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 )قسمت اول(برد؟  داری از کجا آمده، ما را به کجا می سرمایه

 افشین شمس قهفرخی

گذرد اوضاع بهتر که      هر چه می  «: ی ما شنیده باشیم که      شاید این جمله را بارها و بارها همه       

انگار که همـه انتظـار دارنـد اوضـاع بهتـر شـود، شـرایط                . »شود  شود هیچ، بدتر هم می      نمی

. اسـت » ذهنـی «زندگی دقیقاً در خالف جهت این انتظار        » مادی« روند   بهتری مهیا گردد اما   

افتد بلکه تمامی جهـان و        بینیم که این روند تنها در ایران اتفاق نمی          اگر اندکی بیندیشیم می   

انگار این قانون آهنین و جهانشمول جهان امروز مـا          . گیرد  مردم فرودست آن را نیز دربرمی     

را بایـد   » عینـی «و  » ذهنی«ی این تضاد      نیست؟ به راستی ریشه   آیا هیچ راهی برای آن      . است

 در کجا جست؟

از شـرایط امـروز   » طبقـاتی «بایست تحلیلی علمی یا بهتر بگـویم   برای پاسخ به این سؤال می     

تواند پاسخی  به هیچ وجه نمیتحلیل صرفاً سیاسی یا فرهنگی از شرایط داشتن . داشته باشیم

نمایان » افق«پس باید تحلیلی ارائه دهیم که برای ما یک          . ه باشد منطقی برای ما را دربرداشت    

 .سانی را به ما بدهدانخواهانه و  عدالت) راه حل نهایی(افقی که آلترناتیو . کند

اگر به تمامی جوامع جهان نگاهی دقیق بیندازیم، متوجه خواهیم شد بر تمامی ایـن جوامـع                 

 ).مسلط است. (کند مت میحکو) بورژوایی(داری  ی تولید سرمایه شیوه
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های   همان طوری که دیگر شیوه    . های خاص خود را دارد      ها و خصلت    داری ویژگی   سرمایه

داری، فئودالی، آسیایی، سـلتی       دهبر: های خاص خود را داشتند      تولیدی پیش از آن ویژگی    

 ...و 

امـا  . اسـت داری صـادق      ی تولید سرمایه    ها نیز کامالً در مورد شیوه       ها و ویژگی    این خصلت 

اش هـر     های داخلـی    داری برای به دست آوردن سود بیشتر و همچنین فرار از بحران             سرمایه

چنان به حیـات    همروز خود را تولید و باز تولید کرده و با تغییر ساختاری در شکل استثمار                

 .دهد خود ادامه می

 . بیندازیم سال گذشته600داری در  بد نیست نگاهی کوتاه و گذرا به سیر تحول سرمایه

داری در قـرن چهـاردهم و پـانزده مـیالدی در برخـی کشـورهای                  هـای سـرمایه     لین نطفـه  او

اولـین  » بولونیـا «و » فلـورانس «ایتالیـا و مخصوصـاً شـهرهای       . ی مدیترانه شکل گرفت     حوزه

ــ گیــری ســرمایه مراکــز شــکل داری بــه شــکل  هــای ســرمایه ایــن اولــین نطفــه. دداری بودن

ــا« ــی » مانوفاکتوره ــاهیعن ــک    کارگ ــای کوچــک ت ــتند   ه ــود داش ــولی وج ــین . محص اول

امـا بـه وجـود آمـدن ایـن      . بـافی بودنـد   هـای مـاهوت   داری کارگـاه  مانوفاکتورهای سـرمایه  

 بلکـه   ی تحوالت اجتماعی صورت نپذیرفت      همانوفاکتورها به صورت انتزاعی و جدا از بقی       

ها به شهرها     و فرار آن  های کشاورزی     یک تحول سراسری یعنی جدا شدن دهقانان از زمین        

و جذب آنها به عنوان نیروی کار در این مانوفاکتورها بود کـه باعـث شـد اولـین فرزنـدان                     
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 قـوت بگیرنـد و در   هـا شکل بگیرنـد و از طرفـی ایـن مانوفاکتور       ) ی کارگر   طبقه(پرولتاریا  

 .روابط تولیدی و توزیعی آن زمان وارد گردند

عت مانوفاکتوری به آن اشاره کـرد ارتبـاط آن بـا            بایست در مورد صن      مهمی که می    ی نکته

همان طوری که در سطور قبلی گفـتم اولـین مانوفاکتورهـا در کنـار دریـای                 . بازرگانی بود 

های جدید و همچنین ارتباط صنعت دریـانوردی بـا            کشف سرزمین . مدیترانه شکل گرفتند  

بازرگـانی را متحـول     ) انن زمـ  آهـا در      به عنوان تنها صنعت ارتباطی بین قاره      (این کشفیات   

باعث شد تـا غیـر از آنکـه از دنیـای جدیـد              » توزیع«رکن اصلی   مثابه  به  کرد و نیاز به بازار      

ایـن نیـاز در بـه وجـود         . شد از دنیای قدیم نیز به آنجا کـاال صـادر شـود              کاالهایی وارد می  

داری   یهدر همـان زمـان ایـن شـکل از سـرما           . آمدن و گسترش مانوفاکتورها بسیار مؤثر بود      

 رشد کرد  و این رشد به گسترش شهرها و       یقدرتمنددر آلمان نیز به شکل      » مانوفاکتوری«

 . جذب دهقانان به آنجا کمک نمود

این اولین شـکل یـا   . گلستان و هلند به وجود آمدان در   16داری در قرن      این شکل از سرمایه   

 : بود) بورژوازی(داری  به قول بعضی اولین دوران سرمایه

 »ران مانوفاکتوریدو«

رشد و تکامل ابزار تولید که خود ناشی از نیازهای مادی اجتماعی و نیاز سرمایه بـه کسـب                   

ی   مـن در اینجـا از کلمـه       . داری در همین حـد نمانـد        شد تا سرمایه    باعث می . سود بیشتر بود  

 و بـد    نیز بارها بـا آن کلمـه مواجـه خـواهیم شـد            در ادامه مقاله    . استفاده کردم » سود بیشتر «
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ی تولیدی است که تمامی  داری شیوه سرمایه. نیست توضیحی کوتاه در این مورد داده شود     

تـأثیر  (اش    ها و در یک کالم تغییر و تحوالت درونی و بیرونـی             تحوالت و نوسانات، بحران   

داری   به هر حرکت سـرمایه    . دهد  را برای به دست آوردن سود بیشتر سازمان می        ) بر اجتماع 

ش مراکـز تولیـدی، اسـتفاده از تکنولـوژی، بـاال و پـایین بـردن حجـم تولیـد،             اعم از گستر  

هـا و     داران منفرد یا شرکت     نوسانات قیمت کاالها، گسترش بازار توزیع، رقابت بین سرمایه        

های سیاسی همه و همـه ریشـه در           ها و کودتاها و بحران      تا جنگ داری،    های سرمایه   کمپانی

تر به آن نگاه   مهمی است که اگر کمی ریزبینانه    ی ین نکته ا. دارد» کسب سود بیشتر  «همین  

متوجـه  . ها بـه راحتـی پـی خـواهیم بـرد            ها و حکومت    دولت» سیاست گذاری «کنیم به راز    

ها، این هیاهوی تبلیغاتی بر سر فالن موضوع ریشه در به             گذاری  خواهیم شد که این سیاست    

هـای    د کـه بـا در دسـت داشـتن اهـرم           ای دار   دست آوردن سود بیشتر و منافع طبقاتی طبقـه        

 .کند سیاسی قدرت به پیشبرد این هدف خدمت میاقتصادی و 

داری اسـت تـا بتـوانیم          بحث اصلی خود بازگردیم که سیر تحـول سـرمایه          حال بد نیست به   

 :داری از کجا آمده و به کجا خواهد رفت دریابیم سرمایه

اول آنکه اولین شکل از تقسیم کار       : تهایی داش   دوران اول یعنی دوران مانوفاکتور ویژگی     

اجتمــاعی بــین کــارگران یــک حرفــه و شــاگردان در آن صــنف و حرفــه در آن صــورت  

 . بود) هر قطعه در یک کارگاه ساخته شود(گرفت و تولید یک کاال به طور جداگانه  می
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رای تقاضـا بـ  در این مقطع زمانی به دلیـل زیـاد شـدن           . بود» مانوفاکتور متمرکز «دوران دوم   

) ک محصـولی  کارگـاه تـ   (اگانـه در یـک مانوفـاکتور        کاالها کم کـم مانوفاکتورهـای جد      

ی آن توسـط یـک کارگـاه           لولـه  ،برای مثال اگر قبالً برای ساختن تـوپ       . شدند  متمرکز می 

های آن توسط یک کارگاه نجاری و محـور چـرخ      ، چرخ )به صورت جداگانه  (ریزی    توپ

در این مقطع ساختن قطعات توپ در یـک    . شد  یساخته م فلزکاری  آن توسط یک کارگاه     

 . پذیرفت های مختلفی تقسیم شده بود انجام می که به بخشواحد کارگاه 

گـردیم سـراغ همـان کارگـاه          بـاز برمـی   . هسـتیم » تقسیم کـار  «در اینجا ما شاهد تحولی در       

  : بخش اصلی تقسم شده است3بینیم که از  سازی می توپ

 سازی  لوله-1 

 زیسا  چرخ-2 

  محورریزی-3

پـذیرد مثـل بخـش تهیـه ذغـال و             از طرفی در کنار آن تقسیم کارهای فرعی نیز انجـام مـی            

 ایـن   .)چـوب و فـوالد    (ی ذوب یا بخش حمـل و نقـل مـواد اولیـه                روشن نگه داشتن کوره   

کـه  . برای تولیـد کـاال اسـت      » تقسیم کار اجتماعی  «یدهنده    ها در حقیقت نشان     بندی  تقسیم

البتـه  . کـرد   کارگر در آن نقش اصـلی را بـازی مـی   ه و آزمونار بدنی و تجرب   البته نیروی ک  

» شکل آگاهانه «کند    ی مانوفاکتور جدا می     ویژگی دیگری که این مرحله را از اولین مرحله        

تقسـیم کـار از     در ایـن مرحلـه      . بـودن آن اسـت    » داری  طبق نقشه منظم و موجود سرمایه     «و  
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ای کـه بـا       مرحلـه .  اسـت  »ماشینیسـم «ی    سوم، مرحلـه  ی    مرحله. روی تجربه و آگاهی است    

مسلط بر  » ابزار تولید «ها به عنوان      و ماشین . شود   میالدی آغاز می   18انقالب صنعتی در قرن     

پیدایش و استفاده از ماشین تحولی بـود کـه باعـث            . روند تولید پا به عرصه وجود گذاشتند      

ه و تقسـیم کـار اجتمـاعی صـورت          تر شد   رنگ  شد کاردستی کارگران در تولید کاالها کم      

اختـراع دسـتگاه   . شـود  ی ماشین ساخته می در اینجا دیگر ماشین به وسیله  . جدیدتری بگیرد 

که هنوز با دست هـم کـار        (اولین ماشین را    . م1765در سال   » جیمز هارگریوس «ریسندگی  

دگی دسـتگاه ریسـن   . م1767دو سال بعـد یعنـی در سـال          . را وارد روند تولید کرد    ) کرد  می

جیمـز  « یعنی سه سال قبـل از اختـراع هـارگریوس            1764.مدر سال   . اختراع شد » آرکرایت«

ماشین بخار را اختراع کرد که با تبدیل انرژی حرارتی  به انرژی بخار ایجاد حرکـت                 » وات

بـرای بـه حرکـت      . م1785این تحولی در رونـد حرکـت بـود و درسـت در سـال                . نمود  می

 . از این اختراع وات استفاده شدهای ریسندگی اشیندرآوردن م

ی  سازی و چنـدی بعـد در سـاخته شـدن لوکوموتیـو بـه وسـیله             یاین تحول در صنعت کشت    

 دهـه بـه طـور       3نیز مورد استفاده قرار گرفت و پس از مدت زمانی نزدیک بـه              » استیونسن«

ــاالت متحــده    ــد و ای ــان، فرانســه، هلن ــی صــنایع را در انگلســتان، آلم ــ روزافزون ا ی آمریک

داری باعـث ایجـاد تحـوالت         آید که آیا سـرمایه      در اینجا این پرسش پیش می     . دربرگرفت

ی   علمی و انقالب صنعتی شده است یا بر عکس تحوالت علمی و صـنعتی رشـد و توسـعه                  

ــتهداری را دربر ســرمایه ــد داش ــدافعان و تئوریســین. ان ــرمایه  م ــام س ــای نظ ــد  ه داری معتقدن



 ٧

 علمـی نشـأت گرفتـه از ایـن          -لمی است و تحوالت صنعتی    داری یک نظام کامالً ع      سرمایه

کند نیازهـای     های تولیدی ثابت می     که روند تاریخی تمامی شیوه     در حالی . مناسبات هستند 

تـرین و   ترین ابزار تولیـدی تـا پیشـرفته    از اولیه. اند مادی بشری باعث تکامل ابزار تولید شده    

ای دارد که وابستگی غیرقابل انکـاری بـه           ترین آنها روند تکاملی چندصدهزارساله      امروزی

کـه مسـتقیماً بـا      » تولید اضـافی  «اما از طرفی    . شود  ر آن دیده می   نیاز مادی زندگانی انسان د    

ی   وســایل عمــده-زمــین(تولیــد زار بــی اســتثمارگر ارتبــاط دارد، ایــن ا هپدیدآمــدن طبقــ

اسـتثمارگر جامعـه    ی مسـلط و       را در اختیـار طبقـه     )  کارخانجات -آالت   ماشین -کشاورزی

آوردن سـود بیشـتر دارد از         دهد و جالب اینجا است که این طبقه که نیاز به بدسـت              قرار می 

آمـدن     پدیـد  عـث داری با   ند که سرمایه  ک برد و وانمود می     رشد و تکامل ابزار تولید بهره می      

شـود کـه      این برداشت گاهی چنان سطحی و عامیانه می       . شود   تکنولوژی و صنعت می    ،علم

داری از ابتدای تاریخ وجود داشـته اسـت و از اختـراع               کنند که اصالً سرمایه     خی فکر می  بر

 . سنگی تا فالن شاتل فضاپیما همه و همه دستاورد این نظام استهای  سالحاولین 

پس از مـدتی نیـاز      اما  شد    داری در ابتدای امر در جغرافیای ملی کشورها محدود می           سرمایه

ی  داری را از عرصـه  ی تولیـد سـرمایه    نیروی کـار ارزان، شـیوه     -2و   ارزان    مواد خام    -1به  

دست آوردن سود بیشتر    ه  ی ب    چنان تشنه  ی تولید   شیوهاین  . محدود جغرافیای ملی فراتر برد    

از . است و چنان بر استثمار نیروی کار تکیه دارد که برای خود حـد و مـرزی قائـل نیسـت                    

که در رقابتی طوفـانی و پرسـرعت بـین          داری    رمایهی تولید س    شیوه عمالً   19 قرن   70یدهه  
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های جهان  های مختلف خود درگیر بود از اروپا و آمریکا خارج شد و به دیگر بخش بخش

هایی بودند که عالوه بر داشـتن دو ویژگـی    آفریقا، آسیا و اقیانوسیه قاره  . اندازی کرد   دست

 و مناسبی برای فروش کاالهای تولیـد        ، بازار بسیار وسیع   )نیروی کار و مواد خام ارزان     (باال  

تصرف بازارها یعنی ایجاد بستر مناسـبی بـرای         . داری بودند   ی سرمایه   ی سلطه   شده در حیطه  

داری از دو بخـش تشـکیل    بد نیست اینجا اشاره کنم کـه سـرمایه   . داری بود   سرمایه» توزیع«

داری، فئـودالی و     یهسرما(ی تولیدی     در هر شیوه  .  بخش اول تولید و بخش دوم توزیع       ،شده

. ای بـه نـوع تولیـد بسـتگی دارد           هر شـیوه  یعنی توزیع   . تولید تأثیرگذارترین عامل است   ...) 

نیازمند نوعی از توزیع    » ارزش اضافی «داری باتوجه به تولید انبوه کاال مبتنی بر           حاال سرمایه 

مطمئناً با . وردالزم ار نیز به دست آ» سود«است که بتواند ضمن فروش کاالهای تولید شده 

بنـابراین  . چنین تولید انبوهی بازار اروپا پاسخگوی توزیـع ایـن کاالهـای تولیـد شـده نبـود                 

امـا چـرا؟   . آسـیا بهتـرین بـازار بـود      . بایستی در جستجوی بازارهـای بکـر و جدیـدی باشـد           

داری در آسیا که در عین حـال فئـودالی هـم نبـود و                 پیشاسرمایههای تولیدی     گسترش شیوه 

هـای اقتصـادی      بنـدی   های خاص خود را داشت، باعث شده بود تا مراحـل صـورت              ویژگی

 کـار بـر روی زمـین        ،از طرفی منبع ثروت   . اجتماعی شباهتی به اروپا یا آمریکا نداشته باشد       

دهقانـان و زمینـداران     ) اسـتثمارگر و استثمارشـونده    (ی متخاصـم      کشاورزی بود و دو طبقه    

اینجا . ی استثمارگر از امنیت طبقاتی برخوردار نبود        ر طبقه بودند و از طرف دیگ    ) ها  فئودال(

قـرار  ) حتـی اسـتثمارگران  (ی طبقات  دولت مافوق همه  . دولت مالک واقعی ابزار تولید بود     



 ٩

. کـرد   تار وسیع دولتی حکمفرمایی مـی     اختجلی این قدرت بر یک س     داشت و شاه به عنوان      

 مراکز تولیـد فقـط در روسـتاها متمرکـز           )داری  نظام زمین (در این نظام برخالف فئودالیسم      

هـم در شـهرها و هـم در روسـتا بـه صـورت        ) تولید و توزیـع   (نشده بودند و مناسبات تولید      

کننده بـر     به عنوان قطب تعیین   » بازار«. تلفیقی از مانوفاکتور و کشاورزی شکل گرفته بودند       

قرار داشت و با    » رمایهعدم امنیت س  «اقتصاد چیرگی داشت و باز همین بازار هم تحت تأثیر           

دست به دسـت  . شد می... هر تحول سیاسی و جنگ قدرتی دچار نوسان، تعطیلی، غارت و      

، هجـوم دائمـی و در   )عزل یـا کشـته شدنشـان    (های زراعی، تغییر مالکان       شدن دائمی زمین  

زد کـه قـادر       نشین، همه و همه مناسباتی را رقم می         عین حال پرنوسان عشایر و ایاالت کوچ      

هزاران سال بود که یکنواختی و رکـود و تکـرار           . ه رشد و تکامل ابزار تولید در خود نبود        ب

ها از موقعیت اقلیمـی و جغرافیـایی و کمبـود آب ناشـی                ی این   بر آن حاکم شده بود و همه      

وری عثمـانی شـامل      امپراتـ  - هنـد  -ایـران ( جوامـع شـرقی      19ی اول قـرن       در نیمـه  . شـد   می

داری در    که سرمایه  در حالی . عیتی داشتند ضچنین و )  چین -یقا شمال افر  -کشورهای عربی 

چـون مناسـبات   . ا در حال درنوردیدن بازارها و جغرافیای اطـراف خـود بـود   کاروپا و آمری  

 سـیل   ازهای امروزی جوامـع خـود پاسـخ دهـد،         ی تولید شرقی نتوانسته بود به نی        مانده  عقب

 در ایران و برخـی    . رها را تصرف کرد   عظیم کاالهای غیرشرقی در مدت زمان کوتاهی بازا       

شد و بیشتر یک بورژوازی تجاری و         خوانده می » بورژوازی ملی «ای که     جوامع شرقی طبقه  

داری جهـانی قـرار     متکی به مانوفاکتورهای بسیار ضعیف شرقی بود در تضاد با این سـرمایه            
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در جوامع شرقی   نبردی آغاز شد نابرابر که باعث شد تا روبناهای حقوقی و سیاسی             . گرفت

هــای سیاســی  هــا در قالــب جنــبش العمــل ایــن عکــس. العمــل نشــان دهنــد از خــود عکــس

ترین آن انقالب مشروطیت در ایـران        معروف. ضداستبدادی و ضداستعماری پدیدار شدند    

البتـه بخـش وسـیع      (های مختلف اجتماعی ایران که در شهرها متمرکز بودند            در طیف . بود

خ داد که بازتـاب و انعکـاس شـرایط          رجنبشی  ) دادند  ان تشکیل می  ی ایران را دهقان     جامعه

نبردی که از رقابت بر سـر تصـرف بازارهـا           . داری جهانی و ملی بود      مادی تضاد بین سرمایه   

بد نیست برای بیشتر شناختن تحوالت سیاسی کـه از نبـرد بـرای سـود                . گرفت  سرچشمه می 

 .کوتاه داشته باشیمای  گیرد به این دوران تاریخی اشاره سرچشمه می

داری جهان که در آسیا در نبرد و رقـابتی دائـم بـه                دانیم دو قدرت سرمایه    طور که می    همان

هـر کـدام از ایـن دو نظـام          . داری روسیه بودند    گلستان و سرمایه   ان داری  بردند سرمایه   سر می 

عت انگلسـتان در صـن    . های تولیدی دارای چیرگی و قدرت بودند       سرمایه در یکی از بخش    

سازی و روسیه در صنعت قند و چایی و محصوالت دریـایی و               بافی و اسلحه و کشتی      پارچه

 .نفت

البته به هیچ وجه منظور من این نیست که         . هر دو در ایران در جستجوی بازار مناسبی بودند        

بلکـه بـازار   . بازارها در افغانستان، عراق، کشورهای عربی جنوب ایران حائز اهمیت نبودنـد          

 : از آن جهت مهم بود کهایران 
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از جنوب به دریاهای آزاد راه داشت و این موضوع در حمل و نقل ویژگی مهـم و                   -1

 . شد مثبتی محسوب می

و در نتیجــه » تقاضــا«در  مــذهبی -ی فرهنگــی و مســئلهوســعت و ازدیــاد جمعیــت  -2

 .کاال تأثیرات مهمی داشت» عرضه«

زمــان دســت بــه تحقیــق گلیســی در آن انهــای بــزرگ ریســندگی  بــرای مثــال شــرکت

قابـل  و  نتـایج تحقیـق مزبـور بسـیار جالـب         . ای راجع به پوشش زنان ایرانی زدند        گسترده

اصـفهان  (داد زنـان نقـاط مرکـزی ایـران و نـواحی کـویری                نتایج نشـان مـی    .  بود توجه

هـای بـا نقـش گـل و بوتـه بـرای چـادر         از پارچـه )  یزد و کاشان و خراسـان   -)مرکزی(

 شـمال شـرقی از   -ین در حالی است که زنان تهرانی و نواحی شمالکنند و ا   استفاده می 

که یکـی دو شـرکت اقـدام بـه تغییـر نقـش و       تر اینجا است      و جالب . های مشکی   پارچه

هایی مطابق بـا پوشـش زنـان          های نساجی خود زدند تا پارچه       نگار قسمت چاپ دستگاه   

وتـاهی توانسـت تولیـد      این رونـد در مـدت ک      . نواحی مرکز و کویری ایران تولید کنند      

 و با وارد کردن حجم وسیعی از این کاال بازار ایـران             ی ایرانی را به بحران بکشد       پارچه

داری بزرگ تصویب     حتی در مواردی قوانینی در کشورهای سرمایه      . را به زانو درآورد   

از سـوی دیگـر پیونـد سیاسـی دو          . 1ساخت    شد که ورود کاالهای ایرانی را ممنوع می       

های مختلف حاکمیـت و سـربازگیری          خشا ب بگلیس  اناری انحصاری روس و     د  سرمایه

. سیاسـی کشـانید  ی  داری از رجال قاجاری رقابت اقتصادی را بـه عرصـه            این دو سرمایه  
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کنم که بـه هـیچ وجـه منظـورم از بـه کـار                 میالبته به این نکته تأکید      (» بورژوازی ملی «

قابـت  داری ملـی نیسـت بلکـه صـرفاً بررسـی تـاریخی ر       بردن این کلمه دفاع از سـرمایه      

آن ) Reflection -انعکاس(ی ملی و جهانی و بررسی بازتاب          داری در عرصه    سرمایه

که از این پیوند سیاسی با حاکمیت مستبد قاجـاری رضـایت            ) ی سیاسی است    در عرصه 

 بـا اسـتفاده از نارضـایتی        اش در ایران بود،     ن پایگاه طبقاتی  نداشت و شاهد از دست رفت     

اما این کـه ایـن   . های مردم از شرایط موجود به یک نبرد سیاسی دست زد       عمومی توده 

کــنم کــه   فقــط بــه ایــن جملــه اکتفــا مــیای داشــته یــا نــه، نبــرد سیاســی حقانیــت تــوده

 - قلـم  -آزادی بیـان  (هـای مـدنی       دن آزادی آور  دسـت ه  هـای دمکراتیـک و بـ        خواست

ی مــردم و  کشــیده هــای ســتم وجــه مشــترک بــین مبــارزات تــوده) اجتماعــات و عقایــد

» گـذاری   امنیت سرمایه «دست آوردن   ه  یعنی بورژوازی ملی برای ب    . بورژوازی ملی بود  

ن راهـی ایـ   همپـس   . های مدنی نیاز داشـت      به این آزادی  » المللی  سرمایه بین «و مبارزه با    

ها را ما در جنبش زنـان         مثالً بازتاب این خواست   . شد  ها از این جا ناشی می       طبقه با توده  

های غیررسمی که در آن دوران بـرای          برای مثال انجمن  : بینیم  ای می   های توده   یا جنبش 

از تحـریم   هایشـان     کردند در صدر خواسته     به دست آوردن حقوق اولیه زنان مبارزه می       

ی تجار ایرانی به همـراه بخشـی از           یا مبارزه . آوردند  به میان می  کاالهای خارجی سخن    

ها داده شـده از آن جملـه          که به انگلیسی  » رژی«و یا امتیاز    » رویتر«روحانیت علیه امتیاز    

 .است
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المللی علیـه     داری بین   طرف و مقابله و فعالیت سرمایه      گذاری از یک    عدم امنیت سرمایه  

المللـی   بینی رژوازی ملی نتواند در برابر هجوم سرمایه   داری باعث شد تا بو      این سرمایه 

داری و گسـترده نبـودن مراکـز          سـرمایه ایـن   سـنتی بـودن مانوفاکتورهـای       . پیروز شـود  

کم رو    داری کم   تولیدی در سطح وسیع باعث شد تا بورژوازی ملی به همراه نظام زمین            

 طـول انجامیـد و نـاقوس        ها بـه    اما انحطاط کامل بورژوازی ملی تا سال      . به انحطاط رود  

 بـه   1332 مـرداد    28مرگ این طبقه از لحاظ سیاسی زمانی به صدا درآمد که کودتـای              

اجتماعی این طبقـه از سـریر قـدرت     ی سیاسی     پیروزی رسید و مصدق به عنوان نماینده      

 .پایین کشیده شد

بورژوازی جهانی همسو با جریانات سیاسـی موافـق خـود و همچنـین بـا ایجـاد پایگـاه                    

) هـای طبقـاتی داشـت       ی نقـاط جهـان پایگـاه        طـور کـه در بقیـه        همان(طبقاتی در ایران    

ی ضعیف سرمایه در ایران را تقویت کـرده و در رشـد و گسـترش بـورژوازی بـه                  حلقه

ی   طـور کـه قـبالً اشـاره کـردم مرحلـه             همان. شکل کالسیک و متداولش موفق گردید     

در ) است» داری  ی تولید سرمایه    د در شیوه  انقالب در ابزار تولی   «ی    که مرحله (ماشینیسم  

داری، در پایـان      ی بـاالیی نظـام سـرمایه        اما مرحله . تولید کاال بسیار مؤثر بود    روند رشد   

داری   این درست در زمانی بود که سرمایه      . شروع شد ) 1899 -1870های    سال (19قرن  

در .  گردیـد به خود گرفت و تولید کاال از حالت چندمنظوره خـارج          » انحصاری«شکل  

یعنی برای فتح بازارهـا  . گرفتبه خودداری به راستی خصلت جهانی        این مرحله سرمایه  



 ١٤

و اجیـر   » مـواد خـام   «مانـده بـه عنـوان         و در اختیار گرفتن منابع طبیعی کشورهای عقـب        

به ) ترین  قیمت  هم به ارزان    آن(» ی کارگر     طبقه«کردن نیروی کار این کشورها به عنوان        

های خـاص خـودش را دارد کـه مـن بـا        داری ویژگی   در این مرحله سرمایه   . تکاپو افتاد 

مختصـراً  » سازی جهانی«توجه به روند رشد سرمایه در این مرحله و رسیدن آن به شکل     

داری و مشخصاً بـا نـام    ی باالیی سرمایه لنین این مرحله را مرحله. دهم آن را توضیح می  

هـای    داری است کـه بخـش       ای از نظام سرمایه     حلهامپریالیسم مر . برد  نام می » امپریالیسم«

 یعنی هـر رشـته از تولیـد بـه انحصـار             .آید  مختلف این نظام به صورت انحصاری درمی      

 ایـن  .آیـد  ی آن کـاال درمـی       هـای تولیدکننـده     یک شرکت یا یک اتحادیـه از شـرکت        

هـای     تراسـت و سـندیکا هسـتند کـه هـر سـه اتحادیـه               -کارتـل : ها به سه شکل     اتحادیه

داران بر    ای است که سرمایه     اتحادیه» کارتل«: شوند  محسوب می داری    نحصاری سرمایه ا

 : آیند  موضوع در آن گردمی3سر 

 ها توافق بر سر قیمت -1

 .کندتوافق بر سر تولید مقدار کاالیی که هر عضو بتواند تولید  -2

 .توافق بر سر تقسیم بازار توزیع کاالها -3

داری بـا   هـای اقتصـادی سـرمایه       ها و شـرکت     نگاهای است که در آن ب       اتحادیه» تراست«

» سـندیکا «و  . دهنـد   بنگـاهی خـود را از دسـت مـی         شوند و اسـتقالل       همدیگر ادغام می  

 میـزان تولیـد     -هـا   داران در آن بر اساس توافـق روی قیمـت           ای است که سرمایه     اتحادیه
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هـای   حادیـه ی این ات سههر . آیند کاالها و ایجاد یک دستگاه واحد برای فروش گردمی     

انحصـارها در بـاالترین     ی تمرکـز      کننده  داری درواقع گویا و منعکس      انحصاری سرمایه 

هـای اصـلی      ویژگـی حـاال بـد نیسـت       . هسـتند » امپریالیسـم «داری یعنی     ی سرمایه   مرحله

 : امپریالسم را مورد بررسی قرار دهیم

 در همین و سرمایه شوند، تمرکز تولید   هر دو متمرکز میتولید و سرمایهکه   اول آن-1

شـامل  (ریـزی تولیـد       پذیرد و از یک مبـدأ برنامـه         داری صورت می    های سرمایه   اتحادیه

 تصـویب سـطح دسـتمزدها و قـوانین          - سـرعت رونـد کـار      - حجم تولیـد   -ساعات کار 

هـا و     دلیل مـادی وجـود آمـدن تراسـت        . شود  دهی می   سازمان) حاکم بر مراکز تولیدی   

) مـثالً فـوالد   (رکـز نهفتـه کـه مـثالً در یـک رشـته از تولیـد                 ها دقیقاً در همین تم     کارتل

 بـه طبـع     .دنشـو   آسا با هم متحد و به یک شرکت واحد تبدیل مـی             چندین شرکت غول  

ی کارگر در یک شرکت تمرکز        آمده از ارزش اضافی ناشی از کار طبقه         دسته  سود ب 

ی بارز   نمونه.کند  میرسانی داران ثروت افتد و به سرمایه تولید به کار میی و در چرخه 

» مورگـان « توسـط    1901است که در سال     » ی آمریکا   شرکت فوالد ایاالت متحده   «آن  

ی تولیـد تأسـیس شـده بـود و در همـان سـال رقـم                   از اتحاد چند شرکت در این زمینـه       

و کنتـرل    . رسـید  هـزار میلیـون دالر مـی       ی این شرکت بیش یـک     یدارا
3
  تولیـد فـوالد    2

» شـل «و  » هـالی برتـون   « و   (SONY) »سـونی «های    شرکت. آمریکا را به عهده داشت    

 . داری هستند های سرمایه های امروزین این شرکت نمونه
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ی صـنعتی     ی بـانکی و سـرمایه       دومین ویژگی امپریالیسم اتحاد و پیوند بـین سـرمایه          -2

قاً در خـدمت    در این دوران سرمایه بانکی از لحاظ پولی و مبادالت پولی دقی           . است

صاحبان پرقـدرت   «ها به عنوان      در اینجا نقش بانک   . گیرد  ی صنعتی قرار می     سرمایه

آیـد کـه      بیـرون مـی   » سـرمایه مـالی   «و از دل این پیونـد       . یابد  افزایش می » انحصارها

این اتحاد به این صورت است که صـاحبان  . اش انتقال سرمایه است ترین وظیفه   مهم

را ایجـاد   » مالکیـت سـهام   «ها نـوعی مالکیـت بـه نـام            بانکسرمایه با خرید سهام از      

. کننـد   داران بـا هـم رقابـت مـی          ای از سهم    کنند و این مالکان به صورت اتحادیه        می

شـوند و بـا بسـته شـدن قراردادهـای کـالن و                جا می   ها به صورت سهام جابه      سرمایه

ی   د توسـعه  مـا شـاه   «: نویسـد   لنـین مـی   . گردد  میلیاردی معامالت پرسودی انجام می    

ها هستیم که سراسر کشـور را تحـت پوشـش خـود               ی تراکمی از کانال     سریع شبکه 

هزاران بنگاه  . سازند  ها و درآمدهای پولی را متمرکز می        اند، تمامی سرمایه    درآورده

داری در سـطح کشـور         و به یک اقتصاد ملی سرمایه      یاقتصادی پراکنده را دگردیس   

 »2کنند جهانی تبدیل میداری  و سپس به یک اقتصاد سرمایه

 :صدور سرمایه -3

آزاد و غیرانحصــاری کــه رقابــت  داری غیرامپریالیســتی بــه علــت آن در دوران ســرمایه

که البتـه در تمـامی   (حاکم بود و از طرفی نیروی کار هم به عنوان یک کاال مطرح بود         

 امـا   .چرخیـد   می» صدور کاال «مبادالت بر   ) داری این ویژگی وجود دارد      مراحل سرمایه 
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نمایـد چراکـه سـود        مـی » صدور سـرمایه  «داری اقدام به      ی امپریالیسم، سرمایه    در مرحله 

بازگشـت  «داری پاسخگو نیست و از طرفی         دیگر در محیط جغرافیای یک نظام سرمایه      

ین لنـ من در اینجا عینـاً از  .  باال و با درصد بیشتری است      ،مانده  از یک کشور عقب   » سود

چون هـم   «: ه روشنی و صراحت این مسئله را شرح داده است         چون ب . آورم  نقل قول می  

هـای مـردم از شـرایط اساسـی و            جـان تـوده     رشد ناموزون و هم زندگی گرسـنه و نیمـه         

داری همچنـان     مـادام کـه سـرمایه     . نـاب و از بـدیهییات ایـن روش تولیدنـد          غیرقابل اجت 

ل خـود کشـور، زیـرا       ها در داخ    ی مازاد نه برای سطح زندگی توده        سراپا بماند، سرمایه  

شود، بلکه به منظور افـزایش میـزان سـود بـه              داران می   این امر موجب تنزل سود سرمایه     

مانده سـطح     در این کشورهای عقب   . مانده صادر خواهد شد     خارج، به کشورهای عقب   

یاب، بهای زمـین نسـبتاً نـازل، سـطح دسـتمزدها         سرمایه کم سود معموالً باال است، زیرا      

سـازد ایـن اسـت        آنچه امکان صدور سرمایه را فراهم می      . خام ارزان است  پایین و مواد    

داری   مانده اکنون دیگر به داد و ستد جهانی سـرمایه           که یک سلسله از کشورهای عقب     

 3»...اند  داخل شده

داری را    در شکل نـوین سـرمایه     » جابجایی سرمایه «این مقاله اهمیت    قسمت دوم   من در   

داری هرگز به یک شکل بـاقی         شما خواهید دید که سرمایه    بیشتر توضیح خواهم داد و      

های خود را بین دو       ماند، بلکه برای استثمار بیشتر و کسب سود بیشتر چگونه روش            نمی

 .دهد تغییر می» سرمایه«و » کاال«پارامتر 
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طـور کـه قـبالً گفـتم گسـترش            همـان : داران  هـای سـرمایه     تقسیم جهان میان سازمان    -4

باعـث  )  رفتن آن از مرزهـای جغرافیـایی خـاص مثـل کشـورها             فراتر(داری    سرمایه

 گردد ی صنعتی و تجاری میداران در یک رشته     هایی از سرمایه    پدیدآمدن اتحادیه 

 که یـک شـرکت الکتریکـی        (AEG) شرکت   .)ها و سندیکاها    ها، تراست   کارتل(

 هـای   شـود، یکـی از همـین سـازمان          هم شناخته می  » جنرال الکتریک «است و با نام     

سـاخته شـده    » سـهام مشـترک   «داری است که از جمع شدن چند شرکت بـا             سرمایه

یونیـون  «،  »فلـتن «،  »برگمـان «،  » زیمیـنس «توان بـه      ها می   از جمله این شرکت   . است

AEG «  سـیع  و حاال ممکن است در یک رشته دو سـازمان           ،خوب. اشاره کرد ... و

ها از طرفـی بـا     این.ل هستند که در دو قسمت دنیا فعاباشد داری وجود داشته   سرمایه

دست آوردن سـود  ه برند و از طرفی بر سر ب  تصادی به سر می   هم در رقابت شدید اق    

آمده از کار کارگران و در یـک کلمـه در منـافع طبقـاتی                 دسته  از ارزش اضافی ب   

منافع مشترک دارند، در استثمار منـافع مشـترک دارنـد و از سـوی دیگـر قـادر بـه                     

بنابراین به  . ی تولید و توزیع نیستند      دست کردن عرصه     یک حذف کامل همدیگر و   

مـثالً  . بـین خـود تقسـیم کننـد       » توزیـع «ی    رسـند کـه جهـان را در حـوزه           توافق مـی  

کشورهای آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه و آمریکای جنوبی بـه یـک اتحادیـه و                

لـق  آسیای مرکزی، اروپـا و آمریکـای شـمالی و افریقـا بـه یـک اتحادیـه دیگـر تع                  

فرامـوش نشـود    (داری     سـرمایه   ی در چنین شرایطی هر سازمان یا اتحادیه      . گیرد  می
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دسـت آوردن سـود بیشـتر       ه  برای ب ) داری هستند   های سرمایه   ای از شرکت    مجموعه

دهـد کـه    ای را سازمان می این کوشش یک استثمار مضاعف و وحشیانه     . کوشد  می

رونـد،    ساعات کار بـاال مـی     . گیرد  بسیاری از حقوق انسانی مزدبگیران را نادیده می       

 ،شود و در مقابل     تر می   قوانین حاکم بر محیط کار سخت     . شود  روند تولید بیشتر می   

در چنـین حـالتی دیگـر       . کنـد   ماند و یا حتـی تنـزل مـی          سطح دستمزدها یا ثابت می    

یابـد کـه      بر کشورها تسـلط مـی     » ای  سرمایه«بازد و آن      رنگ می » داری ملی   سرمایه«

 .ی تولید و همچنین توزیع داشته باشد ی بیشتری در عرصه گسترهقدرت و 

ت شدید کـه در زمـانی صـورت         ابدر اثر رق  : های بزرگ   تقسیم کشورها بین قدرت    -5

 شـود،    انحصـاری و سـپس مـالی وارد مـی          ی  داری بـه مرحلـه      گیـرد کـه سـرمایه       می

 بـر سـر   امـا ایـن رقابـت   . شـود  ای پیدا و پنهان برای تقسیم جهـان شـروع مـی           مبارزه

داری بـه     چیست؟ اول آنکه انباشت سرمایه و رشد بیکـاری در کشـورهای سـرمایه             

ی کار برای نیـروی       بنابراین فراهم کردن زمینه   . طور روزافزونی در حال رشد است     

بـرای مثـال    . ی مهمـی اسـت      ی جغرافیـایی دیگـر مسـئله        کار ذخیره در یک منطقـه     

مـن  «) : 1895(نویسـد     ان در آفریقا می   از پیشگامان امپریالیسم انگلست   » سیسل رودز «

بـودم و بـه یکـی از جلسـات          ] ی کـارگری    محله[لند لندن     ی ایست   دیروز در منطقه  

ای در آنجا گوش دادم که فقط         زده  های تند و هیجان     من به سخنرانی  . بیکاران رفتم 

م ی آنچـه شـنیده بـود    موقع برگشتن به خانه درباره! »نان«، »نان«فریادهایی بود برای   
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ی راسـخ مـن       عقیده... تعمق کردم و بیش از پیش به اهمیت امپریالیسم متقاعد شدم          

 نفـر از    40000000حل یک معضل اجتمـاعی اسـت، یعنـی اینکـه بـرای نجـات                  راه

سـوز داخلـی، مـا        از بالیای یک جنگ خانمان    ] انگلستان[ی شاهنشاهی متحد      سکنه

ریم تا بتوانیم جمعیت مـازاد  دست آوه دولتمردان استعمارگر باید اراضی جدیدی ب     

ــروش کاالهــایی کــه در   را در آن اســکان دهــیم و  ــرای ف بازارهــای جدیــدی را ب

ی  ام مسـئله  مـن همیشـه گفتـه   . شـود تـأمین کنـیم       ها و معادنمـان تولیـد مـی         کارخانه

 ری از جنگ داخلی، بایـد امپریالیسـت       برای جلوگی . ی شکم است    مسئلهامپراتوری  

ــد ــل از  (» .ش ــه نق ــاب اب ــه  کت ــاالترین مرحل ــم ب ــرمایه مپریالیس ــین-داری ی س )  لن

امپریالیســم را کــامالً روشــن » فــرار از بحــران«هــای رودز درواقــع ماهیــت  صــحبت

خواهد و در  داری در این مرحله هم بازار برای فروش تولیداتش می سرمایه. کند می

 اسـت که بورژوازی ملی هم یکی از آنها      (بلعد    این عرصه هر رقیب کوچکی را می      

و البته باید تذکر دهم این اصالً یک جنگ مقدس نیست و جنگ بین استثمارگران 

داری نیازمنـد نیـروی کـار ارزان اسـت و در           همین سرمایه ) کوچک و بزرگ است   

ی   ی طبقه   کند و با استثمار وحشیانه       نقاط دنیا آن را با این مناسبات فراهم می          ی بقیه

و . کنـد   ی تولید خـود مـی       تری را وارد چرخه   ی نقاط جهان سود بیش      کارگر در بقیه  

قیمت است تا بتوانـد بـا پـایین آوردن            داری نیازمند مواد خام ارزان      باز همین سرمایه  

حاال بـا پدیـد آمـدن بحـران        . باز سود بیشتری را کسب کند     » ی متغیر   سرمایه«میزان  
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ان در  کند فوراً در پـی خـالی کـردن ایـن بحـر              که در بیکاری عمومی نمود پیدا می      

 . جای دیگری از جهان است

» خصـلت جهـانی  «آورد که به آن  داری فراهم می    تمام این نیازها ملزوماتی را بر سرمایه      

شـود بـه       امپریالیسـم آغـاز مـی       ی داری کـه از مرحلـه       جهـانی شـدن سـرمایه     . بخشد  می

چراکـه سـتون فقـرات ایـن        . داری نیست   بودن سرمایه » پیشرو«یا  » مترقی«وجه دلیل     هیچ

اسـتوار اســت و ایـن یعنــی غـارت و دزدی نیــروی    » ارزش اضــافی«بـر  تولیــد ی شـیوه  

ــاگون و مختلفــی دارد . هــا کــارگر و زحمــتکش کــارمیلیون در . اســتثمار اشــکال گون

ی اشـکال آن      شـود امـا همـه       هـای مختلفـی و بـا ترفنـدهای فراوانـی ظـاهر مـی                صورت

 . هستند» استثمار«

ای اسـت کـه تمـام قیـد و بنـدها و تعهـدهای                 مرحلـه »سـازی   جهانی«یا  » گلوبالیزاسیون«

نـوردد    شود، مرزها را درمی     داری برداشته می    باقیمانده از گذشته از دست و پای سرمایه       

ما در بخش دیگر    . کند  اندازی می   ترین آن دست    و به هر گوشه از جهان حتی دورافتاده       

ی جدیـد     مقطع مرحله داری در این      و ویژگی سرمایه  » سازی  جهانی«مقاله ضمن بررسی    

هـای   العمـل  را شـرح داده و بـه تشـریح کامـل عکـس     » farex«ی    داری و پروژه    سرمایه

ی کــارگر  هــا مخصوصــاً طبقــه   ی انســان سیاســی ایــن نظــام در زنــدگی روزمــره    

 .پرداخت خواهیم
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 : توضیحات     

رمـانی  ویلیام سـوم پادشـاه انگلسـتان بـا صـدور ف        ) 1080شهریور   (1701در سپتامبر    -1

و یـا اوژن  . ورود منسوجات و کاالهای ایرانـی را بـه انگلسـتان ممنـوع اعـالم کـرد           

بخوانیـد  [هـایی     نویسد در کاشان، شهری که در زمـان صـفویه کارخانـه             فالندن می 

ــدی در شــهرها  ــزاران کــارگر در آنجــا کــار   ] مانوفاکتورهــای تولی داشــت کــه ه

هـا بـه     او از آن شهر، ایـن کارخانـه  در نیمه قرن نوزدهم، به هنگام دیدار     . کردند  می

ها بود که بـا پخـش مقـادیر           مقدم بر همه تماس با انگلیسی     «: کلی ویران شده بودند   

تـر از محصـوالت داخلـی، نتـایج           ای از کاالهایشـان بـه قیمـت پـایین           قابل مالحظـه  

 -ی اقتصـادی    هـای کتـاب پیشـینه       نوشـت   به نقل از پی   . (ویرانگری را به بار آوردند    

 -/ اثـر خسـرو شـاکری      /کشاف سوسیال دمکراسـی   انی جنبش مشروطیت و     اجتماع

 1384/ تهران/ انتشارات اختران

 ترجمـه مسـعود     / والدیمیـر ایلـیچ لنـین      /داری  ی سـرمایه    امپریالیسم باالترین مرحلـه    -2

 44صفحه / 1384/ تهران / انتشارات طالیه پرسو/صابری

 80صفحه . همانجا -3
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 :ها کمک گرفته شده است ن مقاله از آنمنابع دیگری که در نوشتن ای

از آغـاز تـا تمرکـز قاجـار تـا           (داری در ایـران       فروپاشی نظام سنتی و زایش سـرمایه       -1

 تا بی/ جا بی/ نا بی/ احسان طبری)/ آستانه انقالب مشروطیت

/ نشـر پژوهنـده   / جـالل سـامانی   )/ 1917از آغاز تـا     (پیدایش و تکامل طبقه کارگر       -2

 1380/ تهران

 1383/ تهران/ فردوس/ ایرج اسکندریترجمه / کارل مارکس/ جلد اول -سرمایه -3
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