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  خسرو صادقی بروجنی

 )با نشریه مھرنامه طبیبیانمحمد  نقدی بر گفتگوی(

ی  نشریه ١۵ی  دکتر محمد طبیبیان، استاد اقتصاد دانشگاه تھران، در گفتگویی با شماره -رگراک قوقح ناعفادم نوناک

نوشتار . ھا نگارنده را به تأمل پیرامون صحتشان واداشت ای از آن اند که پاره اظھار داشته مطالب گوناگونی را ) ١(مھرنامه 

ھا و اشتباھاتی  دقتی ت را به چالش گرفته و نشان دھد که بیانات ایشان از بیکند برخی از این اظھارا حاضر سعی می

. ه شودھا پرداخت الزم است با دقت بیشتری به آن ،افکار عمومی و مخاطبان نشریه روشنگریبرای برخوردار است که 

 .  کردند نوشتار حاضر پیش از این برای ماھنامه مھرنامه ارسال شده بود که از انتشار آن خودداری

امروز ھر کسی که اقتصاد ... «: گوید در بخشی از گفتگوی طوالنی خود و در نقد نظریات کارل مارکس می محمد طبیبیان

ای باید به اندازه  چون به ھر نھاده ،تواند وجود داشته باشد داند که استثمار در یک اقتصاد رقابتی نمی می ،خرد بخواند

این است که پیشرفت تکنولوژی را به حساب ] مارکس[آید، ایراد دیگر  نه بر سر کار نمی اگر ،ارزش تولید نھایی آن داد

  »...برد  آورد که الجرم دستمزدھا را باال می نمی

اقتصاد از رویکرد باشد، الزم است  اد از نظریات مارکس میقکه بیان این جمالت از سوی ایشان به منظور انت از آنجا

 از) C(، کل سرمایه این قانونبر اساس . آن سنجیده شوداعتبار  ،اتکا به قانون ارزش مارکسمارکسیستی و با سیاسی 

ی  آن بخش از سرمایه که به وسایل تولید یعنی ماده. شود تشکیل می) v(و سرمایه متغیر ) c(دو بخش سرمایه ثابت 

اش در فرایند  شود، چون ارزش کّمی ل میتبدی... ھا و  ی کمکی و ابزارھای کار مثل ماشین آالت، ساختمان خام، ماده

  . می نامند» سرمایه ثابت«کند به این دلیل آن را  تولید تغییر نمی

شود، ھم ارزش معادل خود را بازتولید  اما از سوی دیگر، آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته می

شود و مقدار  که این ارزش اضافی تولید شده کم و زیاد میاز آن جایی . کند و ھم منشًا تولید ارزش اضافی است می

برای تولید ھر کاال نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر ).  ٢(نامند  می» سرمایه متغیر«ثابتی ندارد، این بخش از سرمایه را 

 s، که در آن s+(c+v)شود، کاالیی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با  ھنگامی که فرایند تولید کامل می. است

دار  میزان نرخ سود سرمایه (c+v)بر کل سرمایه ثابت و متغیر ) s(  از نسبت ارزش اضافی ).٣(ارزش اضافی است 

میزان کاری ، یعنی »کار الزم«، روی نیروی کار و افزایش بھره یک ابزار تولیدبا رشد تکنولوژ. (s / (c+v))شود  محاسبه می

ی کاھش کار الزم و ثابت ماندن زمان کار  در نتیجه. یابد که الزم است کارگر برای تولید یک کاال انجام دھد کاھش می

در پی افزایش کار اضافی، ارزش . یابد افزایش می) کار اضافی(دھد  کارگر، میزان کاری که کارگر مازاد بر کار الزم انجام می

   .شود اضافی نیز زیاد می

حال اگر سرمایه متغیر را . یا ترکیب ارگانیک سرمایه رو به ازدیاد است  (c/v)به دلیل صرف سرمایه ثابت بیشتر، نسبت

آید عبارت  تقسیم کنیم، آن چه به دست می) v(ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر 

در حال افزایش است، نرخ سود دارای گرایش نزولی  (1+(c/v))کسر  از آن جایی که مخرج. (1+(c/v)) / (s/v): است از

برای جبران این سیر نزولی الزم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای این کار باید . شود می

و کار چیزی نیست این ساز . باشد) v(تر از سرمایه متغیر  ھمواره بیش) s(ساز و کاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی 

ایجاد شده از نیروی کار او   تر از ارزش اضافی کند ھمواره کم دار ارزش دستمزدی که به کارگر پرداخت می جز آن که سرمایه

ی  داریم و ھمان چرخه) c(را افزایش دھیم، مجددًا نیاز به افزایش سرمایه ثابت ) s(باشد چون اگر بخواھد ارزش اضافی 

   .شود قبلی تکرار می

از توانایی سرمایه در افزایش میزان بھره کشی از ھر وی . نامد می) بھره کشی(را نرخ استثمار ) s/v(مارکس نسبت 

. برد نام می» ھای خنثی ساز گرایش«کارگر در زمانی که ترکیب ارگانیک سرمایه میل به صعود دارد، به عنوان یکی از 
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تعداد کارگر کمتری وجود خواھد داشت، و این در حالی است که ھر کارگر گذاری،  بدین ترتیب به ازای ھر واحد از سرمایه

  ).  ۴( کند ارزش اضافی بیشتری عرضه می

داری را به شکل یک واقعیت عینی تبیین  به عبارت دیگر مارکس بر مبنای تئوری ارزش اش، بھره کشی در نظام سرمابه

این ستیزه جویی بر مبنای میل . ستیزه جو است) داری مایهنظام سر(کند و ھم زمان نسبت به موضوع مورد بررسی  می

خواھانه نیست، بلکه سرشِت دیگر ھمان تبیین عینی  ی شخصی مارکس به کارگران و یا اخالقیاتی عدالت و عالقه

  ).۵(است

ر اقتصاد د«مدعی است  وی. کند با چالش جدی مواجه میگیری، بخش دیگری از اظھارنظرھای استاد مذکور را  این نتیجه

بدیھی است که در چنین اقتصادی، رقابت در افزایش نرخ سود به نرخ بھره کشی بیشتر . »رقابتی استثمار وجود ندارد

با . توان مشاھده کرد نمونه عملی و بارز آن را پس از استقرار گفتمان نولیبرالی در اقتصاد جھانی می. شود منجر می

چرا  ،توان ثابت کرد را می» سازی سرمایه جھانی«لزوم  ،و ترکیب ارگانیک سرمایهاستفاده از ارتباط غیرمستقیم نرخ سود 

اوًال از سطح تکنولوژیک پایین و ثانیًا از دستمزد نیروی که کاالھای خود را در مناطقی تولید کند داری تمایل دارد  که سرمایه

بی جھت . از نرخ سود بیشتری بھره مند شودتا  )سطح پایین ترکیب ارگانیک سرمایه(باشند  کار پایین برخوردار می

  . ھای عظیم تکنولوژیک صورت گرفت نیست که ھژمونی یافتِن گفتمان جھانی شدن ھم زمان با پیشرفت

داری کنونی را  ی نظام سرمایه اگر قلب تپنده. ترین شکل خود در آمریکا حاکم است داری در پیشرفته مناسبات سرمایه

باشد، یک جستجوی سردستی  نادرستی این ادعا که پیشرفت تکنولوژی و دستمزدھا ھمگرا می آمریکا بدانیم، در اثبات

، رشد )که ارتباط مستقیم با پیشرفت تکنولوژی دارد(در فضای مجازی ما را به نمودارھایی در مورد بھره وری نیروی کار 

بررسی دقیق این نمودارھا به . رساند میدرآمدھا، تولید ناخالص داخلی و سھم ھر دھک از این درآمدھا در آن کشور 

  . برد ی پیشرفت تکنولوژی زیر سوال می سادگی ادعای ایشان را مبنی بر افزایش دستمزد در نتیجه

و تھاجم ضد انقالب نولیبرالیستی به نیروی کار، از  ١٩٨٠د که با شروع دھه ندھ نشان می ٣تا  ١ی  نمودارھای شماره

وری موجب افزایش تولید ناخالص  وری نیروی کار افزایش یافته است و افزایش بھره تکنولوژیک، بھرهھای  طرفی با پیشرفت

بلکه آن چنان ) ١شماره  نمودار(ھا نه تنھا ھمپای رشد درآمد خانوارھا نبوده است  اما این پیشرفت ،داخلی شده است

وری  بھره افزایشین اقشار بیشترین سود را از یک درصد ثروتمندتر) ٣شماره  نمودار(که به روشنی مشاھده می شود 

 . اند برده اند و شصت درصد اقشار فروست درآمد تقریبًا ثابتی را داشته

 یل افشایمنتشر شد و به دل ١٩٩٢که در » خسته ییکایآمر«استاد اقتصاد دانشگاه ھاروارد در کتاب » ت شوریجول«

کاھش «: خت، معتقد استیرا برانگ یدارهیپردازان نظام سرماهیاز گردانندگان و نظر یق خشم گروه بزرگیاز حقا یاریبس

 یدھندهکار نشان یوربھره. از کار دارد یورع و ھمزمان بھرهیش سریبا افزا یدیان تناقض شدییکایساعاِت فراغت آمر

تواند ھمان  یک کارگر می ،کار یورش بھرهیافزا با. د کندیتواند در واحد زمان تولیاست که ھر کارگر م یمقدار کار و خدمات

. د کندیتول یشتریب یکاالھا ،نیشیتواند با ھمان ساعات کار پیا مید کند و یتول یترمقدار کاال و خدمات را در زمان کوتاه

ا اگر ساعات یکار کنند و  یھا ساعات کمتر د که انسانیآین امکان به وجود میابد ایش یکار افزا یورھر زمان که بھره

از ساعات کاِر  یمیم که با صرف نیا ، ما توان آن را داشته١٩٩٠از سال . افت کنندیدر یشتریکارشان ثابت بماند، مزد ب

ساعت به  ٨م ساعات کار را از یتوانیب اکنون مین ترتیبد. مید کنیبه اندازه آن سال تول یمقدار کاال و خدمات ١٩٤٨سال 

تواند ین مسئله میا. میداشته باش) با مزد(و استراحت  یلیا شش ماه در سال تعطیم و یساعت در روز کاھش دھ ۴

اما آن چه  ).٦(ست ین نیجز ا یزیچ یورش بھرهیِر افزایز ناپذیجه گریساده و نت یر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهیغ

بر زیادی  ر آن چنانیپیشرفت تکنولوژی تاثد و  در عمل اتفاق افتاده است به ھیچ عنوان با این محاسبات خوانایی ندار

   ».نداشته است نیروی کاردستمزد 

بر خالف نظر آقای طبیبیان، مارکس نه تنھا پیشرفت تکنولوژی را نادیده نگرفته است، بلکه در آثار مختلف خود، به ویژه در 

مارکس منکر . ، به طور مفصل به آن پرداخته است»ماشین آالت و صنعت بزرگ«تحت عنوان » سرمایه«فصلی از کتاب 
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باشد، بلکه معتقد است بر طبق قانون ارزش، میزان ارزشی که  میداری ن افزایش دستمزد کارگران در نظام سرمایه

  . شود کنند، ھمواره بیشتر از میزانی است که به صورت دستمزد نصیبشان می کارگران تولید می

داری  سرمایه«: داری معتقد است دکتر طبیبیان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن عقالنی دانستن نظام سرمایه

دلیلش را ھم من به شما خواھم . بوده و تنھا سیستمی است که ھمیشه بر سر عقل مانده استھمواره سر عقل 

گری و سود و رقابت  داری به مفھوم غربی آن عاقل به دنیا آمده است چون بنیادش بر اساس محاسبه سرمایه. گفت

حیوان احمق و خنگ به . ماند د تکامل میمثل رون. کنید دار احمق پیدا نمی شما کارخانه. یعنی باید عقل به کار ببرد. است

داری  کند، پس ذات سرمایه رقابت، ناکارآمدھا را حذف می. رود تاجر احمق ھم از بین می. شود وسیله دیگران خورده می

وقتی مارکس و انگلس و دیگر مصلحین اجتماعی توجه خود را به . گری، نیازمند تعقل است حساب. گری است حساب

در آن زمان قوانین . افتند که باید برای مشکل جامعه فکری کرد کنند یک عده به فکر می ان جلب میوضع خراب کارگر

  . »مختلفی مثل قانون فقرا، قانون غله، قانون بیمه و تأمین اجتماعی را وضع کردند

ھای  چه ھزینه ھای مبتنی بر حسابگری و سود و رقابت ی سرمایه و اینکه شیوه ھای انباشت اولیه پرداختن به شیوه

که نوشتار حاضر به توضیح گرایش نزولی نرخ جایی   اما از آن. طلبد ای را در پی داشته است، فرصت دیگری را می انسانی

  . را به چالش کشید» داری سر عقل بودن سرمایه«ادعای توان  سود پرداخته است، از ھمین منظر نیز می

ھای سیاسی معتقد ھستند،  دان داری چنان که اقتصاد د که سرمایهدھ گرایش نزولی نرخ سود در عین حال نشان می

محدود و متضادی است که در عین حال  ،به لحاظ تاریخی ی تولیدِی ترین شکل جامعه نیست، بلکه تقریبًا شیوه عقالنی

مانع واقعی  ،»سرمایه«به بیان مارکس در جلد سوم کتاب . دھد ھا را تکامل می که مانع رشد نیروھای مولد است، آن

   ).٧( خود سرمایه است ،داری تولید سرمایه

بر طبق این قانون، نظام . دارد داری پرده بر می قانون گرایش نزولی نرخ سود، از یکی تضادھای غیر عقالنی نظام سرمایه

وری بھره ببرد، نرخ سودش در بلند مدت، کاھش  تری برای افزایش بھره داری ھر چه قدر که از تکنولوژی پیشرفته سرمایه

تر از ارزش  داری برای رفع این گرایش نزولی، آن است که ھمواره دستمزدی پایین ترین تدابیر سرمایه یکی از مھم. یابد می

شود و آن عبارت از این است که  اما این راھکار، تضاد دیگری را موحب می. ایجاد شده توسط نیروی کار، پرداخت کند

داری با رکود  موثر، سرمایهیابد و در نتیجه، با کاھش تقاضای  ای از جامعه کاھش می سطح تقاصای موثر بخش عمده

  . شود مواجه می

ھای حیوانی را که بر طبق غرایز  با رویکردی متناسب با داروینیستم اجتماعی، حیات گونه ،ی گفتگو در ادامه آقای طبیبیان

 این. ریزی قبلی است ھایش آگاھانه و با طرح و برنامه دھند که کنش ی انسانی ربط می به جامعه ،کنند خود عمل می

در چنین منطقی، مسائل کالِن اقتصادی و سیاسی که دارای . گرایی است مبتنی بر نوعی تقلیل ،تاریخی استدالل غیر

کاسته  ھا فرو ھا و احمق ای ھمچون نزاع باھوش ھای بیولووژیکی و مقطعی باشند، به تفاوت ھای تاریخی می پیش زمینه

ی مارکس و انگلس از قانون ارزش برای تبیین وضعیت  تفادهچنین قیاسی ھمان قدر غیر علمی است که اس. شود می

  . ای ھمچون چون قانون فقرا و غله مقایسه کنیم بانهآم  ھای خیریه با راھکار ،شان را ھای کارگران و راھکار

برو رو» بازندگان«و » برندگان«ما با شود،  که در گفتار آقای طبیبیان مشاھده می »داروینیسم اجتماعی نو«بر اساس 

گر ینامیم، به د یم یکه اشراف دولتارچوب فکری، ما با کسانی روبرو ھستیم ھ، در این چ»پیر بوردیو«به بیان . ھستیم

شان،  التیون تحصیمد، آن دارند و اقتدارشان ییقرون وسطا یت را به معنایاشراف یھا یژگیو ی که ھمه یکسان، سخن

ت، یم در جھان واقعیدان یکه م حال آن. دانند یم یآسمان یاست که آن را موھبت یا یدگاه خودشان، ھوشمندیا بنا به دی

  . است یاجتماع ینابرابر ،یدر ھوشمند ینابرابری  ریشهکند و  یع مین امکان را جامعه توزیا

 ًابیکند که تقر یه میرا توج تضادی یخوبباشد، به  که یکی از اصول ایدئولوژی نولیبرالیسم می »داروینیستم اجتماعی نو«

با دستمزد  ییھا تیھا و فعال ییند که تواناوجود دار کامل یک سو شھروندانیدر . ان اربابان و بردگان استیم تضادھمانند 

 ،ن حالتیگران را در بھتریحال آنکه د( نندیخود برگز ،خود را یتوانند کارفرماھا یار نادر دارند؛ چنان که میباال و بس
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 ،گرید یگاه در سو آن. ار باال داشته باشندیبا درآمد بس یکار ،یالملل نیتوانند در بازار ب یو م) نندیزگ یان برمیکارفرما

 ).٨(کار باشند یا بیداشته باشند  یا هیحاش یکه محکومند کارھا یاز کسان یبزرگ ی توده

ھشت ساعت در روز از آن جمله ھای کار به  ھمچنین در مورد تأمین اجتماعی و بھبود وضعیت کارگران، که تقلیل ساعت

پردازد  کند و از سوی دیگر به این نکته نمی ھای طبقه کارگر در تحقق این دستاوردھا نمی ای به مبارزه است، ایشان اشاره

به . برد ھا را از بین می دھد یا آن ھایی را برای کارگران کاھش می داری در مواقع بحران، چنین امتیازھا و امکان که سرمایه

کش در ھر نقطه، تابعیت  موضوع تعیین کننده در مورد ھر نوع کارگر و زحمت«یان دیگر، با توجه به ارزش آفرینِی کارگران، ب

چنین . ساختاری کار نسبت به سرمایه است و نه سطح باالتر نسبِی زندگی در کشورھای ثروتمند و صاحب امتیاز

شوند، چنان که  بیکاری، به تدریج و به راحتی از میان برداشته می امتیازاِت نسبی در جریان یک بحران عمده و افزایش

  ).٩(» امروزه شاھد ھستیم

ھا و استعدادھای بالقوه انسان را مد نظر  که رشد توانایی اش، از ماھیت انسانی »کار« داری، سرمایهدر اقتصاد جھانی 

آزاد و مختار  ،ی این کاال فروشنده. شود و فروش می خرید ،آید که در بازار شود و به صورت کاالیی در می دارد، تھی می

در صورت راضی کند و  او را تعیین می) یکاال( قیمت کار ،چرا که بازار ،بفروشد قیمِت دلخواه خودنیست تا کاالی خود را به 

داری برای جبران گرایش نزولی نرخ سود، تمایل به  در نتیجه، سرمایه .نشدن به چنین قیمتی، بیکار خواھد ماند

با  ،این فرایند. سازی دارد ی بیکاران، در راستای این ارزان سازی نیروی کار و بھره بردن از ارتش ذخیره سازی و ارزان کاالیی

» آید بر سر کار نمی ،اگر نه ،نھایی آن دادای باید به اندازه ارزش تولید  ھر نھادهبه «تعبیر آقای طبیبیان مبنی بر اینکه 

که ریشه در  ، انسانی مفھومیرا از » کار«شود ایشان  موجب می ،چنین رویکردی به کار و نیروی کار. تفاوت داردبسیار 

یکرد این رو. ، تھی کرده و آن را ذیل مفھوم سود اقتصادی باز تعریف کندداند جوھر انسان دارد و رفع نیاز را ھدف خود می

  :مزبور یافت توان در جمالتی از گفتگوی شنی میرا به رو

کن خواھید  گاه دیگر فقط توپ جمع اگر درآمد قھرمان تنیس یا فوتبالیست را به حد یک درآمد توپ جمع کن برسانید، آن«

زحمت و دردسر  کسی. فقط دربان خواھید داشت ،با دربان بیمارستان برابر کنید راکه اگر درآمد جراح  یا این. داشت

  . »کند ھای طوالنی فراگیری جراحی را تحمل نمی آموختن برای سال

با رویکردی غیر دیالکتیکی وی . کنند از جمله نکاِت دیگر این گفتگو، دیدگاھی است که ایشان در مورد امپریالیسم ابراز می

  :دھد تقلیل می» قدرت«شود و آن را به مقوله  گرایانه، منکر وجود امپریالیسم می و تقلیل

این . کنم آمریکا بسیار عالقه مند است به خاطر کنترل چین، کنترل و نظارتی روی منابع نفتی داشته باشد من فکر می«

دلیل کل این کارھا، سیاست قدرت است . مسأله قدرت است مثل کوروش و چنگیز و اسکندر. مساله، امپریالیسم نیست

 . »گری، قدرت آمریکا را توسعه دھد ن بود که با نظامیطرز تفکر بوش ھم ای. که ھنوز ھم در دنیا وجود دارد

دھد، آن را از سنخ  متحده در نیم قرن گذشته را به دولت بوش تقلیل می  ایشان ضمن آن که ماھیت امپریالیستی ایاالت

پذیریم، اگر این استدالل را ب. داند ھای کوروش و اسکندر و چنگیز مغول، و فقط دارای ماھیتی سیاسی می کشور گشایی

ھای تازه و قدر قدرتی  ھای قدیم، تنھا برای فتح سرزمین از سویی، کشورگشایی. شویم با دو چالش جدی مواجه می

از سوی دیگر، در دوران کنونی، . ای برخوردار بوده است ھا نیز از اھمیت ویژه ھای آن نبوده است، بلکه چپاول اموال و ثروت

  . گیرند ھای مذکور قرار نمی گاه ھدف کشورر گشایی تر است، ھیچ راحتھا بسیار  ھایی که اشغال آن سرزمین

باشد که به اھدافی  تحلیل واقعیت امپریالیسم و محتوای آن در دوران اخیر، نیازمند تبیینی از رویکرد اقتصاد سیاسی می

این امر دخیل بوده، آنچه ھمان قدر که ھژمونی سیاسی ایاالت متحده در . صرفًا اقتصادی یا سیاسی تقلیل ناپذیر است

  . ھای مذکور است از آن یاد می شود نیز، از عوامل موثر در لزوم کشورگشایی» کینز گرایی نظامی«تحت عنوان 

ھای ھنگفت نظامی باعث ایجاد اشتغال و نیز  ، ھزینه(Military Keynesianism)» کینز گرایی نظامی«ی   بر اساس نظریه

رسند که تخصیص وجوه مالیاتی مردم به  شود، و از آنجا به این نتیجه می غل میکسب سود برای بسیاری از مشا

ای موثر برای ایجاد اشتغال و فعال کردن تقاضاست و از این رو موجب رشد و  کردن این وجوه، وسیله  پنتاگون و ھزینه

  ). ١٠(شکوفایی اقتصاد خواھد شد 



٥ 
 

» عصر جدیدی«داری گام به  ی سرمایه توسعهمتحده پس از آغاز جنگ،  ھمچنین در آلماِن پس از ظھور ھیتلر، و در ایاالت

پیش از آن، تنھا ھدف . دانست (Permanent War Economy)» دائمی یاقتصاد جنگ«توان آن را عصر  نھاده است که می

یی فعالیت اقتصادی به مقصود نھا ،دولتی برای جنگ فمصار«داری، تولید کاال برای بازار بود، اما، اکنون  تولید سرمایه

  ). ١١( »مبدل شده است

 Gasper)» گاسپر واین برگر«. کند ای را تایید می ی آمریکا، چنین نظریه در این زمینه، استناد به جمالت ھیات حاکمه

Weinberger)د کردن برای مصارف نظامی و بھبو  ی ارتباط بین ھزینه ، ضمن تأمل درباره١٩٨٠ی  ، وزیر دفاع آمریکا در دھه

  ). ١٢(» ی دولت برای احیای آمریکاست تر شدن ارتش، بخش دوم برنامه عریض و طویل«: اقتصادی، اظھار داشت

کند که به لحاظ تاریخی،  به ناگزیر، تایید می ١٩۶٠ی  و اوایل دھه ١٩۵٠و  ١٩۴٠ی  ی تجربی از دھه ی صادقانه ھر مطالعه

ی جبرانی صعود ترکیب ارگانیک سرمایه و سقوط نرخ سود و دوران ھا سطح باالی مصارف نظامی، با تثبیت نظام، گرایش

داری نبوده است،  و  اقتصاد جنگی دائمی، اگرچه راه حل ھمیشگی برای سرمایه) ١٣(طوالنِی رونق، ھمراه بوده است 

  .ای کارآیی داشته است اما الاقل در دوره

ترین عوامل خصلت  ، یکی از مھم»اری، امپریالیسم نیستد سرمایه«بنابراین، بر خالف نظر آقای طبیبیان که معتقدند 

زای آن  ھای درون ھا و بحران داری، منطق درونی این نظام با ھدِف جبران محدودیت امپریالیستی در نظام سرمایه

  .ھا است ھا و بحران ی این محدودیت گرایش نزولی نرخ سود و رکود حاصل از کاھش تقاضای موثر، از جمله. باشد می

ی  داری، یک گزاره طور که با مراجعه به قانون ارزش مارکس نشان داده شد، استثمار در نظام سرمایه مچنین ھمانھ

شود، محصول مستقیم  یاد می» استثمار«اخالقی نیست که تحت اقتصاد رقابتی از بین برود، بلکه آنچه از آن به عنوان 

ی تولیدی است که  استثمار در این نظام، محصول شیوه. است سازی سود داری، برای بیشینه ساز و کار نظام سرمایه

گیری از  ھای ساختاری، با بھره ی آن، برای توجیه نابرابری سود بیشتر را ھدف نھایی خود قرار داده است و در نتیجه

  . کند ید میھای مذکور را توجیه کرده و آنھا را بازتول تفکراتی چون داروینیسم و نو داروینیسم اجتماعی، نابرابری
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