگی ۳۰و فصل  ۲۷[فصل 

يت کشاورزی به نوبۀ خود به تشکيل ارتش ذخيرۀ جمع

هر  کار برای سرمايه منجر می شود. از اين رو در

بخشی از جمعيت کشاورزی «کشور سرمايه داری 

لتاريای شهری يا همواره در حال گذار به پرو

... (مانوفاکتوری در اينجا به معنی مانوفاکتوری است

چشمۀ صنعت غير کشاورزی است). بدين سان اين سر

رد... کارگر اضافه جمعيت نسبی دائما جريان دا

اقل مزد و همواره در يک کشاورزی محکوم به حد

 فصل[ اول جلد سرمايه،(» قدمی باتالق فقر است

. مالکيت خصوصی دهقان بر زمينی که کشت می ])۲۵

کند شالودۀ توليد خرد و شرط رفاه او و دستيابی اش به 

يد خرد تنها با شکلی کالسيک است. اما اين تول

ارچوب تنگ و ابتدائی توليد در جامعه سازگاری هچ

استثمار از دهقان تنها «دارد. در جامعۀ سرمايه داری 

و  به لحاظ شکل با استثمار کارگر صنعتی فرق دارد

 استثمارگر [در هر دو مورد] يکی است: سرمايه.

سرمايه دار منفرد دهقان منفرد را از طريق رهن و 

تثمار می کند و طبقۀ سرمايه دار طبقۀ رباخواری اس

مبارزۀ (مارکس، » دهقان را از طريق ماليات دولتی
بهره برداری کوچک ]). «۳[فصل  طبقاتی در فرانسه

دهقانی اکنون صرفا بهانه ای است که به سرمايه دار 

امکان می دهد سود، بهره و اجارۀ زمين را به کام خود 

بگذارد تا به گونه  بکشد و کشتگر زمين را به حال خود

 هيجدهم برومر(مارکس، » ای مزد خود را تأمين کند

[فصل آخر]). دهقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به 

جامعۀ سرمايه داری، يعنی به طبقۀ سرمايه دار واگذار 

با آنکه ظاهرا مالک خصوصی است به «می کند و 

مبارزۀ » (سطح دهقان اجاره دار ايرلندی تنزل می يابد
ژوئن  ۱۳نتايج [بخش سوم، بقاتی در فرانسه ط

يل پائين بودن يکی از دال«]). مارکس می پرسد ۱۸۴۹

آن غلبه دارد  هائی که توليد خرد درقيمت غله در کشور

نسبت به کشورهائی که شيوۀ توليد سرمايه داری درآن 

و پاسخ می دهد زيرا دهقان » غالب است چيست؟

عوض به جامعه بخشی از توليد اضافی خود را بی 

قيمت «(يعنی به طبقۀ سرمايه دار) واگذار می کند: 

پائين تر غالت و ديگر محصوالت کشاورزی نتيجۀ فقر 

مولدان است و به هيچ وجه ناشی از [باالتر بودن] 

، جلد سوم [فصل سرمايه» (بارآوری کار آنها نيست

]). در سرمايه داری، نظام بهره برداری ۵بخش  ۴۷

ادی توليد خرد است، به وخامت می خرد، که شکل ع

مالکيت «گرايد، فرو می پاشد و مضمحل می گردد. 

تکامل نيروی  ،زمين های کوچک بنا بر ماهيت خود

مولد کار، اشکال اجتماعی کار، تمرکز اجتماعی 

سرمايه، دامداری بزرگ و کاربست پيشروانۀ علم را 

منتفی می کند. مصرف سرمايه برای خريد زمين، 

يرون کشيدن آن از کشت و کار می شود. توليد باعث ب

خرد با اتالف نامحدود وسايل توليد و منفرد ماندن خود 

(جمعيت های تعاونی، يعنی » مولدان همراه است.

تعاونی های دهقانان خرد، در حالی که نقش بورژوائی 

فوق العاده پيشرفته ای ايفا می کنند تنها اين گرايش را 

نکه آن را از ميان بردارند؛ تضعيف می نمايند بی آ

همچنين نبايد فراموش کرد که اين جمعيت های تعاونی 

دمت دهقانان مرفه اند و کمک آنها به خبيشتر در 

دهقانان فقير بسيار کم يا تقريبا هيچ است؛ و سپس خود 

تعاونی ها به استثمارگران کاِر مزدی تبديل می شوند.) 

ژی انسانی توليد خرد] همچنين اتالف عظيم انر«[

است. وخامت تدريجی شرايط توليد و افزايش قيمت 

وسايل توليد قانون ضروری مالکيت خرد دهقانی 

سرمايه داری، هم در صنعت و هم در » است.
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قربانی کردن «کشاورزی، روند توليد را تنها به قيمت 

پراکندگی کارگران » «متحول می کند.» مولد

ومت آنها را کشاورزی در مساحت های وسيع قدرت مقا

می شکند در حالی که تمرکز باعث افزايش قدرت 

می  town operativesکارگران صنعتی شهری 

گردد. در کشاورزی مدرن، همچنان که در صنعت 

شهری، افزايش قدرت توليدی و افزايش کميت کاری 

که به حرکت در می آيد به بهای اتالف، و فرسايش 

يرد. افزون صورت می گ ،بيماری باخود نيروی کار 

بر اين، همۀ پيشرفت های کشاورزی سرمايه دارانه 

، بلکه غارت پيشرفتی نه تنها در فن غارت کارگر

براين توليد سرمايه داری فناوری را زمين است... بنا

تکامل می دهد و روند های کوناگون را در کليتی 

را تنها با فرسودن اما اين امر  ،اجتماعی ترکيب می کند

گونه ثروت، يعنی زمين و کارگر به هرسرچشمه های 

 ).۱۵، جلد اول آخر فصل سرمايه» (انجام می رساند

 پانوشت ها

به خاطر اهميت و فعليت بحران سرمايه داری ) ۱(

توضيح تفصيلی تر و مشخص تری از آن در زير می 

 آوريم:

 بست بن و ها اختالل بيانگر داری سرمايه های بحران

 اجتماعی سرمايۀ انباشت و بازتوليد روند در هائی

 های شکل به ها اختالل و ها بست بن اين. هستند

 به کاال تبديل( آن تحقق کاال، توليد عرصۀ در گوناگون

 هر. دهند می نشان را خود محصوالت، توزيع و) پول

 خود ويژۀ تأثير) توزيع و مبادله توليد،( اقتصاد حوزۀ

 ديگر ایه حوزه از و دارد ها اختالل اين ايجاد در را

 و تأثيرات اين همۀ اقتصادی بحران. پذيرد می تأثير

 و مرکب ای پديده رو اين از گيرد می دربر را تأثرات

 اضافه توليد، اضافه مانند هائی پديده. است پيچيده

 يا کاهش ها، کارخانه و ها کارگاه شدن بسته( سرمايه

 از توليد سطح ساختن محدود انباشت، کردن متوقف

 همگی غيره، و توليد خطوط برخی کردن تعطيل طريق

 و توليد وسائل از مهمی بخش ماندن عاطل معنی به

 ،)است سرمايه يا اضافه انباشت اضافه نشان دهندۀ

 افت فقر، شديد افزايش افزايش سريع جمعيت بيکاران،

 با توأم تورم گاه به عکس و( ها ناگهانی و شديد قيمت

 شدن خشک نشده، پرداخت های طلب ،)رکود

 ديگر و ها بانک از شماری ورشکستگیِ  اعتبارات،

 اوراق ديگر و سهام شديد قيمت سقوط مالی، مؤسسات

 سرمايه بحران از تظاهری و جنبه کدام هر، بهادار

 توضيح و بررسی برای که است طبيعی. هستند داری

 برد کار به روشی بايد عوامل، اين همۀ ميان در بحران

 پرتو در و شود شناخته حرانب اساسی عامل يا علت تا

 جايگاه در کدام هر ،ديگر عوامل و علل شناخت، اين

 های پديده ميان در که آنجا از. گيرند قرار خود ويژۀ

 ای پايه و بنيادی نقش توليد مادی اقتصادی، مختلف

 بحران علل يا علت شناخت برای رو اين از دارد

 در نه و داری سرمايه توليد در را آنها بايد نخست

  کرد. جستجو توزيع يا مبادله

بدين سان طبيعی است که برای فهم بحران و علت يا  

علل آن به قوانين بنيادی توليد سرمايه داری و انباشت 

 شيوۀ مهم بسيار قوانين از سرمايه رجوع شود. يکی

 سود نرخ نزولی گرايش قانون داری سرمايه توليد

اين قانون را دفتر هفتم،  گروندريسه،مارکس در . است

از هر جهت مهم ترين قانون اقتصاد سياسی مدرن می «

» فهم مشکل ترين روابط«و آن را برای » داند

همچنين آن را از ديدگاه  ،ضروری ارزيابی می کند

 تاريخی مهم ترين قانون به حساب می آورد. طبق

 جامعۀ در سود نرخ سياسی مارکسيستی، اقتصاد

 توليد اضافی ارزش لک از است عبارت داری سرمايه

 در زمان معينی تقسيم مولد مزدی کارگران توسط شده
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مولد پيش ريخته در همان  اجتماعی سرمايۀ کل بر

اضافی توليد شده در  ارزش کل اگر بنابراين. زمان

پيش  مولد سرمايۀ کل و S با برابر را زمان معينی

 عالوۀ به ثابت سرمايۀ( C+V با برابر ريخته را

 کنيم فرض p با برابر را سود نرخ و) يرمتغ سرمايۀ

 :داشت خواهيم

p = S/(C+V) = (S/V)/[(C+V)/V]  

p = (S/V)/ (C/V +1) 

 :يا و

اضافی  ارزش نرخ ÷سرمايه)  ارگانيک +  ترکيب ۱(

  سود = نرخ

 آن با مقارن و کار بارآوری مولد، نيروهای تکامل با

 خرجم يعنی( يابند می افزايش سرمايه ارگانيک ترکيب

 اضافی ارزش نرخ اگر). شود می تر بزرگ باال کسر

 که حالتی( بماند ثابت مولد کارگران استثمار نرخ يا

 سود نرخ که است روشن صورت اين در) است نادر

 زياد کسر مخرج چون( يايد می کاهش زمان طول در

 در اما). است مانده ثابت آن صورت ولی شود می

 ارزش نرخ کار بارآوری افزايش با عمومی، حالت

 تکامل و رشد ديگر عبارت به. شود می زياد هم اضافی

 يک از: دارد سود نرخ بر متضاد اثری کار بارآوری

 و شود می سرمايه ارگانيک ترکيب افزايش باعث سو

 سوی از گردد، می سود نرخ کاهش باعث امر اين

 يکسان شرط به( کار بارآوری افزايش همين ديگر

 نرخ بنابراين و اضافی ارزش نرخ) طيشرا ديگر ماندن

 پديدۀ دو«مارکس می نويسد: . برد می باال را سود

 صرفا سود نرخ کاهش و اضافی ارزش نرخ افزايش

 داری سرمايه نظام در که هستند ای ويژه های شکل

 ، سوم جلد سرمايه،( »کارند بارآوری رشد بيانگر

 .)۱۴ فصل

مولد (يا رشد اما اين اثر دوگانه و متضاد رشد نيروهای 

دان ر)، بر خالف تصور برخی از اقتصادبارآوری کا

های منقد مارکس، ابهامی در سمِت عمومی تغييرات 

نرخ سود و يا گرايش آن به نزول ايجاد نمی کند. در 

 افزايش اثر در هرچند که کرد ثابت توان میواقع 

 نرخ هم و سرمايه ارگانيک ترکيب هم کار بارآوری

يابند و اين دو در معادلۀ نرخ  می يشافزا اضافی ارزش

 ترکيب افزايش سرعت سود با هم مقابله می کنند، اما

 ارزش نرخ افزايش سرعت از بيشتر سرمايه ارگانيک

 دارد نزولی گرايش سود نرخ نتيجه در و است اضافی

 است ممکن هرچند( يابد می کاهش زمان طول در يعنی

 ). کند پيدا افزايش شرايطی در

 حالتی در گفتيم باال در سود نرخ کاهش مورد در آنچه

 يعنی نسبی، اضافی ارزش استثمار تنها که است

تکنيک و  ترقی اثر در اضافی ارزش نرخ افزايش

 و شود گرفته نظر در افزايش بارآوری کار ناشی از آن

 اگر اما. بماند ثابت حقيقی مزد و روزانه کار زمان

 کاهش حقيقی دمز يا شود، طوالنی روزانه کار زمان

 مواد قيمت يا و ارزش يا شود، زياد کار شدت يا يابد،

 ثابت سرمايۀ از يا و کند پيدا کاهش آالت ماشين و خام

 يعنی( شود زدائی ارزش کار بارآوری افزايش اثر در

 ۱۰۰ برابر ارزشش قبال که توليدی ابزار يا ماشين مثال

 زششار اکنون کار بارآوری و تکنيک ترقی اثر در بود

 کاهش سرعت از ،)باشد کرده پيدا تنزل ۸۰ يا ۹۰ به

شود و حتی ممکن است کاهش نرخ  می کم سود نرخ

 افزايش( باال در شده ياد عوامل. سود متوقف شود

 قيمت کاهش حقيقی، مزد کاهش روزانه، کار ساعات

 کننده مقابله عوامل را) غيره و زدائی ارزش موادخام،

 و است داده نشان مارکس. نامند می سود نرخ کاهش با
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 رغم به که هستند امر اين مؤيد هم تجربی های داده

 کنند می مقابله سود نرخ کاهش با که عواملی عملکرد

 افزايش حتی يا بماند ثابت موقتا است ممکن سود نرخ

 می شروع آن کاهش باز زمان مرور به اما کند پيدا

خالصه اينکه عامل اصلی گرايش نزولی نرخ  .شود

سود افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه است که مقارن 

های رآوری کار است. افزايش عمومی مزدبا افزايش با

حقيقی، به شرط ثابت ماندن نرخ استثمار (يا افزايش آن 

به نسبتی کمتر از افزايش مزد) می تواند باعث کاهش 

نرخ سود گردد، اما در حالت عمومی کاهش نرخ سود 

 يست.ناشی از افزايش مزد ن

 بحران و سود نرخ نزولی گرايش بين رابطۀ ببينيم حال

 چيست؟

کاهش نرخ سود الزاما به معنی کاهش حجم کل سود 

زيرا با افزايش حجم کل سرمايۀ پيش ريخته (در  ،نيست

اثر انباشت سرمايه) حجم کل سود به رغم کاهش نرخ 

يط عادی باز توليد آن می تواند افزايش يابد و شرا

پيدا کند و حتی انباشت سرمايه شتاب مه سرمايه ادا

حالتی که حجم کل سود  در سود نرخ گيرد. کاهش

 روند. کند نمی ايجاد انباشت برای مانعی افزايش يابد

عادی استثمار ارزش اضافی و تبديل بخشی از آن به 

 مدتی سرمايۀ الحاقی جديد (يعنی انباشت سرمايه) تا

 باقی منوال بدين عوض اما ،)رونق دورۀ( يابد می ادامه

 می فرا زمانی سود نرخ تدريجی کاهش با: ماند نمی

 سرمايۀ کل سود مقدار سود نرخ بر عالوه که رسد

 کاهش گذشته به نسبت هم) کل اضافی ارزش( اجتماعی

يابد. در اين حالت توليد سرمايه داری وارد فاز رکود 

 می شود.

 نچني بحران به و رکود به رونق تبديل اساسی خطوط

 از بخشی تبديل يعنی سرمايه انباشت اثر در: است

 در که ای سرمايه( الحاقی سرمايۀ به اضافی ارزش

 موجود سرمايۀ در فواصل معين زمانی به عادی طيشرا

 سرمايۀ متغير هم و ثابت سرمايۀ هم ،)شود می افزوده

چند که آهنگ افزايش سرمايۀ ثابت هر ،يابند می افزايش

 حالت يش سرمايۀ متغير است. دربيشتر از آهنگ افزا

 ارتش هرچند يابد می افزايش اشتغال معموال رونق

 وجود هم رونق زمان در) بيکاران جمعيت( کار ذخيرۀ

 بارآوری افزايش با داری سرمايه توليد شيوۀ اما. دارد

 به سرمايه ارگانيک ترکيب افزايش نتيجه در و کار

 رچشمۀس کارشان که مولد کارگران شمار از تدريج

 سرمايه کمی مدت تا البته. کاهد می است اضافی ارزش

 اضافی، ارزش نرخ دائمی افزايش خاطر به داران،

 همان کمتر، شمار با کارگرانی از بتوانند است ممکن

 را آن از بيشتر حتی يا سابق اضافی ارزش مقدار

 و مولد کارگران شمار دائمی کاهش با اما. کنند استثمار

 هم احتمالی وضعيت اين ،مولد غير ایه هزينه افزايش

 دچار سرمايه انباشت که اينجاست در. رود می ميان از

 سال طی سرمايه شدن بزرگ با زيرا می شود اختالل

 های هزينه مانند( ها هزينه رشته يک رونق های

 و تأسيسات و آالت تعميرماشين و نگاهداری به مربوط

 ؤسساتم اداری های هزينه توليدی، های ساختمان

 توسعه و تحقيق آموزش، به مربوط های هزينه توليدی،

 و دولتی های هزينه همچنين. يابند می افزايش) غيره و

 به ميل عموما غيره و عوارض و ها ماليات نتيجه در

 روند حفظ با توانند نمی داران سرمايه. دارند افزايش

. کنند خالی شانه ها هزينه اين بار زير از توليد عادی

 محدود .نيست ممکن توليد کردن محدود با جز کار اين

 شاغل، کارگران از بخشی کردن بيکار با توليد کردن

 داشتن نگاه عاطل و آنها از ديگری بخش مزد کاهش

 به. است همراه غيره و تأسيسات ها، ماشين از بخشی

 جمعيت« در را خود سود نرخ کاهش ديگر، عبارت

 و بيکاران مارش به افزودن يا و »کارگران اضافی

 ديگر و کارگران شدن فقيرتر و »اضافی سرمايۀ«
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 که اضافی سرمايۀ ايجاد. دهد می نشان زحمتکشان

 کاالهای« در را خود است سود نرخ کاهش از ناشی

 سرمايۀ زيرا دهد می نشان »توليد اضافه« يا »اضافی

 اضافی توليد وسائل معنی به فيزيکی نظر از اضافی

 برای( اضافی زندگی وسائل و) ثابت سرمايۀ برای(

 به چه توليد، اضافه. است) اضافی متغير سرمايۀ

 ساختمان و تأسيسات خام، مواد آالت، ماشين صورت

 چه و) ثابت سرمايۀ دهندۀ تشکيل عناصر( توليدی های

 خوراک،( زندگی برای الزم محصوالت شکل به

 و شخصی نقل و حمل وسائل دارو، مسکن، پوشاک،

 کاهش باعث امر اين. شود می تلنبار ازارب در) غيره

 بازهم را سود ميزان خود نوبۀ به که گردد می ها قيمت

 .دهد می کاهش

 توده نيازهای بر افزون توليدی معنی به »توليد اضافه«

 که است ای زندگی وسائل يا بلکه ،نيست مردم های

 اثر در ويژه به – ديگر زحمتکش های توده و کارگران

 ناتوان شديد، نياز رغم به – مزدها کاهش يا و بيکاری

 سرمايه که است توليدی ليوسا يا و هستند آنها خريد از

 يا و توليدی های فعاليت کردن محدود خاطر به داران

  نيستند. خريدشان به قادر يا و مايل ورشکستگی

 نام آنها از بازتوليد و توليد روند در که هائی اختالل

 به را مولد داران سرمايه از بخشی تنها نه برديم

 و اختالل اين دامنۀ بلکه ،کشانند می ورشکستگی

 نيز ها بانک و تجاری داران سرمايه به ورشکستگی

 ها قيمت افت و توليد اضافه خاطر به. شود می کشيده

 از ناتوان و شوند می ورشکست بازرگانان از شماری

 بانک و صنعتی داران سرمايه به خود های وام پرداخت

 و ها بانک ورشکستگی به يا امر اين. گردند می اه

 می منجر آنها شديد کمابيش زيان يا ،بنگاه های توليدی

 وام و اعتبارها شديد شدن محدود آن نتيجۀ يک و شود

 است) افراد به خواه و ها شرکت به خواه( بانکی های

 يا و سود کاهش. زند می دامن رکود به خود نوبۀ به که

 به ،بانکی و بازرگانی توليدی، تمؤسسا ورشکستگی

 اين بهادار اوراق ديگر و سهام قيمت شديد افت

 می بحران دچار نيز مالی بازار و انجامد می مؤسسات

 بينی پيش براساس مالی بازار خود گاهی البته. گردد

 ديگر و سهام به نسبت آن از ناشی واکنش و منفی

 کی،بان و بازرگانی توليدی، مؤسسات بهادار اوراق

 سودبخشی نامناسب وضعيت شدن آشکار از پيش حتی

 را شان ورشکستگی آنها، در ريسک افزايش و آنها

  .کند می تسريع

 های بورس و ها بانک( مالی و پولی بازار متقابل تأثير

 باعث آن آثار و گردش و توليد حوزۀ بر) بهادار اوراق

 و بنامند مالی بحران را بحران هر ای عده که است شده

 بازتوليد و توليد در آن های ريشه شناخت دنبال به

 کم دست مالی، های بحران واقع در. نباشند سرمايه

 از دوام، پر و دار ريشه بزرگ، مالی های بحران

. شوند می ناشی سرمايه بازتوليد و توليد در بحران

 همۀ گفت توان می و اقتصادی های بحران بيشتر

 سرمايه اخير جهانی بحران مانند – بزرگ های بحران

 است ممکن – است نرسيده پايان به هنوز که داری

 بررسی اما. يابند تظاهر مالی بحران صورت به نخست

 بحران آورندۀ وجود به عناصر که دهد می نشان دقيق

و  توليد اضافه و سرمايه اضافه و سود نرخ سقوط(

 از پيش همواره ،)آن و غيره از بيکاری وسيع ناشی

  .اند کرده می عمل و داشته وجود مالی رانبح انفجار

بحران سرمايه داری و عوارض آن يعنی بيکاری، 

اضافه سرمايه، اضافه توليد، ورشکستگی ها و غيره 

تا جائی ادامه می يابند که از يک سو سطح مزدها به 

شدت پائين آيد و از سوی ديگر ارزش زدائی بزرگی 

رمايۀ از سرمايه صورت گيرد. يعنی بخشی از س

اجتماعی مولد به خاطر کاهش ارزش آن از بين برود. 
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از بين رفتن سرمايۀ اجتماعی حتی به طور فيزيکی نيز 

(مثال به خاطر عاطل ماندن، عدم نگهداری و تعميرات 

الزم و غيره) رخ می دهد. اين تخريب يا انهدام سرمايه 

به سرمايۀ مولد محدود نمی شود و چنانکه بحران اخير 

ن های بزرگ گذشته نشان داده اند به سرمايۀ و بحرا

بانکی و وامی نيز گسترش می يابد. اين وضعيت به 

تدريج زمينۀ سودآوری سرمايه های بازمانده را فراهم 

می کند و سرمايه دارانی که از بحران جان به در برده 

اند و برخی از آنها که رقيبان خود را نيز بلعيده اند، 

يد و استثمار بيشتر روی می آورند دوباره به توسعۀ تول

و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می شود و 

دورۀ رونق جديدی آغاز می گردد که بحران جديدی را 

  .در شکم خود می پرورد

 امپرياليسم، يا انحصاری داری سرمايه دوران در

 و ترند وسيع و تر عميق داری سرمايه های بحران

 گاه و وسيع جغرافيائی یها حوزه آنها از بسياری

). اخير بحران مانند( گيرند می دربر را جهان سراسر

 امپرياليسم، عصر های بحران ديگر ويژگی يک

 دورۀ نسبی بودن کوتاه و رکود دورۀ بودن طوالنی

 رونق زمان در محدود اقتصادی رشد نرخ و رونق

 کشورهای همۀ مورد در وضعيت اين البته( است

 سرمايه نابرابر تکامل. نيست يکسان داری سرمايه

 نيز اينجا در »داری سرمايه ناموزون رشد« يا داری

 که شده باعث وضعيت اين). گذارد می را خود تأثير

 يا دائمی رکود دوران را امپرياليسم دوران ای عده

 »ساختاری بحران« را آن گاه که دائمی بحران دوران

 های ورهد بودن طوالنی رغم به اما. بدانند نامند می

 و غربی اروپای کشورهای برخی در ويژه به( رکود

 دورۀ بودن کوتاه و) اخير دهۀ دو در ويژه به ژاپن در

 بيکاری وجود و اقتصادی رشد نرخ بودن پائين و رونق

 در رونق و بحران های دوره هم باز غيره، و وسيع

 ۀپديد و اند تفکيک قابل هم از امپرياليستی کشورهای

 بحران. سرمايه داری وجود ندارد دائمی بحران

 ها سقوط رشته يک آن در که است خاصی وضعيت

 سقوط ها، قيمت سقوط سود، حجم و سود نرخ سقوط(

 سقوط گذاری، سرمايه سقوط بورس، های شاخص

 می صورت...)  و اعتماد سقوط توليد، سقوط اشتغال،

 وضعيت آن از پس و وضعيت آن از پيش که گيرند

 و رکود رونق، سرگيری، از فازهای و ندارند وجود

 بحران اگر. شوند می تکرار متناوب طور به بحران

 از را تناوبی خود و ادواری خصلت ديگر باشد دائمی

 .دهد می دست

 تضعيف موجب هرچند داری سرمايه های بحران

 درونی تضادهای تشديد و شوند می داری سرمايه

 مقابل در ار آن ناپايداری و بودن انگل و داری سرمايه

 خودی به اما ،کنند می آشکار انسان ميلياردها چشمان

 هيچ. نيستند داری سرمايه فروپاشاندن به قادر خود

 سياسی بحران با که هنگامی تا اقتصادی، بحران

 آگاه، پرولتاريای طبقاتی مبارزۀ تشديد با انقالبی،

 سرمايه های دولت برانداختن برای مصمم و متشکل

 برانداختن کارگری، انقالبی دولت استقرار داری،

 سوسياليستی روابط ريزی پی و داری سرمايه روابط

 ميان از را داری سرمايه تواند نمی نباشد همراه توليد

 اقتصادی -اجتماعی های نظام تغيير. بردارد

 برانداختن و طبقاتی مبارزۀ طريق از تنها استثمارگرانه

 های بحران. پذيراست انجام حاکم استثمارگر طبقات

تشديد، تکامل و  مادی های زمينه اجتماعی و اقتصادی

. کنند می فراهم را طبقاتی مبارزۀ سرانجام پيروزی

 زمينه اين در نادرست برخورد دو با بايد بنابراين

 برخوردی اول نادرست برخورد: داشت مرزبندی

 اقتصادی فروپاشی روند آن طبق که است مکانيکی

 باعث بخود خود سود نرخ وطسق اثر در داری سرمايه

 عمل به نگرش اين شود. می داری سرمايه برافتادن

 مبارزۀ در کارگر طبقۀ مصمم و متشکل آگاهانه،
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 می بها کم کننده تعيين عاملی همچون انقالبی طبقاتی

 نادرست برخورد. دارد می دور نظر از را آن يا دهد

 را داری سرمايه برانداختن عامل که است اين ديگر

 روند به و داند می کارگر طبقۀ آگاهی و اراده رفاص

 سقوط امکان و مادی زمينۀ که اقتصادی فروپاشی

 های توده شدن کشيده امکان نيز و داری سرمايه

 را مبارزه به زحمتکشان ديگر و کارگران ميليونی

 دهد. می بها کم يا دهد نمی بها کند می فراهم

 انکارناپذيری های نشانه که داری سرمايه های بحران

 چارۀ حال، همان در اند داری سرمايه فروپاشی از

 و خود درونی تضادهای از نظام اين رفتِ  برون موقتِ 

 با ها بحران. اند فروپاشی آستانۀ به  فروغلتيدن از

 داری سرمايه جامعۀ مولد نيروهای از بخشی تخريب

 می موقت صورت به البته آن كل حيات تداوم موجب

 .اشت مترجم فارسی]گردند [ياد د

است. در  بازتوليد گستردهو  باز توليد ساده) منظور ۲(

بازتوليد سادۀ توليد سرمايه داری، يا در بازتوليد سادۀ 

سرمايه (چون توليد سرمايه داری، توليد سرمايه است)، 

تمام ارزش اضافی صرف مصرف شخصی سرمايه 

دار می شود، يعنی انباشت سرمايۀ مولد صورت نمی 

 بازتوليد ساده).  ۱، بخش ۲فصل  ۲، جلد سرمايهرد (گي

(يا بازتوليد گستردۀ سرمايه  توليد گستردۀ سرمايهبازدر 

يۀ ز ارزش اضافی به صورت سرماداری)، بخشی ا

به سرمايۀ مولد موجود اضافه می شود يا  ،الحاقی جديد

بدين منظور به صورت پول اندوخته می گردد تا 

ت گيرد. مارکس در انباشت سرمايۀ مولد صور

توليد در مقياس باز: «۲جلد دوم، بخش  ،سرمايه

انباشت، يا توليد در مقياسی «، می نويسد: »گسترده

گسترده، که همچون وسيله ای برای توليد گستردۀ 

و از اين رو همچون وسيله ای برای  –ارزش اضافی

 –ثروتمند کردن سرمايه دار به مثابۀ هدف شخصی اش 

جزء گرايش عمومی توليد سرمايه  ظهور می کند و

داری است، بعدا... در تکامل خود به ضرورتی برای 

[ياد داشت مترجم » هر سرمايه دار تبديل می شود.

 .فارسی]

 marginalيا مفيديت حاشيه ای (» نهائی مفيديت«) ۳(

utility(مفهوم بنيادی مکتب  ،، يا مطلوبيت نهائی

کالسيک است که اقتصادی مارژيتاليست ها يا مکتب نئو

اکنون جريان غالب در آموزش اقتصادی بورژوائی در 

بر حسب » مفيديت«دانشگاه ها و مدارس عالی است. 

گرايش های مختلف درون اين مکتب معانی مختلفی 

دارد. برخی آن را چيزی که منشأ کسب لذت يا دوری 

تعريف می کنند (عمدتا مارژيناليست های  ،از رنج باشد

نامند،  می »احساس مقدار« را آن خیبرانگليسی)، 

ارضا کند را برخی آن را چيزی می دانند که نيازی 

(عمدتا مارژيناليست های اتريشی) و برخی آن را 

مطلوبيت يا ساختار ترجيح [مصرف کننده] به  ساختار

حساب می آورند. آنچه در مورد مفيديت يا مطلوبيت 

ت که مورد اتفاق همۀ مارژيناليست ها است اين اس

همگی آن را قابل بيان بر حسب کميت و قابل تجزيه به 

اجزای کوچک می دانند طوری که برخی مفيديت را 

تعريف می کنند.  ،صرفا با کميت يا کميت پذير بودن

يا مارژينال داللت بر » حاشيه ای«يا » نهائی«صفت 

اين دارد که اين کميت به اجزای کوچک و کوچک تر 

تجزيه است و می توان تغييرات  (به طور پيوسته) قابل

مفيديت را بر حسب تغييرات يک متغير اقتصادی 

حساب کرد. مفيديت اين ويژگی را دارد که هر چه 

مقدر آن بيشتر باشد مفيديت يک واحد اضافی از آن 

 (مفيديت نهائی اش) کمتر می شود.

در مورد هزينه، » حاشيه ای«يا » نهائی«وم مفه

)، کار، مزد، درآمد و ديگر بارآوری (کار و سرمايه
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مفاهيم و پديده های اقتصادی به کار می رود. آنچه به 

ويژه در اينجا مهم است تئوری مارژيناليست ها در 

مورد قيمت و مزد است. از ديدگاه مارژيناليست ها 

قيمت يک محصول برابر با هزينۀ توليد يک واحد 

قيمت [از نظر آنان] اضافی از آن محصول است. 

نگر هزينه ای است که مصرف کننده برای خريد بيا

يک محصول می پردازد و از اين رو مصرف کننده 

تنها هنگامی آن محصول را می خرد که اطمينان 

حاصل کند آن محصول بيشتر از پولی که برای آن می 

واژه نامۀ پردازد يا برابر آن پول ارزش دارد (
ن از سابدين). ۱۹۸۷، پنگوئن، چاپ چهارم، اقتصادی

ديدگاه مارژيناليست ها قيمت يک کاال را مصرف کننده 

تعيين می کند و معيار او برای تعيين اين قيمت مفيديت 

نهائی ای است که از آن به دست می آورد و اين 

مفيديت بر اساس ترجيحات مصرف کننده و درجه بندی 

ر مارژيناليست ها مصرف کننده بر آنها ظآنها (که از ن

مقدار کل مفيديت مورد نظر که در بازار واقف است) و 

خالف عرضه می شود تعيين می گردد. بدينسان بر

نظريۀ ارزش مبتنی بر کار، نظريۀ مارکس و برخی از 

ارزش يک  اقتصاد دانان کالسيک، که در آن مبنای

يعنی کار اجتماعا الزم برای توليد  معياری عينی کاال،

معيار تعيين  ،ريۀ مارژيناليستیظآن کاال است، در ن

است و  معياری ذهنیارزش و يا قيمت يک محصول 

بر حسب ترجيح مصرف کننده و مطلوبيت نهائی او 

. ويليام استانلی جوونز از بنيان گذاران تعيين می شود

به مفيديت  ارزش تماماً «مکتب مارژيناليستی می گويد: 

مفيديت چنانکه خود جوونز و ديگر ». بستگی دارد

ا می گويند بر حسب افراد مختلف و مارژيناليست ه

سان معيار ارزش بدين .محصوالت مختلف فرق می کند

يناليست ها قضاوتی شخصی و ذهنی ژاز ديدگاه مار

در مکتب مارژيناليسم به طور در همان حال است. 

بر اين است که مصرف کننده تمام ضمنی فرض 

اختيار دارد زمان الزم اطالعات الزم و درست را در 

تحليل آنها است. شماری از در به تجزيه و و قا

دانان بورژوا با توجه به اينکه اطالعات رايگان اقتصاد

نيست و دست يابی بدان هزينه دارد و وقت می برد، 

به داليل گوناگون اينکه عقالنيت کارگزاران اقتصادی 

در هر لحظه نمی توانند  و در نتيجهمحدود است (

يری درک کنند)، اينکه شرايط بهينه را برای تصميم گ

های اقتصادی، حقوقی و داقتصاد مارژيناليستی نها

 و معامالت اينکهسياسی را در نظر نمی گيرد، 

دارند که مکتب مارژيناليستی به  هزينه قراردادها

اينکه در واقعيت رقابت آزاد وجود حساب نمی آورد، 

مفروضات  ،غيرهو ندارد و رقابت غير کامل است 

و بدين سان  مارژيناليستی را رد می کنندمکتب اقتصاد 

 .نتايج و احکام آن را به زير سؤال می برند

طبق نظريۀ مارژيناليست ها، بنگاه ها هنگامی کارگری 

را استخدام می کنند که درآمد نهائی ناشی از محصول 

و هر  آن کارگر تازه استخدام شده برابر با مزد او باشد

شمار کارگران بيشتر  قدر برای سطح معينی از سرمايه

شود محصول نهائی آن کارگرانی که افزوده شده اند 

اين اگر می شود و مزد کاهش می يابد. بنابر کمتر

کارگرانی که می خواهند تازه استخدام شوند هشيار 

سطح مزد در خواستی خود را نسبت به  ،باشند

کارگرانی که هم اکنون شاغل اند پائين می آورند تا 

شاغل اين امر سطح مزد همۀ کارگران  .ندگرداستخدام 

را پائين می آورد و در عوض می تواند باعث اشتغال 

 ، پنگوئن).واژه نامۀ اقتصادیهمۀ کارگران شود! (

 ،بدين سان نظريۀ مارژيناليست ها در زمينۀ ارزش

نظريه ای ذهنی است که مضمون آن از نظر دور 

دی در کار کارگران مز کنندۀ کار داشتن نقش تعيين

تعيين ارزش و به طور کلی در تعيين ثروت سرمايه 

داران و جامعۀ سرمايه داری است. در زمينۀ مزد، 

ريۀ مارژيناليستی نه تنها منکر استثمار کارگران ظن
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نها موعظه می کند تا آنجا که می توانند ه آبلکه ب ،است

مزد کمتری طلب کنند تا اشتغال باال رود و جامعۀ 

بزک نمير «ُبرسد: » اشتغال کامل« سرمايه داری به

 »! بهار می آد...

حال که درک مارژيناليست ها از ارزش و مزد را ديديم 

بد نيست به درک آنها از سرمايه نيز اشاره ای بکنيم. 

نظريۀ عمومی جوونز در گزارش خالصۀ کتاب 
که در نشريۀ انجمن سلطنتی رياضی اقتصاد سياسی 

درج شده، پس از  ۱۸۶۶، ژوئن ۲۹آمار لندن، شمارۀ 

تشريح خالصۀ رؤس نظراتش در پايان الزم می داند 

ارائه دهد. او نخست  نيز تعريف خود را از سرمايه

آنچه : «نقل می کندرا از سرمايه تعريف استوارت ميل 

سرمايه برای توليد انجام می دهد عبارت است از تأمين 

ذيه و پناهگاه، حفاظت، ابزار و مواد الزم برای کار، تغ

سپس ».از جهتی نگهداری کارگر در طول روند توليد

برای فهم شايستۀ سرمايه بايد همۀ «می افزايد: 

جز بخش آخر آن را حذف چيزهائی که برشمرده شد ب

سان من سرمايه را همۀ چيزهای مفيدی می کنيم. بدين

دانم که نيازها و خواست های عادی کارگر را تأمين 

سازند کارهائی انجام دهد که  می کنند و او را قادر می

نتيجه شان برای فاصله زمانی کم يا زيادی به تعويق 

سرمايه چيزی نيست جز می افتد. خالصه اينکه 

(تکيه بر کلمات از ما است). هر  »نگاهداری کارگران

دوی آنها اين را فهميده اند که سرمايه، صرفا شيئی 

ليد بلکه رابطه ای بين انسان ها در روند تو ،نيست

فاظت، رت ميل اين رابطه را با حاستوااما  ،است

گر از جانب سرمايه دار نگهداری و تأمين معيشت کار

نگاهداری تعريف می کند و جوونز نقش آن را 

 چه و ميل استوارت تعريف در کارگران می داند. چه

 برکت و خير جز چيزی سرمايه جوونز، تعريف در

که  استثمار هب ای اشاره ترين کوچک يک هيچ. نيست

. ندارند ،عملکرد اصلی و عامل بقا و رشد سرمايه است

همان گونه که لنين به درستی و با عمق بيان  -درک آنها

درک عاميانۀ بورژوائی اقتصاد است و از نظر  - کرده

طبقاتی چيزی جز خدمتکاری به سرمايه داران و 

 ].فارسی مترجم داشت ياد[ضديت با کارگران نيست. 

 تابع تنها اضافی ارزش «نکه لنين می گويد ) اي۴( 

دقيق نيست و عموميت ندارد، » است متغير سرمايۀ

يعنی تنها در حالت خاصی که نرخ ارزش اضافی ثابت 

ادق است. در حالت عمومی مقدار کل ارزش صباشد 

 دوتابع  نيست بلکه »تنها تابع سرمايۀ متغير« اضافی

) نرخ ۲غير ) سرمايۀ مت۱متغير يا دو عامل است: 

 ارزش اضافی. مارکس می نويسد: 

 کل ارزش اضافی با دو عامل تعيين می شود: مقدار «

با تودۀ کل کاری که  دومبا نرخ ارزش اضافی و  يکم

همزمان با اين نرخ مصرف می شود و به عبارت ديگر 

با سرمايۀ متغير. از يک سو يکی از اين دو عامل 

افی؛ از سوی افزايش می يايد يعنی نرخ ارزش اض

ديگر عامل دوم، شمار کارگران، کاهش پيدا می کند 

(به طور نسبی يا مطلق). تا آنجا که تکامل نيروهای 

مولد سهم پرداخت شدۀ کار مصرف شده را کاهش می 

زيرا نرخ  ،دهد باعث افزايش ارزش اضافی می شود

آن را افزايش می دهد. اما تا آنجا که حجم کل کار 

معينی را کاهش می دهد   ۀط سرماياستخدام شده توس

باعث کاهش عددی می شود که بايد در نرخ ارزش 

اضافی ضرب گردد تا حجم کل ارزش اضافی به دست 

 )۱۵ فصل ، سوم جلد ،سرمايه» (آيد.

در واقع با افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (يعنی اينکه 

کارگر مقدار بيشتری از ارزش وسايل توليد را وارد 

يشتری کند که مقارن و تقريبا مرادف با محصوالت ب

افزايش بارآوری کار است)، طبيعتا زمان کار الزم 

يعنی کارگر در زمان کمتری نسبت به  ،کاهش می يابد
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گذشته محصولی معادل مزد دريافتی خود توليد می کند 

اين زمان کار اضافی، يعنی زمانی که در آن به نابرو ب

افزايش  ،ار می کندطور رايگان برای سرمايه دار ک

ند و پيدا می کند (حتی اگر زمان کار روزانه ثابت بما

اين با افزايش بارآوری مزد حقيقی کاهش نيابد). بنابر

کار نرخ ارزش اضافی افزايش پيدا می کند. افزايش 

نرخ ارزش اضافی باعث افزايش نرخ سود می شود. 

اما افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه (که با افزايش 

آوری کار مقارن بود) در عين حال باعث کاهش بار

نرخ سود می گردد. اين همان تأثير دو گانه و متضاد 

ود است. اما همان گونه افزايش بارآوری کار بر نرخ س

داشت مربوط به بحران توضيح داديم اين امر که در ياد

تغييرات نرخ سود منجر نمی  نبه ابهام و نامعين بود

ه باالتر گفتيم می توان ثابت زيرا همان گونه ک ،شود

کرد که سرعت افزايش نرخ ارزش اضافی در اثر 

افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه از سرعت افزايش 

اين به رغم و بنابر ترکيب ارگانيک سرمايه کمتر است

نرخ سود گرايش به  ،باال رفتن نرخ ارزش اضافی

 نرخ افزايش پديدۀ دو«نزول دارد. به گفتۀ مارکس 

 های شکل صرفا سود نرخ کاهش و افیاض ارزش

 رشد بيانگر داری سرمايه نظام در که هستند ای ويژه

 ياد[ )۱۴ فصل ، سوم جلد سرمايه،( »کارند بارآوری

 ].فارسی مترجم داشت

) اجاره يا ماليات زمين که موجر آزاد به صاحب ۵( 

زمين يا دولت می پردازد. در نظام فئودالی اجاره ای 

لک می داد و در ازای آن از خدمات که دهقان به ما

 اجباری به فئودال معاف می شد.

*** 

 

 

 
 

 »دوزخی«ادعانامه يک 

  –بر گرفته از کتاب مجموعه سروده های انقالبی «

 »۱۳۷۰فروردين 

 " را من ديده ام "بهشت

 –اينجا  -

 در روبروی تو. 

 با جوی های پاک و آب های روان 

 درختان!     

 و حوريانی شاداب 

 " گفته اند. نسان که "اورادآ

 " را من ديده ام "بهشت

  –اينجا  -

 بر پهنه زمين، 

 –اين جايگاه و پايگاه من  -

 "بی آنکه هيچ "رسولی

 وعده داده باشد. 

 من ديده ام آن را، 

 " در آسمان گونه که "آيات بدان

 وعده کرده اند. 

 با زنان زيبا 

 دو شعر و يک طنز
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 و  

 " قرمز حوريانی "لپ

 !به رنگ خون

 خِ خون سر 

 دوزخيان. 

 من ديده ام بهشت را 

 –اينجا  -

 !در روبروی تو

 " وعده داده اند، سان که "رسوالنبدان

 " بی هيچ نيازی به "کار

 هر آنچه که می خواهند

 مهياست.  

 " است، اينجا "بهشت

 بنا گشته بر استخوان های ما، 

 : و در امتداد زيبائيش

 " "خدا

 با آميزه ای از تمسخر و فريب، 

 هقهه !!به ق

 رسوالنش را واداشته 

 –که ما را  

 " برند. گاهی "آسمانیه به وعد

 " تا مردمان "عزيزش

 : بر پهنه زمين

 " بی هيچ "رنجی

 آرام، 

 شاداب،  

 : و از سر تفنن

 بر سوختن ما نظاره کنند. 

 اما 

 : اينجا

 در روبروی من، 

 آهن، 

 فوالد،  

 زندان، 

 زنجير،  

 " درد و ضجه های "نان

 " است. ينجا "دوزخا

 بر پهنه زمين همواره اينچنين 

 " "دوزخيان 

 " می خواندشان، وری" که به "کارشيپبا "

 " ساخته اند. "بهشت" را بی "نياز

 " که می سوزاند جسمم را، "شيپوری

 : و خاکستر می سازد 

 روحم را،   
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 " بماند. تا "لپ" حوريان بهشت "قرمز

 : اينجا

 در روبروی من 

 است  ""دوزخ

 " وعده کرده اند، سان که "رسوالنبدان

 !آتش -

 !رنج -

 !گرسنگی -

 شعله وری اين آتش را، 

 –آتش دوزخ را می گويم  -

 هر آنگاه که ما بشوريم 

 " فرمان می دهد. "بهشت

 " چنين است در "آيات -

 و

 –در پهنه زمين نيز 

 !ای دوزخيان

 ! ای گرسنگان

 فريفته اند ما را، 

 گاه آسمانی، ه به وعد

 ، شان زمين ات

 شان،  تا بهشت

 : تا خدای سوداگرشان

 آسوده باشد، 

 بر پهنه زمين. 

 ای دوزخيان 

 " "بهشتکه هر روز به فرمان 

 در آهن گداخته، 

 می سوزيد 

 فريفته اند ما را. 

 " در آنسوی تر است، "بهشت

 ! آنسوی "آهن ها"

 " آنجا که "خدا" بر تخت "سرمايه

 " مالکش را، "رسوالن

 شرت فراخوانده است. به ع

 : فريفته اند ما را

 " دوزخ را، که "آيات

 " می دانند. ک هميشگی "نافرمانانمل

 ! ای دوزخيان

 ! ای گرسنگان

 " بشوريد بر "بهشت

 که تمامی رحمتش بر ما، 

 . "سوزاندن" ماست

 " که بی هيچ "رنجی

 بهشتی پديدار نخواهد شد 
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 و اين بهشت را بر پهنه زمين 

 رنج ما  

 و  

 کار ما 

 برپا ساخته است. 

 : سوی از اين

  –از دوزخ  -

 ! يورش بريم

 : سوی بر آن

 " قدرت يابد تا "کار

 : و گرسنگان

 . حاکم گردند

 ای دوزخيان 

 ! به پيش

 : ما را وعده داده اند

  –بر آسمان  -

 بر دروغ و فريب 

 : به پيش

 شويم تا حاکم 

  ." راو "کار" "نان

  "پيمانه" نهيم

 ! را بر "کار" بنا کنيم" زو "نيا

 ! بشوريد

 ! ای همه سوختگان زمين

 " پناهگاه رسوالن بادکه "آسمان

 . و زمين جايگاه ما

*** 

 آزادی
 

 شعری از پل الوار

سمندر يحيی ترجمۀ  

 

 بر دفترهای دبستانی ام

 بر ميز مشقم و بر درختان

 بر شن بر برف

 نام ترا می نويسم.

 

 بر همۀ صفحات خوانده شده

همۀ صفحات سپيد بر  

 بر سنگ خون کاغذ يا خاکستر

 نام ترا می نويسم.

 

 بر تصويرهای زرين

 بر سالح جنگاوران

 بر تاج شهرياران

 نام ترا می نويسم.

 

 بر جنگل و بر صحرا

 بر آشيانه و بر ُگل طاووسی

 بر پژواک کودکی ام

 نام ترا می نويسم.
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 بر شکوه شبها

 بر نان سپيد روزها 

زدیبر فصلهای نام  

 نام ترا می نويسم.

 

 بر کهنه لته های الجوردی ام

 بر برکۀ خورشيِد کپک زده 

 بر درياچۀ ماِه زنده

 نام ترا می نويسم.

 

 بر کشتزارها بر افق

 بر بال پرندگان

 بر آسياِب سايه ها

 نام ترا می نويسم.

 

پگاهیبر هر نفِس   

 بر دريا و بر کشتی

 بر کوِه شوريده سر

 نام ترا می نويسم.

 

 بر خزۀ ابرها

رگبار بر عرِق   

 بر باران ِ سنگين و لخت

 نام ترا می نويسم.

 

 بر شکلهای درخشان

  رنگها ِبر ناقوس

 بر حقيقت ِ جسمانی

 نام ترا می نويسم.

 

 بر کوره راه های بيدار

 بر جاده های گشوده

 بر ميدانهای لبريز

 نام ترا می نويسم.

 

 بر چراغی که روشن می شود

اموش می شودبر چراغی که خ  

 بر گرد همائی خانه ها

 نام ترا می نويسم.

 

 بر ميوه ای که دو نيم شده

 از آينه و از اطاقم

 بر صدف خالی بسترم 

 نام ترا می نويسم.

 

 بر سگ پراشتها و نرمخويم

 بر گوشهای تيز شده اش

 بر پنجۀ ناشيانه اش

 نام ترا می نويسم.

 

 بر سکوی دِر خانه ام

 بر اشيای ماًنوس

سيل آتش تبرک شدهبر   

 نام ترا می نويسم

 

 بر هرگوشت و پوستی که نثار می شود

 به جبهۀ دوستانم

 بر هر دستی که دراز می شود

 نام ترا می نويسم.

 

 بر زالل شگفتيها

 بر لبان پر مهرخاموش 

 بسی باال تر از سکوت

 نام ترا می نويسم.

 

 بر پناهگاه های ويرانم
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 بر فانوسهای فرو ريخته ام

يوارهای ماللمبر د  

 نام ترا می نويسم.

 

 بر فضای خالی بی آرزو

 بر تنهائی ِ عريان

 بر پله های مرگ

 نام ترا می نويسم.

 

 بر تندرستی ِ باز آمده

 بر خطِر ناپديد شده

 بر اميِد بی خاطره

 نام ترا می نويسم.

 

 و با قدرِت يک واژه

 زندگی را دو باره آغاز می کنم

 برای شناخِت تو زاده شدم

 تا نام تو را فرياد کنم

 آزادی.

*** 
 کوسه ها

 برشت  برتولت

 اگر: پرسيد" كی"آقای از صاحبخانه كوچولوی دختر

 می مهربانتر كوچولو های ماهی  با بودند، آدم ها كوسه

 شدند؟

 دريا توی بودند، آدم ها كوسه اگر! البته: گفت كی آقای

 جور همه ساختند، می محكمی های جعبه ها ماهی برای

 هميشه كه بودند مواظب گذاشتند، می آن توی خوراكی

 هم را كوچولو های ماهی بهداشت هوای. باشد آب پر

 نگيرد، كوچولو ماهی دل هيچوقت آنكه برای. داشتند

 كه چون كردند، می پا بر بزرگ های مهمانی گاهگاه

 برای! است لذيذتر دلگير ماهی از شاد ماهی گوشت

 كه دادند می  ياد آنها به و ساختند می مدرسه ها ماهی

 اصلی درس كنند شنا كوسه دهان طرف به جوری چه

 و زيباترين كه قبوالندند می آنها به بود اخالق ها ماهی

 را خودش كه است اين ماهی يك برای كار ترين باشكوه

 ماهی به كند كوسه يك تقديم خوشوقتی نهايت در

 باشند دمعتق ها كوسه به چطور كه دادند می ياد كوچولو

 آينده كنند؛ مهيا زيبا آينده يك برای را خود جوری چه و

 ها كوسه اگر. آيد می دست به اطاعت راه از فقط كه يی

 از: داشت وجود هم هنر البته قلمروشان در بودند آدم

 ته كشيدند،  می رنگارنگی و زيبا تصاوير كوسه دندان

 آن در كه آوردند می صحنه روی به نمايشنامه دريا

 كوسه دهان به شنگول و شاد قهرمان كوچولوهای اهیم

 مسحور های آهنگ نمايش، همراه. رفتند می شيرجه ها

 كوچولو ماهيهای اختيار بی كه نواختند می هم يی كننده

 بی آنجا در. كشاند می ها كوسه دهان طرف به را

 می ها ماهی به كه داشت وجود هم دينی و مذهب ترديد

 می آغاز ها كوسه شكم در واقعی زندگی"  آموخت

 ."شود

*** 
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