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  :توضيحات

ماركسيستي، بيان  اقتصادي و سياسيِكتابي كه در دست داريد، به دليل توضيح ساده و شيواي مفاهيم 
 ي شيوهي كه از يو تشريح سليس و گيرا  و نقد برّا ماركس ي »سرمايه«كتاب  ي برخي از مفاهيم كليدي خالصه

هاي انقالبي و كارگري واقع شود و قصد ما  و حلقه ها ي گروه مطالعه د بسيار مفيدتوان ميداري دارد،  توليد سرمايه
   .ن اثر، دقيقاً همين بوده استنيز از بازچاپِ اي

، مسلح شدن انقالبيونِ رسد ميروز سياست انقالبي، مترقي و كارگري، دوباره از راه  اي كه گويي نيم در زمانه
وضعيت كالن  تر بيشها را در شناخت هر چه  اي كه بتواند آن كارگري و فعالينِ كارگري انقالبي، به تئوري

و در طي كردن مسير مبارزه و اتخاذ  كنيم مياي كه در آن زندگي  معهجا اقتصادي، اجتماعي و سياسيِ
گامي ي اين نوشته،  با انتشار دوبارهلذا بر آن شديم تا . هاست ترينِ ضرورت هاي صحيح، ياري دهد، از مهم تحليل

عني ياش  اميد است كه اين كتاب بتواند به دست مخاطبان حقيقي. در اين مسير برداريمرا هر چند كوچك 
گونه شود، اين  هاي آنان گردد و در دستان آنان تا بخورد، كه اگر اين ها و حلقه برسد و ميهمان خانه» كارگران«

كه در صورت خواندن اين كتاب، اگر تشخيص  كنيم مياز شما درخواست . كتاب به رسالت خويش رسيده است
از نظر ها نيز  آنرفقاي خود قرار دهيد، تا هاي آن را در اختيار همكاران و  ست، نسخه داديد كتاب مناسبي

 ، كپيد در نُسخ بسيار پرينتتوان ميرس و  بختانه، اين كتاب به راحتي در اينترنت قابل دست خوش. شبگذرانند
  .و تكثير گردد

ها و آمارهاي آن  ي هفتاد ميالدي نوشته شده است و بايد توجه كرد كه بسياري از داده اين كتاب درابتداي دهه
ِ صحيح و سليس بودن آن است و همين  چه مهم است، برخورد نظري و سياسي اند، ليكن آن اكنون، كهنه شده هم

  .كند ي مطالعه مي داليل، كتاب را شايسته

سعي گرديد تا د، ش جا كه مي رديم و تا آناصالحات نگارشي و معناييِ معدودي را اعمال ك ،ما در چاپ اين كتاب
  گزين جاي، روزتري بههاي  معادل را بااز اصطالحات  تعدادي تالش شد تا. رعايت نماييمجدانويسيِ كلمات را 

و در [] مترجم و ما، يا در داخل  اين توضيحات. هر جا كه احتياجي بود، توضيحاتي را اضافه نماييم نماييم و
توضيحاتي كه . سوي ماستها از  ميان متن آمده است كه مشترك است و يا در پانويس آمده است، كه تمامي آن

به مراجع اشاره  ،ي متن در ميانه[] اعداد داخل . تاز طرف خود نويسنده اضافه گشته اس آمده است،() در ميان 
انگليسيِ برخي لغات كه  هاي تا عالوه بر معادل شددر ضمن تالش . اند كه در پايان هر فصل آورده شده ،دارد

در . ي دهدتر بيش تا خواننده را ياريِ گنجانيده شودي در زيرنويس تر بيشهاي  مترجم ذكر كرده بود، معادل
                       .طلبيم اگر اشتباهي وجود دارد قصور ماست، پوزش ميشويم كه  متذكر مي پايان

  »91مرداد «     
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  :)1358سال چاپ  بر( مترجم ي مقدمه

بدون داشتن يك . باشد ميآن  تر از تي هر چه علميشناخ قدم اول كوشش براي كسبِ ،براي درمان يك عارضه

تحليل آن پديده و درك ماهيت آن نخواهيم بود، درك ماهيت  و اي، قادر به تجزيه ت علمي از هر پديدهشناخ

با اشكال گوناگون ظهور كند كه به  دتوان ميي معين  هر پديده از اهميت خاصي برخوردار است، زيرا يك پديده

جوامع . ي واحدي هستند ولي در حقيقت نمودهاي گوناگون پديده ،هم با يكديگر دارند هايي ظاهر تفاوت

تفاوت زيادي با جوامعي نظير تركيه، هند، مصر، سودان،  اًمريكاي شمالي ظاهرآاروپاي غربي و  ي پيشرفته

ر بوده و بر پايه شبيه يكديگاجتماعي تمام اين جوامع  ـ  ، ولي ساختار اقتصاديمكزيك، و يا آرژانتين دارند

هاي خاص  اگر چه هر يك از اين جوامع ويژگي. وسايل توليد قرار دارد كار و مالكيت خصوصيِ نيروي از كشي بهره

  .يدار سرمايه: يكي است ها آناجتماعي  ـ ماهيت ساختار اقتصادي ، وليخود را دارند

ي يك تصوير كامل و جامع از  ارايه) دگوي كه نويسنده در مقدمه آن مي طور همان(هدف از نگارش اين كتاب 

ي يك تحليل ماركسيستي، براي كسب شناخت علمي از اين پديده  ي، بر پايهدار سرمايههاي سيستم  همه جنبه

بعد از قيام بهمن ماه و . اي است ويژه در اين مقطع زماني، داراي اهميت ويژه هاين موضوع براي ما، ب. باشد مي

جتماعي جديد در زي سيستم اري كه در حال پيجديد مدعي است  ي حاكمه هيأتاستبداد پهلوي، سرنگوني 

اين ادعا تا چه حد درست است؟ ماهيت . لي باشدبايستي مخالف سيستم قب صول مياال ايران است كه علي

؟ چه عاملي كند مياجتماعي ايران قبل از قيام چه بود و بعد از قيام به چه سمتي حركت  ـ ساختار اقتصادي

وجه تشابهي بين رژيم شاهنشاهي و جمهوري  گونه هيچ توان ميكننده است؟ آيا  اين ميان تعيين ست كه درا

  ات از كجا بايد آغاز كرد؟سؤال براي جواب به اين  اصوالًاسالمي يافت؟ 

 بندي صورتي يك دار سرمايهچند فصل اول كتاب به اين امر اختصاص يافته است كه ثابت كند كه سيستم 

از  ،كارگر ي طبقهاز  كشي بهرهاين سيستم بر مبناي . باشد ميجريان تكامل جوامع بشري  خاص در) اسيونفرم(

اين امر از راه تمركز مالكيت . بنا نهاده شده است ها آن ي وسيلهتصرف ارزش اضافي توليد شده به طريق 

بندي اقتصادي  چوب و استخوانچار. شود ميداران عملي  و زمين داران سرمايهخصوصي وسايل توليد در دست 

 ي غير قابل اجتناب اين سيستم كه منتهي به سيستم حاصل به روش علمي و دقيق تشريح شده و نتيجه

  .گيرد ميدر فصل ده مورد بررسي قرار  ،گردد مي »ي اقتصاديها انانباشت غير قابل كنترل سرمايه و بحر«

 نوع. مالك و مقياس مشخصي وجود دارد ها آنبراي شناخت . كنند ميها چه ادعايي  بنابراين مهم نيست حكومت

هاي اقتصادي  ي روبنايي بستگي تام به شرايط مادي توليد و مبادله، يعني پايه حكومت به عنوان يك پديده
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اي مالكيت خصوصي وسايل توليد وجود دارد، اگر چه آن را با صفات مشروع  تا هنگامي كه در جامعه. جامعه دارد

بر چنين زير بنايي . هاي آن ي است، با تمام ويژگيدار سرمايهزين كنند، سيستم اجتماعي حاصل و مشروط م

هاي گوناگون و با هدف مشترك پاسداري ار منافع  به شكل ـ يدار سرمايهدولت  ـ است كه نوع خاصي از دولت

ي، با حفظ دار سرمايهه دولت البته بايستي توجه داشت ك. شود ميو سركوب ساير طبقات بنا نهاده  داران سرمايه

هاي تمام عيار  از دموكراسي بورژوايي نوع غربي تا ديكتاتوري دتوان مياين هدف، قابليت مانور فراوان دارد و 

كارگر آن  ي طبقهاگر بورژوازي در غرب اصالت دارد و رفاه نسبي . ي وابسته تغيير يابددار سرمايهكشورهاي 

و دمو كراسي ظاهري حاكم بر اين جوامع به پوشاندن ماهيت واقعي  ـي ديگربه قيمت چپاول كشورهاـ  كشورها

، در كشورهايي نظير ايران كه بورژوازي انگل )12فصل  رجوع كنيد به( كند ميها كمك  ت و فريب تودهلدو

نان ها چ مرزبندي جا ايندر . شود ميبه روشني آشكار  صفت، دنباله رو، و مفت خور است، ماهيت دولت بورژايي

، چرا كه در طبيعي استامر و اين . برد تأمل كافي است تا به كنه مطلب پيواضح و آشكار است كه كمي 

  .ي وابستهدار سرمايه: كند ميي را تحميل دار سرمايهامپرياليزم، نوع خاصي از  ،گونه جوامع اين

سو منافع  از يك .1نه هستندناچار به استثمار دوگا ،وابستگيعلت  هي بدار سرمايهي ها دولتدر اين جوامع 

 ي ها بر گرده و تمام اين. محفوظ باشد ها آنشود و از سوي ديگر سهم خود  تأمين بايستي  خوران مي جهان

 با سركوبِ راه همپرده و  آشكار و بي ،كشي بهرهاين چنين است كه به ناچار شكل . كشان اين جوامع است زحمت

ضد امپرياليستي در اين جوامع با  ي مبارزه ، در نتيجه. شود ميحفظ نحتي ظواهر نيز  جا ايندر . مداوم است

و بر عكس، براي آماده . ديالكتيكي بين اين دو موجود است ي رابطههم پيوسته است و  همبارزه براي دموكراسي ب

  .بايستي ابتدا ديكتاتوري را بر قرار كرد ،و استثمار كشي بهرهجهت  ، زمينه شدنِ

كه » Montly Review«از انتشارات » How Capitalism Works«نام اين كتاب به  ي انگليسي ترجمه

براي برگرداندن به » L’ Exploitation Capitaliste«  نام هاي است از متن اصلي آن به فرانسه ب خود ترجمه

حات كه وشش شده است معادل انگليسي اسامي خاص و بعضي از اصطالك. ي مورد استفاده قرار گرفته استفارس

مربوط  ي در پانويس صفحه ـ يا مترجم اطالعي از آن نداشته استـ  جا افتاده نيست و كامالًهنوز در زبان فارسي 

لغزش و اشتباهي در  چه Ĥنچن آشنا به زبان انگليسي معني دقيق آن را بداند و احياناً ي دهنخوان آورده شود، تا

   .آن را تصحيح كرد ، بتوان در آيندهوقوع پيوسته است هاين مورد ب

        

                                                           
1
  .آمده است 10در فصل » ي نابرابر مبادله«ي  ي نوع روابط اقتصادي كشورهاي جهان سوم و امپرياليسم و مسأله توضيحات بيشتر درباره - 
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  :مقدمه بر چاپ جديد

  »دوراني جديد و ضرورت مبارزه«

سرمايه، كه برآمده از  بحرانِ. ايم ي دوران تاريخي جديدي ايستاده ، گويي ما در آستانهو رفقا ها اي طبقه هم

ترِ سرمايه و  روزه فزونهايمان پذيراي فشارِ هر  خود كرده است و گرده تضادهاي خود سرمايه است، ما را دچارِ

رود  و به هوا مي شود ميدود  ،سخت است و استوار چه آنهر . د و به افق چشم بدوزيدبرخيزي. بحرانش شده است

. سخت و استوار و دولتش را دود خواهيم كرد و به هوا خواهيم فرستاد يِدار سرمايهو ما با دستان متحد خويش، 

  .ر و دنياي كمونيستي، از اين خاكستر برخواهد خواست، آزاد و براب جهاني انساني ققنوسِ

ما تبعات اين تضادها را با تمام وجود . خيزد ، از تضادهاي خود اين وضعيت برميمبارزه با اين وضعيتضرورت 

كاري كه همه چيز  تضاد كار و سرمايه، :كنيم ميو گوشت و خون خود، تحمل  و هر روزه با پوست كنيم ميدرك 

و در دستان اقليتي انباشت  شود مي، تبديل به سرمايه يدار سرمايهروابط توليد  ي زمينهبر  و كند ميرا توليد 

   .دارد خالصانه ، تنها بدان باورِدار سرمايهست كه  سرمايه خدايي. شود مي

 ي طبقه: ماست كه در جريان است ي اين مبارزهبه مبارزاتي كه در سراسر جهان، اكنون برپاست، نگاه كنيد، 

 ي سرمايهاي دارد و  ي ما دقايق و مراحل متفاوت و فرازيابنده مبارزه .جهاني ي سرمايهكارگر جهاني، در نبردش با 

، هر لحظه در حال ايفاي نقش اش دروني اش بندي و رقابت امپرياليستي اش، در عين بلوك جهاني در اتحاد جهاني

پس به پيش . ي پرولتاريا فرو خواهد ريخت ي متحدانه ارزهاستحكامات بورژوازي، تنها در مب. اش است ضدانقالبي

، وارد شدن ما در هر نبردي، بدون سازمان و تشكل. كارگر ي طبقه تر كميابي و اتحاد هرچه مح براي سازمان

مطالعاتي  هاي گروه، از تشكيل بايد شروع كرد توان مياز هر جا كه  .پيشاپيش، شكست را براي ما رقم خواهد زد

هاي چند نفره در محيط كار گرفته تا  نوردي؛ از تشكيل حلقه گشت و كوه گل هاي گروهتا تشكيل  گرفته

هاي محلي تا برقراري حزب سراسري  هاي مستقل كاگري؛ از تشكيل سازمان ها و تشكل اتحاديهبرپاساختنِ 

ماركس رياي جهاني يعني رهبران پرولتا. ي، آن را به زير كشددار سرمايهكارگر كه چشم در چشم دولت  ي طبقه

شان در باب كمون پاريس  بندي اي از جمع ، گوشه1871در سپتامبر  اول المللِ بين و انگلس، در كنفرانس لندنِ

، قادر به عمل نيست،  مند، پرولتاريا به عنوان طبقه در برابر قدرت دسته جمعي طبقات مرفه و ثروت«: چنين بود
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اين متشكل شدنِ پرولتاريا به صورت حزب .... مشخص، متشكل شود كه به صورت يك حزب سياسيِ مگر اين

  .»1...سياسي، براي تأمين پيروزي انقالب و هدف عالي آن، يعني الغاي طبقات، ضروري است 

بايست  ليكن انجام اين وظايف ضروري، مي. تدارك ديد توان ميها را يك شبه  ن باشيم كه تمام اينآما نبايد بر 

در طي اين مسير، لحظات سخت و پر تعب و رنج وجود دارد، اين . ي ما بدل شود ، به امر هر روزهبا ايماني راسخ

ب كند، هيچ كفشي بهتر از هر مانعي را در هم بكوبد و مسير را پاكو دتوان ميناپذير ماست كه  ايمانِ رسوخ

 ي طبقهمسير مبارزه است كه  كارِ سنگين و محكمِ ما، مناسبِ اين هدف نيست؛ و دقيقاً در طي همين هاي كفش

مرغي نداريم تا  سي ما پرِ. ي جهانِ نو، متولد خواهد شد پيروز و حاكمِ بر خود و آفريننده ي طبقهچون  كارگر، هم

مرغ ما چيزي  سي دهنده در گور خفته است، پرِ رسد، قهرمانِ نجاتببخش، سر  مرغِ نجات با سوزاندن آن، سي

ي  گاريِ مادي و معنوي و اخالقي ما در گروي اين مبارزهرست. زب ما و تئوريِ ماتشكل و ح نيست جز اتحاد ما،

  . ماست

در دست هم،   ي دست اند، يا با مبارزه ي اين دوران تاريخي جديد ايستاده طبقات فرودست جهاني كه در آستانه

آورند و تنها  به چنگ مي و همه چيز را دهند ميمترقي و راديكالِ خويش، توازن قوا را به نفع خويش تغيير 

ي، با توحش و دار سرمايهحيات  ي بعديِ افكنند و يا دوره چيزي كه اكنون دارند، يعني زنجيرهاشان را به دور مي

  . ، حال در شكلي ديگر، خود را تثبيت خواهد كردتر بيشددمنشيِ 

با اتحاد ما، پيشانيِ . هايشان را به لرزه خي را به رعشه درآورد و كادار سرمايهتَنِ هر  دتوان ميي ما  متحدانه ي رژه

هاي ما هر  گام ،از امكانات تاريخي را ببينيم؛ با اتحاد ما يتر بيشهاي هر چه  ما بر آسمان خواهد ساييد تا افق

ي ما، هر چه نيرومندتر ساز و  مشت گره كرده ،مسير مبارزه را خواهد پيمود؛ با اتحاد ما تر سريعچه بلندتر و 

 هر دامي از روي زمين كنده خواهد شد، ي را در هم خواهد كوفت؛ با اتحاد مادار مايهسربرگ.   

را در پايتخت،  مطالباتمانو كارگري سياسي  وطخطها و  ي ماست تا تحليل ها و رفقا، اين وظيفه اي طبقه هم

ا، انتشار دهيم تا هر كشانِ روستاه هاي كار بزرگ و كوچك و در ميان زحمت ها، محل ها، شهرستان مركز استان

ه و داران سرمايهمان از جنبشِ سبزِ  گيري ما با فاصله .نجيريانِ خود را به گرد يكديگر آوريمز از هم تر بيشچه 

ي توانايي از تشخيص صحيح سياسي برخورداريم كه احزاب به اصطالح  ارتجاعي، ثابت كرديم كه از چه مايه

ما با . ت بازماندندشان، از درك صحيح وضعي هاي پر طمطراق ا تمام لفاظينشين، ب  فكرانِ برجِ عاج چپ، و روشن

دولت و  دانيم ميدفاع خويش از اين جنبش و رهبرانِ گوناگونش، نشان داديم كه نه تنها  عدم مشاركت و عدمِ

                                                           
١
  .346 ، ص1359ي محمد قاضي، نشر خوارزمي، چاپ اول، آبان  مولوك، ترجمه. مانفرد، آ. ژلو بوفسكايا، آ. زير نظر ا ،1871كمون پاريس  - 
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و ز و براندااين جنبش و سياسيونِ به اصالح اُپوزيسيون  دانيم مي كه بلنظام مستقر، دشمن ما هستند؛ 

  .به همان اندازه دشمن ما و خصم جانمان هستند ،خواه هواخواه آن نيز طلب و دموكراسي اطالح

هاي مختلف آن را بپيماييم و هر  ي مبارزه و ميدان رگمان، كران تا كرانِ عرصهستما بايد با اتحاد خويش و ايمانِ 

هاي  ما هر يك بيرقِ مبارزه را بر شانه. شيماي از آن را بر دوش خود ك يك، هر اندازه كه كوچك هم شده، گوشه

هاي تاكنوني  ها و تاريخ ها و مكان ي زمان خود خواهيم كشيد و آن را بر باالي كوه پيروزي كه مشرف بر همه

ي ما، رهايي بشريت كنوني، تحقق خواهد  آن باال رهايي همه. است، باال خواهيم برد و به اهتزاز در خواهيم آورد

ها بودند مادران و  اين: دند و با افتخار بگويند آيندگان، از به ياد آوردن ما، احساس وجد و شور كنبگذاري. يافت

اينان بودند كه : از چكادهايش روايت كند و چكامه سر دهد يكي چون هم ،بگذاريد تاريخ از اين دورانش. پدرانِ ما

رنه وحشت سرمايه، به جهان انساني سوق دادند، و گاستثمار و جنگ و  ر زِالخِ پ مرا از سنگ مرا ساختند و مسيرِ

  .جهان، هنوز جهانِ سرمايه بود

  »91مرداد «
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  :ي نويسنده مقدمه

يد كتابي به ما معرفي كنيد كه تحليل و بررسي توان ميآيا : من پرسيده شده است كه از اكثراًهاي اخير  در سال

ي و در عين حال دقيق از كند و مروري كّل ارايهيستم اجتماعي آن ي و سدار سرمايهاي از اقتصاد  روشن و ساده

مكالمات خصوصي با ها بارها در ضمن تدريس و يا سمينارهاي علمي و حتي  سؤال عمل آورده باشد؟ اين  هآن ب

از   قدر همان جويان و ه بود كه از طرف دانشقدر از طرف كارگران شد اين در خواست همان. افراد از من شده بود

را سؤال كساني كه اين . راديكال و انقالبي هاي سازمانكه از طرف هواداران  ،بورژوا طرف روشنفكران خرده

هم اين عقيده و  چقدرهر  ي بودند،دار سرمايهداراي يك نوع ديد انتقادي نسبت به سيستم  اكثراً ،كردند مي

و در عين حال علمي از  عاتي ساده و قابل دركنياز به دانستن اطال ها آن. نظرشان ابتدايي و محدود بوده باشد

 كه بلحس كنجكاوي و ياد گرفتن موضوع،  ارضاي خاطر بهاين نياز نه فقط . كردند ميرا احساس  اين موضوع

هاي سياسي يا سنديكايي بر پايه سالم  علمي از اين آگاهي به منظور قراردادن فعاليت ي خاطر استفاده هب تر بيش

  .و منطقي بود

 ي نوشتهدرخواست يك  ها آن. دقيق و ابهام اگر چه گاهي اوقات نه چندان بي. خواست روشن و واضح بود در

افرادي كه هنوز يك شك  تر بيشاين امر قابل توجه است كه امروزه . ماركسيستي خوب و ساده را داشتند

ل اقتصادي، اجتماعي و دست آوردن آگاهي نسبت به مسائ هخاطر ب هغريزي نسبت به فلسفه مادي دارند، ب

صات را من كتابي با اين مشّخ. آورند مي، به ادبيات ماركسيستي روي يدار سرمايهرد سيستم سياسي در مو

اي خشك و  نظر من هم ناكامل و هم تا اندازهه ب ،هاي معدودي كه در اين زمينه انجام يافته كوشش. شناختم نمي

به درد  يش از اندازه انتزاعي و دانشگاهي بودند كه براي اين منظورو از طرفي ب ندرسيد مي) دگماتيك(نگر سو يك

ترين شخص براي اين منظور نبودم، وليكن به دليل مشكالت اشاره شده در  مناسب اگر چه من احتماالً. بخورند

  .باال، باالخره تصميم گرفتم كه خودم اين كار را انجام دهم

نيز قابل  ،ي ذهني در اين رشته بدون هيچ نوع سابقه كه براي افراد بنابراين، هدف از نگارش اين كتاب اين است

ي را دار سرمايه ي جامعهاز  يكامل و جامع ي در عين حال قصد من چنين بوده است كه منظره. فهم و درك باشد

 در چارچوب را حذف نكرده باشد و ضمناً يدار سرمايهضروري ترسيم كنم، كه اين منظره هيچ قسمت اساسي و 

 التي چند داشتم كه تحليلمن مشك. ي، محدود شوددار سرمايهسيستم  ي ساختمان و مكانيزم اساسي و عمده

نوشتن براي راب نكنم و سعي داشتم كه از ساده كردن نادرست، به دليل ماركسيستي را با خالصه كردن آن خ

من  و رعايت كردطور كامل  هب وانت مينروشن است كه تمام اين مالحظات را . داري كنمافراد غير متخصص، خود
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من راضي خوهم بود اگر خواننده . نسبي باشد دتوان مياز ابتدا آگاه بودم كه موفقيت در اين امر در بهترين حالت 

بايستي سرنگون  ، حس كند كه در راه مبارزه عليه سيستمي كه حال ديگر ميكند ميهنگامي كه كتاب را تمام 

  .تنها هدف و منظور از نوشتن اين كتاب همين بوده است. تر مجهز شده است طور بهتر و كامل هب ،گردد

  ر ژالهي پي
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  »فصل اول«

  چگونه و به چه طريقي؟، توليد

  
رت زياد با هم تركيب ك را در حراسنگ آهن و ك ها آن: را در نظر بگيريد مثالً فوالدسازي ،هاي كارخانهكارگران 

 كه مقدار معيني پول ـ  شانمزد دست ها آنآخر ماه . وجود آورند هاع مختلف آهن و فوالد را بانو تا از آن كنند مي

چه چيزي است؟  گر نمايش مزد دستاين . شود ميچند مطرح  هايي سؤال جا ايندر . دارند مييافت درـ را  باشد مي

يم ديد كه موضوع به اين سادگي البته بعد خواه. شود ميكارگران تصور  كارِ گر نمايش مزد دستاين  معموالً

كساني كه صاحب سرمايه . ستنده دار سرمايهكه  هايي كارخانه؟ صاحبان پردازد ميرا  مزد دستچه كسي . نيست

اند  ها توانسته سرمايه چيست؟ كار چيست؟ چرا بعضي اصوالً. شود مطرح مي هاي جديدي سؤال جا ايندر . هستند

يچ نوع و صاحب ه كنند ميكار  مزد دستخاطر  هكه بقيه ب ند، در حاليآوري كن مقادير زيادي سرمايه جمع

مواد خام و ساير  با تمام ماشين آالت ، ابزار، وسايل توليد، ،صاحب كارخانه است دار سرمايهاي نيستند؟  سرمايه

هزاران  ي يلهوس هبه تنهايي صاحب محصوالتي باشد كه در كارخانه ب دتوان مي دار سرمايهوليكن آيا . چيزهاي آن

اول از همه، چه . تك بررسي كنيم ا را تكه اجازه بدهيد آن. و تا شدمشكل د كه اين؟ مثل شود ميكارگر توليد 

وجود دارد؟ منظور از كارخانه در مثال اوليه،  كنند ميكه در آن كار  هايي كارخانهنوع ارتباطي بين كارگران و 

ي انرژي، انبار  ساختمان مناسب، وسايل الزم كارگاهي، ذخيره: تمام آن چيزها است كه براي توليد الزم است

اگر تمام كارگران در يك زمان . ولي كافي نيستند ،ها البته ضروري هستند تمامي اين. مواد خام و تداركات الزم

البته اين نيز . ند كارخانه را به راه اندازندتوان مي كارـ نيرويـ  فقط كارگران. خوابد به مرخصي بروند، كارخانه مي

بنابراين از يك . روشن است كه بدون كارخانه و وسايل آن كارگران قادر به تهيه هيچ نوع فوالدي نخواهند بود

بتوان چيزي توليد  ضروري هستند كه ، هر دو مشتركاُالزم ي طرف كارگران، و از طرف ديگر كارخانه و مواد اوليه

گفت كه نيروهاي مولده،  توان مي. نامند مي »دهنيروهاي موّل«رفته  را روي هم ها آنبه همين دليل است كه . كرد

 تأمين ختيار دارد تا بر طبيعت غلبه كند و احتياجاتش را اچيزهايي هستند كه بشر در  ام آنطور كلي تم هب

  :اند ده از سه جزء تشكيل شدهنيروهاي موّل .نمايد
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انواع سنگ معدن زغال سنگ، نفت، : مورد لزوم مانند »مواد طبيعي«از يك طرف  معموالًكه  وسايل توليد - 1

د لزوم، ابزار و وسايل هاي مور ماشين: باشد مي »1ابزار توليد«و از طرفي شامل  باشد ميچوب، آب و غيره 

به سرعت تغيير شكل يافته  مواد خام ها آنو جديدي كه به كمك سايل مدرن وو  ها ماشين چنين هم كارگاهي و

عبارتند از خود كارخانه با تمام  »وسايل توليد«در مثال اوليه، اين. گردد ميستفاده در كارخانه و آماده براي ا

 .، مواد خام و غيره)كار انداختن آن همورد لزوم براي ب مثل برق يا زغال( اش  وسايل و ابزارش، منابع انرژي

دست آيد و به محل مصرف  هب دتوان مينمين زمنابع طبيعي روي زمين يا زير  آن، كه بدون    ،نيروي كار انساني - 2

صورتي كه براي بشر  ههيچ نوع ماشيني يا ابزاري قادر نخواهد بود اين مواد خام را ب چنين همآن منتقل گردد، و 

 .تبديل كند ،قابل استفاده باشد

ناميده ) رمستقيمغيو ( 2امعكار  ايي هستند كه گاهي اوقات نيرويده، شامل آن چيزهره نيروهاي مولخو باال - 3

 ي عالوه هدست آوردند، ب ههاي متمادي ب اي است كه كارگران طي سال و منظور از آن مهارت تجربه شود مي

اين . و تشكيالت مدرن مبتني بر كار گروهي) تكنولوژي مدرن( ختراعات و ابداعات فني جديداات مداوم تأثير

 ها، ماشين( كه وسايل توليد  يعني هنگامي. توليد داردايي ي مثبت بر روي كارتأثيربخش از نيروهاي توليدي 

وجود آيد، اين  هرا ب »توليد«تا  شوند مياز يك طرف و نيروي كار از طرف ديگر با هم تركيب ) ابزار و وسايل توليد

هاي  سرعت پيشرفت. گردد ميتوليد  ]وري و بهره[ يايباعث باال رفتن كار) ر غير مستقيمنيروي كا( بخش آخر 

تبديل به يك انقالب  عمالًنون چنان سريع شده است كه اك ،كند بود ت كه در گذشته نسبتاًني و اختراعاف

 .هاي توليد گشته است همتا در روش بي

بايستي توجه كنيم به روابط بين كارگران كه فقط نيروي  مي ،»نيروي مولده«ساده از  با داستن اين تعاريف

داراي پول نقد  چنين همكه صاحبان كارخانه و تمام وسايل و ابزار آن هستند و  ندارا سرمايهكارشان را دارند، و 

ضمن  »نيروهاي  مولده«موقعيت كه اين تفاوت . بپردازند را كارگران مزد دسته بخرند و هستند كه مواد اولي

  .شود ميروسه توليد با آن مواجه هستند، روابط توليدي ناميده پ

از طرف ديگر  »يروهاي مولدهن«از يك طرف و  »روابط توليدي«كه ستي توضيح داد وليكن قبل از هر چيزي باي

ي و يا سيستم دار سرمايهمنظور از عبارت رژيم  معموالً. دهند ميرا تشكيل  »توليد ي شيوه«روي هم 

  .است كه به شكل كلي و نامشخص، گفته شده است »يدار سرمايهتوليد  ي شيوه«ي همان دار سرمايه

نوع روابط توليدي كه وجود دارد، تعيين  چنين همرشد نيروهاي مولد و  ي درجه ي وسيله هتوليد ب ي شيوه

مثال  عنوان به. نيروهاي مولده و روابط توليدي وجود دارد مستقيم بين ي رابطه عالوه بر آن يك. گردد مي

                                                           
١
 -Means of Production 
٢
 -General Labour 
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توليد  يي بودند كه چيزي به جزص و ابتداهنوز چنان ناقابزار توليد،  نيروهاي مولده در قرون وسطي، مخصوصاً

كلي، فقط طور بهدر آن زمان روابط توليدي . دكوچك ممكن نبو ورانِ جدا از هم و توليد پيشه طور به ،دهقانان

روي هم اين روابط توليدي و نيروهاي . بين ارباب و رعيت، بين شاگرد و استاد: ست روابط مشخصي باشدتوان مي

  .شود ميناميده  »فئوداليسم« كه دهند ميل توليدي را تشكي ي شيوه ،مولده

ها را ذخيره كرده بودند،  لين سرمايهي فقط آن موقع آغاز شد كه كساني كه اودار سرمايهتوليد  ي شيوه

مزدور در استخدام كارفرما شروع  صورت بهيعني محلي كه كارگران پهلوي يكديگر و . هايي را ايجاد كردند كارگاه

 ن هنوزااگر چه در آن زم. كردند ميآزاد وبراي خودشان كار  طور بهخودشان  قبالًارگران اين ك. به كار كردند

توليد  ي شيوههمان حالت جنيني و ابتدايي  ،كار وليكن اين نوع از شكلِ وسايل و ابزار توليد تغيير نكرده بود،

پيشرفت علم و صنعت  اين شيوه هنگامي از بين رفت كه. بود كنيم ميي كه امروزه مشاهده دار سرمايه

 »يدار سرمايهتوليد  ي شيوه«دو خصوصيت اصلي . تبديل كرد امروز هاي كوچك را به كارخانجات عظيمِ كارگاه

تعلق  دار سرمايهاند از پيشرفت عظيم نيروهاي مولده و موقعيتي كه در آن وسايل توليد به عده بسيار كمي  عبارت

د بود، طوري سازمان داده ناين وسايل توليد قادر به عمل نخواه ،ندر عين حال نيروي كار، كه بدون آ. دارد

 بعداًكه (ن روابط توليدي اين چنين است كه اي. گيرد كار بهعظيم  مؤسساتها كارگر را در  كه ميليون شود مي

 كه كند مينيروي كارش، مجبور  ريا را، كه صاحب چيزي نيست به جزپرولتا) شان سخن خواهيم گفت ههم دربار

بنابراين در اين موقعيت ما . تا بتواند زندگي كند روشد، كه صاحب وسايل توليد هستند، بفداران سرمايهآن را به 

  :دهيم كه داراي منافع عيني متضادي هستند اجتماعي را به روشني تشخيص مي ي طبقهدو 

و در طرف  باشند ميليد تمام وسايل تو تقريباًلي صاحب اي كه ازجهت تعداد كم هستند، و در يك طرف طبقه

اي كه از جهت تعداد بسيار زياد است و فقط اين طبقه است كه قادر است وسايل توليد متعلق به  ديگر طبقه

 خاطر به ـ كه بدون او توليد غير ممكن استـ  كارگر ي طبقهدر يك طرف  .اندازد كار بهرا  دار سرمايه ي طبقه

كه صاحب ـ  دار سرمايه ي طبقهدر طرف ديگر و  كند ميش، مبارزه ي كار از ثمره تر بيشدريافت سهم هر چه 

نيز حداكثر سود را از مايملك خود طلب  ـ هم توليد غير ممكن خواهد بود اين وسايلوسايل توليد است و بدون 

ين روابط اجتماعي ب كه بلتك نيست،  تك صورت بهبين افراد  ي رابطهروابط توليدي در اين مرحله ديگر . كند مي

  .كه با تضادي غير قابل حل به يكديگر گره خورده است باشد ميدو طبقه 

دو دليل براي اين . آيد متمركز و اجتماعي در مي صورت بهروزافزوني  طور بهتوليد  ،كنوني يِدار سرمايهجوامع در

، كند ميايي را جذب ي از توليد كنندگان پرولتاريتر بيش، اين سيستم هر لحظه تعداد كه ايناول : امر وجود دارد

تقسيم كار  علت بهكارگراني هستند كه  كه بلي پهلوي يكديگر در يك كارگاه نيستند، كه فقط كارگران مجزاي

كننده و يا جامعه نيست كه امر توليد اجتماعي را ، توليدكه اينو دوم . اند كارگري شده »هاي گروه«تبديل به 
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و . اين گروه كوچكي از صاحبان خصوصي وسايل توليد هستند كه بل، كند ميريزي  هدايت و كنترل و برنامه

كه توليد يك امر اجتماعي است، عقل سليم  جايي آناز . زنند ميها هستند كه سود را هم به جيب  همين اين

اقليتي از  ي وسيله هب كه ايندسته جمعي هم اداره شود، نه  طور به، نفع جامعه خاطر بهكه  كند ميحكم 

  .ها آنمنافع شخصي  خاطر بهو  اندار سرمايه

ي را تشكيل دار سرمايهتضاد بين مالكيت خصوصي وسايل توليد، و خصلت اجتماعي توليد، تضاد اساسي سيستم 

تر و شديدتر  برعكس، عميق كه بلرود،  ي رو به نابودي و يا آرام شدن نميدار سرمايهاين تضاد با رشد . دهد مي

تعداد اين  و آورند ميدي و دولت را به انحصار خويش در ، سيستم اقتصااراند سرمايهقدرتمندترين . شود مي

در همين حال ارتشي از توليد ). خواهيم ديد بعداًكه  طور همان( شود مي تر كمو  تر كمتدريج ه ها بدار سرمايه

 ها آنعاليق  غير توليدي در حال شكل گرفتن و زياد شدن است، كه منافع و هاي رشتهكنندگان جزء و كارگران 

كه اين تضاد در ماهيت  جايي آناز . شود ميكارگر نزديك  ي طبقهمنافع و عاليق به  تر بيشو  تر بيشهر روز 

. وجود ندارد يدار سرمايهتوليد  ي شيوهي وجود دارد، هيچ نوع راه حلي براي آن، در چارچوب دار سرمايهسيستم 

يك و نگهبانانش از سوي ديگر،  داران سرمايهسو و  تحدانش از يككارگر و م ي طبقهبنابراين مبارزه طبقاتي بين 

امري است عيني و غير  كه بل، ]شوند ميدر نيروهاي سياسي مختلف جمع  كه اين[ نيستصرف انتخاب سياسي 

  .گيرد ميي سرچشمه دار سرمايهاز طبيعت و ساخت  قابل اجتناب كه دقيقاً

 ، در حال رشد و تغيير مداومكنند ميد دارند و آن را مشخص توليد وجونيروهاي مولده كه در يك شيوه 

چرخ چاه  گاري، خيش، ،چرخ(  اند در حال كشف و اختراع بوده ها ناو از آغاز پيدايش بشر تا كنون، انس باشند مي

 وسايل جديد در صورت بهاين اختراعات واكتشافات ). و در اين اواخر نيروي بخار و الكتريسيته و انرژي اتمي

گردند و از اين طريق اختراعات و اكتشافات  روند و باعث باال رفتن سطح آگاهي و مهارت بشر مي مي كار بهتوليد 

  .انتهاست اين گرايش به پيشرفت و رشد ادامه دارد و بي. سازند جديد را ميسر مي

رات قوانين و مقرّ ي لهوسي هب ها آنزيرا . در همين حال روابط توليدي براي زماني طوالني بدون تغيير هستند

افرادي كه از جهت سياسي و مالي صاحب قدرت هستند، و نفعشان در روابط توليدي موجود . شوند ميحمايت 

حق مالكيت خصوصي  مثالً( دارند را بدون تغيير نگه ها آنتا با استفاده از قدرت قانون  كنند مي، سعي باشد مي

اعمال زور،  ي وسيله هكه روابط توليدي ب شود مين نتيجه چنين بنابراي). شود ميقانون تضمين  ي وسيله هب

  .، قابل تغييرندانقالب اجتماعي كه خواستار سرنگوني نهادهاي تثبيت شده است  ي وسيله ه

كه  رسد ميزماني . كه برعكس، روابط توليدي ثابت هستند در حال رشد هستند، در حالي واره همنيروهاي مولده 

در  ها آنتوليدي ندارد و با  ي نيروهاي بالنده ي وسيله هب ل آمدهيديگر تناسبي با سطح رشد نااين روابط توليدي 

درزهايش شروع به شكافتن  و شود ميدرست مثل لباس بچه كه به تدريج برايش كوچك . دنافت تضاد مي
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معنوي، فردي و  تعداد زيادي از نيازهاي مادي و ايبا نيروهاي مولده در سطح فعلي، امكان ارض. كنند مي

ي دار سرمايهنيروهاي مولده  ي وسيله ها تمام اين نيازها بي اكثرِ. وجود دارد اجتماعي، چه آشكار وچه پنهان

نيروهاي مولده فقط در راه توليد سود  از دار سرمايه ي طبقه، چرا كه شوند مي، ولي نند برطرف گردندتوان مي

اه رو ممتاز را نديده است كه منافعشان را در  رگز اقليتي ثروتمندتاريخ ه. كند ميبراي خودش استفاده  تر بيش

ابط توليدي اي مولده و روهعيني بين رشد نيرو پيشرفت بشريت قرباني كنند و به همين دليل است كه تصادم

   :كند ميتصادم بين طبقات بروز  صورت بهموجود، 

 دچسب مي كند مياش را حفظ  ، كه منافع طبقاتي)كهنه( قديميمهابا به روابط توليدي  بي )مسلط( طبقه حاكم

تغييرات راديكال در روابط  خاطر بهزير فشار و استثمار شده،  ي طبقهو ) ارتجاعي است اصوالًموقعيتي كه (

  ).انقالبي است مترقي و اصوالًموقعيتي كه ( كند ميتوليدي و در راه منافع تمام جامعه، كوشش 
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  »فصل دوم«

  :يي1از توليد معيشتي تا توليد كاال

  ارزش چيست؟
  

در : قرص نان را در نظر بگيريديك  مثالًكي از هزاران محصولي كه براي انسان مفيد است، يمقدار معيني از 

. شد خودشان توليد مي من گندمِشان و از خر دهقانان و براي خانواده ي وسيله هي گذشته اين قرص نان بها نازم

در . گردد مييد ني براي فروش تولماشي نانوايي محل و يا كارخانه نانِ ي وسيله همورد احتياج ما ب نانِ امروز قرصِ

ست از خصوصيت آن براي رفع ا كه عبارت، شود ميناميده  »2ارزش مصرفي«هر دو صورت، نان چيزي دارد كه 

و  لباسنان، ( كه نيازهاي فيزيكي كند ميكلي انسان فقط آن چيزهايي را توليد  ورط به. يكي از نيازهاي انساني

   .كننداو را ارضا  )...و  پارك ،بازي( و يا احساس خوشي و آسايش )...و  نقاشي ،كتاب( ، نيازهاي فرهنگي)...

كه  در صورتي. ليدكننده بودمتعلق به تو توليد شده تماماً محصولارزش مصرفي  ـكشاورز نانِـ  مان هدر مثال اولي

ارزش مصرفي آن بر مبناي مبادله و به كمك مقدار  كه بلآن نيست،  ي كنندهامروزه نان براي مصرف توليد

فالن مقدار كالري براي  تأمين اش را كه  بنابراين نان ارزش مصرفي. شود ميمعيني پول، به ديگران عرضه 

. شود ميناميده  »3ارزش مبادله«ورد كه آ جديدي به دست مي و در عين حال ارزش كند ميخريدار است، حفظ 

اگر يك نانوا بتواند با . قدر مفيد هستند مبادله كرد الت كه همانآن را با ساير محصو توان مي كه اين خاطر به

ه اندازه تعداد بصد صفحه كاغذ بخرد، اين بدان معنا است كه مقدار معيني نان  فروش مقدار معيني نان، يك

كه  )صد صفحه كاغذ يك قرص نان در مقابل يك( عددي است ي رابطهيك   ارزش مبادله. ارزد عيني كاغذ ميم

 ي وسيله هالبته اين امر ب. شوند ميبا يكديگر، مبادله ) نان، كاغذ(چيزهاي با ارزش مصرفي مختلف  ي وسيله هب

 مثال ارزش پولي يك قرص نان با دو واحد طور بهاگر . شود مياي است بيان  قيمت كه مقياس پولي ارزش مبادله

پول  دو واحد ،اي آن هر نوع توليدي كه ارزش مبادلهبا  دتوان ميپول مشخص شود، واضح است كه اين قرص نان 

وقتي كه مبادله انجام شد، نان . دو دانه هندوانه، دو تا خودكار، سه جفت بند كفش و غيره: باشد، مبادله شود

  .شود ميامر مبادله، تبديل به كاال  خاطر بهوليكن  كند ميخواهد ماند و تمام خواصش را حفظ نان باقي  صورت به

                                                           
١
 -Commodity 
٢
 -Use Value 
٣
 -Exchange Value 
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كاال عبارت از . اي ارزش مصرفي و ارزش مبادله: باشند ميتمام كاالها داراي دو جنبه  ي ماركس بنا به گفته 

تمام انواع گوناگون  تقريباًران حاضر بنابراين در دو. گردد ميدر بازار فروش، توليد  ارايهخاطر بهكه  است 1جنسي

مصرف  خاطر بهچرا كه توليد . آيند ي كاال به حساب مي ه، در زمرشود ميبشر توليد  ي وسيله هچيزهايي كه ب

كاالهاي  صورت به دتوان مي، كاال ها آنبر حسب مورد مصرف . از بين رفته است تقريباً) 2معيشتي( شخصي

به صورت  دتوان مي و يا كاال) غذا، لباس( كه هستند استفاده كرد طور همان ها آن باشد، اگر كه بتوان از 3مصرفي

رد زار موآالت، وسايل و اب ماشين( براي توليد ساير چيزها استفاده شود ها آنباشد، اگر از  4اي كاالهاي سرمايه

  .)اجناس نيمه حاضر مواد خام و ليداستفاده در تو

ها تكامل  ابزارهاي اوليه در طول  قرن. ني داراي اين خصوصيت جهاني گرديدطوال تاريخيِ دكاال در طي يك رون

جا كه دوراني فرارسيد  تا آن. پديدار شد ها آنبردن  كار بهدر  تر بيشبا آن احتياج به مهارت  راه همپيدا كردند، و 

ود كه منجر به تخصص اين يكي از شرايطي ب. نبود ها آنكامل از  ي به تنهايي قادر به استفادهكس  كه هيچ

 گران صنعت: يك نوع تقسيم كار كامل و نمونه وجود داشت 5ابتدايي گران صنعتدر دوران  .كارگران گرديد

، كارگران گران صنعتاين . كردند مييك كارگاه كوچك را اداره  ،ساز و غيره گر، نجار، چرم مختلف مانند آهن

 .خودشان صاحب وسايل توليد بودند فكردند مير توليد براي بازا كه اينمستقل و متخصصي بودند كه ضمن 

سرمايه هنوز . قرار داشت) معيشتي(بنابراين توليد كااليي در جريان بود، وليكن هنوز در رقابت با توليد شخصي 

شدند كه مقدار زيادي  اگر افرادي موفق نمي. فردي و يا خانوادگي بود، راه نيافته بود صورت بهبه داخل توليد كه 

آن را بسازند و  هم انباشت كنند، كه با آن بتوانند ساختمان و وسايل الزم يا به عبارتي، سرمايه را رويو  پول

قادر باشند مزد كساني را بپردازند كه از اين به بعد نيروي  چنين همابزار و ماشين آالت و مواد خام را بخرند، و 

هاي بزرگ  ، امكان نداشت كارگاه)شد سابق تشكيل ميمستقل  از استاد كاران اكثراًكه ( دادند كار را تشكيل مي

قادر به اين انباشت  ،چگونه برگزيدگاني چند .كرد هم كه تكنيك به تنهايي پيشرفت مي چقدر وجود آيد، هر  هب

 ست پيشرفت همتوان مين كه بلوجود آيد،  هست بتوان ميني دار سرمايهنه تنها  ها آناوليه سرمايه شدند كه بدون 

 و منصبان، به زور امالك و صاحب )ها فئودال(داران بزرگ  مختصر، اين امر وقتي آغاز شد كه زمين طور بهبكند؟ 

 6ري يت لفوولوئيس آد. ترين وسيله توليد بود، به تصرف خود در آورند هايي را كه در آن زمان مهم زمين

                                                           
١
 -Material Goods 
٢
 -Subsistance 
٣
 -Consumer Goods 
٤-Capital Goods 
٥
 -Artisans 
٦
 -Louis Adolphe Thiers 

ريس در اها در جهموري دوم بود و پس از سركوبي كمون پ وي از رهبران اورلئانيست. وزير شد بار در زمان لوئي فيليپ، نخست  مدار، كه دو مورخ و سياست
  .به رياست جمهوريِ سوم رسيد 1871
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مالكيت  بودن منشأبود، نظريه نسبي  1871كمون پاريس در  ي كنندهخ، كسي كه نابودمنصب و مور صاحب

در تاريخ واقعي اين «: كند ميكه ماركس پوچ بودنش را در كتاب كاپيتال چنين بيان  كند ميخصوصي را مطرح 

بردن زور، نقش بزرگي را بازي كار بهخالصه كه حمله و تسخير، بردگي، دزدي و امر واضح و مبرهن است

  ]1[» .كند مي

الت كشاورزي را در اختيار ساير محصو و كه غالتـ عث شد تجارت يي در مقياس كم بادر طول زمان، توليد كاال

در شهر را قادر رشد و ترقي تجارت، بعضي افراد مقيم . يابد جديدي را براي فعاليت خويش مي هاي رشته ـ داشت

آوري كنند،  اري جمعتج ي سرمايهاين راه مقداري ساخت كه فقط در رشته خريد و فروش كاال فعاليت كنند و از 

تجارت ابعاد . تجار كوچك رشد كردند. افزايش دادند كار انداختن آن در رباخواري مقدار آن راه با ب بعداًكه 

يانوردي و كشف در د و باالخره رشد و پيشرفتنن پديدار شددار بانكو اولين  تجار اسلحه المللي پيدا كرد، بين

جاها بود كه تجار بزرگ به  در آن. ا به دورترين نقاط دنيا مرتبط كردها ر آمريكا جهش بزرگي بود كه كارگاه

  .هم با خشونت ونيروي زور اكثراًالبته  و هاي قيمتي بودند جات، ابريشم و سنگ دنبال ادويه

به زير كشت در آوردن  المللي، و ، تجارت بينها آنو استفاده از محصوالت  ها غصب امالك و زمين تصرف و

شدند و اين انباشت سرمايه در روند  باعث انباشت سرمايه مي اكثراًها بودند منابعي كه  ر افتاده، اينهاي دو زمين

شدت ه ب داران سرمايه. صنعتي در حال ايجاد شدن بود ي سرمايه. رفت مي كار بههاي اوليه  نوين توليد در كارگاه

تر يك بازار  ر چه منسجمايجاد ه خاطر بهي و ردا سرمايه، در راه ايجاد سيستم تر بيش در راه توسعه و توليد

كردند ميط، كوشش رو به گسترش و مسّل مصرف.  

ني است كه در حقيقت يك روند تاريخي بسيار طوال ،صنعتي ي سرمايهن وجود آمد بهانباشت اوليه سرمايه با  امر

. شود ميخودش بود، جدا  متعلق به قبالًكننده از ابزار كارش و محصول كارش كه در ضمن آن كارگر توليد

وسايل توليد در اختيار  :ي استدار سرمايه گيعالمت مشخصه و ويژ ،كننده از وسايل توليدكامل توليد جداييِ

در  اند مجبورند كه دمِ رگران كه وسايل توليدشان را از دست دادهو كا ـ ورژوازيبـ  گيرد ميجديدي قرار  ي طبقه

  .نيروي كارشان :بسته تا تنها چيزي را كه برايشان باقي مانده است بفروشند كارخانجات، صف بعداًها و  كارگاه

چه چيزي باعث . اي ارزش مبادله كه مالحظه شد، هم داراي ارزش مصرفي است و هم داراي طور همانكاال، 

  ؟كند مياي آن راتعيين  و چه عاملي ارزش مبادله شود ميارزش مصرفي آن 

يك رگه از طال در اعماق زمين و يا مقدار زيادي  مثالً :بيعي را در نظر بگيريددر ابتدا يك نوع مواد خام ط

وليكن تا . كه طال و يا چوب در خت بلوط براي بشر مفيد است دانيم مي. درخت بلوط در قلب يك جنگل
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اج به نيروي تيحا جا ايندر . در اعماق زمين يا در قلب جنگل قرار دارند، قابل استفاده نيستند ها آنهنگامي كه 

  .را قابل استفاده گرداند ها آنانساني است كه 

 يو هر دو اضافي آن قطع گردد هاي شاخهچوب درخت بايستي بريده شود و . سنگ طال بايستي استخراج شود

 شود ميها را اگر تعميم دهيم آشكار  اين مثال. اين توليدات بايستي به جايي كه قابل استفاده است منتقل كردند

. واقعيت دهد ها آنكه بشر دخالت كرده و به  ه هستند، تا هنگاميفقط داراي ارزش بالقو »هاي طبيعي تروث«كه 

سنگ معدن را در . ارزش ايجاد كند ها آنو در نتيجه براي  فاده براي بشر سازدترا قابل اس ها آنبدين معني كه 

 صورت بهآن را  توان ميروي انساني است كه فقط با صرف ني وقتي به يك كارخانه تحويل داده شد،: نظر بگيريد

در كارخانه انجام  مقداري كارهاي اوليه بايستي روي آن. آورد و يا آن را ذوب كردهاي آهن و فوالد در شمش

 گروه كوچكي از مهندسين يعني جايي كه طراحي و محاسبات فنيِ. گيرد تا آماده تحويل به كارخانه بعدي شود

انواع مختلف اين نوع . كند مياز كارگران، آن را تبديل به ماشين آالت و ابزار صنعتي  و كار بدني گروه بزرگي

  .گردد ميجا اجناس مصرفي توليد  رود كه در آن هاي ديگر مي توليدات به كارخانه

كارگران با كمك وسايل و ابزار مختلف  كارآيي نيروي كارِ. نيروي كار مشهود است ، صرفدر تمام اين خط سير

، وليكن اين وسايل و ابزار نيز در حقيقت همان نيروي كار اوليه انساني است كه تركيب شده كند ميايش پيدا افز

خالصه تمام توليدات بشري به  طور به. لبريز از چنين نيروي كاري است اي كارخانههر . ماديت يافته است و

  .ستها آنمنبع ارزش بنابراين نيروي كار تنها  .شوند ميكمك نيروي كار انساني ساخته 

به همين دليل  و. شوند ميديديم كه كاالها در حقيقت اجناسي هستند كه به نسبت معيني با يكديگر معاوضه 

ص شدن ؟ براي مشخشوند ميف به چه نسبتي با يكديگر مبادله اجناس مختل. اي هستند داراي ارزش مبادله

، اين لباس كار و آن مقدار آهن شود ميباس كار تعويض ، با يك دست ل، چرا وزن معيني تير آهن، فرضاًتر بيش

با يكديگر  توان مينشان  را از نظر مواد داخلي ها آندر حقيقت هيچ وجه مشتركي از جهت جنسي ندارند، 

با  ها آنكه به هرحال بايستي اذعان كرد كه ارزش   جايي آناز . طور از جهت وزن يا حجم همين مقايسه كرد و

ني از آهن، بايستي يعو وزن مقدار مرسيم كه ارزش يك دست لباس كار  است، به اين نتيجه مييكديگر برابر 

 يروي كار است، تنها عاملِاين عامل، ن. دسنجيده شو ،وجود داردها  اين يعامل ناپيدايي كه در هر دو ي وسيله به

  .تبه كار رفته اس ها آنمشترك بين تمام كاالها نيروي كاري است كه در توليد 

به يك  كرد و احتياج به مقداري غله داشت، طبيعتاً گر داسي را درست مي وقتي كه مبادله آغاز شد، اگر يك آهن

قابليت « از آنشد، كه منظور  گر و دهقان، كار ساده محسوب مي ،كار آهندر آن مرحله. كرد كشاورز مراجعه مي

در ساختمان بدني هر فرد  -رشد بدني نياز به استثنائيِموارد  ه جزمتوسط، ب طور به كهـ  پرداختن به كار معمولي

  ]2[» .عادي موجود است
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 ،در مبادله يك داس با مقداري غله گر را انجام دهد و برعكس، وطبيعتاً ست كار آهنتوان ميدهقان به سادگي 

بودند، با اي را كه هركدام براي توليد محصول خويش صرف كرده  گر و دهقان آن مقدار زمان كار ساده آهن

آورد و دهقان آن مقدار گندم كه  بر روي داس به حساب ميگر ساعت كار خود را  آهن. كردند مييكديگر معاوضه 

  .محاسبه اين امر چندان مشكل نبود. استاز ساعات كار همان مقدار  گر نمايش

عمولي در كارخانه از آهن و فوالد مـ  است 1)1(پيچيده كه بل ،نيست »ساده«داند كه كار امروز  همه كس مي

تركيب و همكاري نيروي كار غير ماهر كارگران ساده و نيروي كار ماهر كارگران فني و مهندسين و غيره توليد 

ي است، بدين معني كه تعداد به كار رفته در آن داراي ارزش متفاوت اين نيروي كار بر حسب مهارت .گردد مي

از . كنند ميهاي متفاوتي را توليد  هاي مختلف، ارزش راد با مهارتاف ي وسيله همساوي كار انجام شده ب ساعات

كار . شدهرا ترتيب كرده است، مشتق  ها آنكه » ارياستاد ك«از كار  گران صنعت 2طرف ديگر قسمتي از كار ماهر

  .ود مستتر داردخيك كار پيچيده است كه بخشي از كارهاي انجام شده توسط ساير افراد را نيز در  ها آن

آيا يك معيار مشترك براي كار ساده و كار پيچيده يا تخصصي وجود دارد؟ بله، چرا كه كار پيچيده هرگز بيش 

فرض كنيد كه با يك ساعت كار پيچيده در يك كارخانه مدرن جنسي توليد . از حاصل ضرب كار ساده نيست

اين بدان معني . پنج ساعت كار داشتخواست آن را توليد كند، احتياج به  مي قبالًگر  كه اگر يك صنعت شود مي

و يا در حقيقت همان كار ساده است كه چند برابر . ثر استؤاز كار ساده م تر بيشاست كه كار پيچيده پنج برابر 

  .شده

يك امر اجتماعي نيز  ،در ضمن) كه مالحظه شدطور همان( اين امر. باشد ميكار مدرن به صورت كار پيچيده 

فعاليت  خانهصدها و حتي هزاران كارگر در يك كار. كار به صورت گروهي است بدين معني كه. باشد مي

ي تمام نيروي كاري است كه محصور بين چهار ديوار كارخانه است، يا به  محصول يك كارخانه، ثمره. كنند مي

حال  لي در عينو). ]جا در حين توليد، به كار رفته است كه در همان[ اي لحظه( عبارتي، نيروي كار فوري

يا در مواد خام مورد نياز كارخانه  و بلي كه در وسايل و ابزار كارخانهمحصول يك كارخانه نتيجه نيروي كار ق

 ،شود ميناميده  »امكار ع«است كه  مؤثر جا اينعامل ديگري هم در  چنين هم. باشد ميتجسم يافته است نيز 

ي  م آن اختراعات و اكتشافاتي است كه به مبارزهي دانش و علم در گذشته و حال كه مربوط به تما يعني ثمره

 اي كه در يك كاال موجود است، در حقيقت نيروي كار انساني. است ، كمك كردهبشر در راه غلبه بر طبيعت

كرد كه  گيري نتيجه توان مي. باشد مي ]3[» قسمت و جزئي از مجموع نيروي كار صرف شده در تمام جامعه«

در جمله . شود مياجتماعي كه براي توليد آن ضروري است تعيين  ار نيروي كارِمقد ي وسيله هارزش يك كاال ب

                                                           
١
 -Composite 
٢
 -Skilled Work 
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شرايط كلي موجود يك جامعه «يعني  برده شده است، كار بهترين مفهوم آن  در وسيع »1اجتماعي«باال كلمه

  .»مشخص

مطلق  طور به توان مينان را ارزش مقدار معيني از ن. اندازگيري كرد عمالً توان مين، ارزش يك كاال را كه آننتيجه 

فقط در ارتباط با يك يا چند كاالي . گفت فالن مقدار ارزش در نان وجود دارد توان مين. و مستقل تعيين كرد

وقتي كه يك قرص نان با صد برگ كاغذ مبادله  ،مان در مثال اوليه. آن را بيان كرد توان ميديگر است كه 

تنظيم  دتوان ميارزش فقط در جريان يك رابطه برابر است كه  .و برعكس ندك ميرا بيان ش كاغذ ز، نان ارشود مي

با هزاران نوع كاالي ديگر با  دتوان ميچرا كه نان . باشد مياي، در عين حال چند جانبه نيز  اين چنين رابطه. شود

در بازار با  االها راي انواع مختلف ك وان به سادگي و سرعت همهبت كه اين خاطر به. ختلف مبادله شودهاي م نسبت

 عامقش معادل ي جهاني، ن يك واسطه عنوان بهالزم بود كه يك كاالي خاص تعيين شود تا  يكديگر مبادله نمود،

ه تثبيت كردند، نه ب عامي معادل عنوان بهسرعت خود را ه نقره ب طال و. را براي تمام كاالهاي ديگر داشته باشد

بودند،  نيز خود نوعي از كاال ها آن ، در عين حال كهكه بل، ها آنيعي طب خاطر خواص اسرار آميز يا ماوراي

، به نسبت ارزششان داراي شوند ميخراب ن ها آن: خصوصيات الزم فيزيكي براي اين امر را در خود جمع داشتند

هور ظ. را تشخيص داد ها آن توان ميند و به سادگي ا قابل تقسيم تر كوچكحجم و وزن كم هستند، به قطعات 

ي مختلف انجاميد كه وزن و مواد آن را ها دولت ي وسيله ههاي طال و نقره به تدريج به ضرب سكه ب ي شمش اوليه

: هاي ديگري تعويض شدند هاي طال و نقره با شكل بعدها پول. تبديل به پول شدند ها آن :كردند ميتخصيص 

مي عمو فلزات قيميتي تبديل به معادلِ كه مينه. كنيم ميصحبت  ها آنراجع به  بعداً، چك و غيره كه اسكناس

نيز با تعداد معيني از واحد  بعداً و  شد اي از طال و يا نقره بيان  وزن داده شده ي وسيلهشدند، ارزش اجناس به 

دو واحد  مثالًه هر قرص نان ، كگوييم  ص نان برابر صد برگ كاغذ ميارزد، ميقر يك كه اينبه جاي گفتن . پول

  .يك كاال هست ارزشِ »ِ بيان پولي« بنابراين قيمت در حقيقت. رزدا پول مي

  

  :مراجع

  .714صفحه  1كارل ماركس، كاپيتال، جلد  - 1

  .44همان ، صفحه  - 2

  .279انگلس، صفحه  -منتخب آثار ماركس - 3
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  »فصل سه«

  :نيروي كار

  كند ميمانند كه ارزش اضافي را خلق  بي ييك كاال
  

بود، پول  ها آنكار  رفتند و در مقابل كاالهايي كه حاصلِ گر به بازار مي دهقان و آهن ،يدار رمايهسقبل از دوران 

به عنوان . كردند ميتهيه  داشتنداجناسي را كه براي مصرف شخصي الزم  ،و با سود حاصل داشتند دريافت مي

خياط درست برعكس آن را انجام  .حاصل از آن لباس بخرد سودست سبزيجات بفروشد و با توان ميمثال، دهقان 

  .شود ميناميده  »توليد كااليي در مقياس كم«كلي  طور بهاين : داد مي

زير  صورت به توان ميدر اين حالت جريان مبادله را . دنبخر كه اينفروختند براي  گر، مي هم دهقان و هم صنعت

  .نمايش داد

1( كاال
C( ← پول )2

M( ←كاال )C(  

 .باشد مياول  ي مرحلهدر  )C( كاالي سوم همان ارزش ي مرحلهدر) C(كاال  كه ارزش

اين شخص . شخصي كه صاحب پول يا سرمايه بود :كه ديديم طور همان. زودي عامل جديدي ظاهر شد هوليكن ب

چيز او با داشتن فقط پول، قبل از هر. ، در اختيار گرفتد امر مبادله را به عنوان يك شغلخو ي سرمايهبا كمك 

براي فروش  كه بلنه براي مصرف شخصي خياط،  ي وسيله هلباس دوخته شده ب مثالً .دست آورد هكاال بست باي مي

ست از خريد به خاطر فروش،  كس عبارتعبر كه بلخريد نيست،  خاطر بهاز اين پس هدف ديگر فروش . دوباره آن

   :بهتبديل شد  بدين ترتيب جريان مبادله. ديگر دوباره فروشي عبارت بهو يا 

  )M´( پول ← )C( كاال ← )M( پول

چرا كه  ـ در ابتداي عمليات نيستكه برابر با پول ـ  عبارت است از پول در انتهاي جريان مبادله )M´(كه 

از مبلغ خريداري شده  تر بيشد آن را نكه قادر نباش كنند ميهرگز پولشان را صرف خريد كااليي ن داران سرمايه

 :باشد مي )M(از  تر بزرگ )M´( اينو بنابر فروش برساننده ب

)´M(  برابر است با M عالوه هب m ) M
´
=m+M ( كه m  شود ميسود ناميده  معموالًعبارت است از چيزي كه .

فقط ارزش اضافي را قادر هستند كه  دار سرمايهار تج عالوه به. ناميم مي »3ارزش اضافي«ما آن را از اين به بعد 
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از ارزش  تر كمفروشند، آن را به قيمتي  د را به او ميتوليد خو يز كساني كهو ند خياط در مور مثالً. درك كنند

وقت خودشان را  كه اين ه قسمتي از ارزش را به تاجر بدهند تاك دهند ميترجيح  ها آنزيرا . كنند ميواقعي عرضه 

  .ن مشتري به هدر بدهنددر پي يافت

خياط تا هنگامي كه چند دست لباس تازه . و هميشگي نيست دايمي خريد خاطر بهفروش كه عمل  واضح است

كه پولشان را دوباره به جريان  قادرند واره هم، صاحبان سرمايه از طرف ديگر. آن را تكرار كند دتوان مينندوزد 

 شود مي، امري كه با پول آغاز »خريد براي فروش« :بيندازند و اين عمل را با حداكثرسرعت ممكن تكرار نمايند

با توجه به . شوند ميقادر به افزايش سرمايه  ها آنچنين است كه . ي به دست آيدتر بيشپول  كه اين خاطر هب

بقيه توليد شده  ي وسيله بهند بيش از چيزي كه توان مين ها آنيك فعاليت توليدي نيست و  ها آنفعاليت  كه اين

طور كه  معيني از تاريخ، همان ي مرحلهدر يك بنابراين، . شود ميزايش سرمايه محدود فخريداري كنند، اين ا

و  ندشان را به بخش صنعتي منتقل كن ست كه سرمايهها آندرك كردند كه اين به سود  دار سرمايهتجار . ديديم

به كمك تمام اين عوامل . آالت، ابزار، مواد خام و نيروي كار تخصيص دهند نماشيآن را براي تهيه ساختمان، 

كه در  شود ميدوباره مالحظه  .تا آن را در مقابل پول به فروش برسانند كنند ميكاال توليد  رت بيشهر چه  ها آن

آخر  ي مرحلهو در  ،بعد كاالهاي مختلف از جمله نيروي كار. قرار دارد )M( مقدار معيني پول ي مرحلهاولين 

ي خريداري شده،  كه كاالي اوليه تنها تفاوت در اين است. )M´(يعني :ي از آنتر بيشليكن مقدار دوباره پول، و

رمايه هنوز جريان گردش س. دهد ميليكن اين امر ماهيت اين جريان را تغيير ن. شود ميتبديل به انواع ديگر كاال 

ي نيروي كار و مواد خام و غيره به جريان تر بيشهر روز مقدار . شود مينامحدود تكرار  طور بهوجود است و م

سسه وارد و از آن ؤروزانه به م طور بهو پول  گردد ميديد كاال توليد و براي فروش عرضه افتد، هر روز انواع ج مي

  .به حساب آيدي دار سرمايهفرمول عمومي  عنوان بهبايستي   ´M-C-Mچنين است كه فرمول. شود ميخارج 

 ي وسيله به يك كاال اي ارزش مبادله ،ديديم قبالًهمان طوركه . بپردازيمارزش اضافي  يستي به منشأبا اكنون مي

مبادله  و باشد ميقيمت آن فقط بيان پولي آن ارزش  ، وگردد ميده در آن تعيين ش صرف »كار اجتماعي«مقدار 

تنها به اين دليل  ،باشد مي Mاز  تر بزرگ´M يدار سرمايهدر فرمول عمومي . قادر به تغيير ارزش يك كاال نيست

 ي وسيله بهنيروي كار  ساختمان، ماشين آالت، مواد خام و .اند آمده سابحه كه نيروهاي توليدي كارخانه نيز ب

د توليد مقدار معيني لي در رونو .باشد مي ها آنبرابر با ارزش  M، كه ندا خريداري شده M به مبلغ داران سرمايه

، بدون انتقال به خارج از كارخانه، ارزشي كه در همان مرحله شوند ميشده توليد   اجناس ساخته

Mرابرب
´
=m+M مستقل از هر نوع عمل خريد يا فروش، ارزش جديدي . دارد)m (اين ارزش. خلق شده است 

گرفته كار بهين كه خريداري شد و با بقيه در پروسه توليد است كه همجديد فقط  به علت وجود عاملي متفاوت 
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است كه نبايستي با  »1ي كارروني« ،اين كاال. كند مياضافي توليد چنان خاصيتي است كه ارزش  شد، داراي آن

  .كار اشتباه گرفته شود

هنگام  هاي فكري و بدني كه در بشر وجود دارد و او تمام آن توانايي« :كند ميماركس نيروي كار را چنين تعريف 

ا كه ي باشد مي ، يك توانايي يا ظرفيتبنابراين نيروي كار ]1[» .برد مي كار بهرا  ها آنتوليد ارزش مصرفي چيزي، 

وليكن عمل كار كردن را كار . شود ميي از آن استفاده تر كمو  تر بيشبدون مصرف رها شده است و يا با شدت 

كار  ي اين قطعه(نتيجه انجام كاري است ،گاهي منظور از آن چنين همو  )من ديروز دو ساعت كار كردم( نامند مي

   ).عالي است

افتد؟ در اين جريان دو نفر درگير  ، چه اتفاقي ميكند ميراجعه هنگامي كه يك كارگر براي كار به يك كارخانه م

نيروي كار كارگر  دار سرمايهبا پول  رسند ميكه به توافق ) ي او و يا اغلب نماينده( دار سرمايههستند، كارگر و 

هر نوع كه  شود مياين معامله درست به همان طريق انجام . او نيز موافق است كه آن را بفروشد. خريداري شود

در حقيقت نيروي كار را با پولش  دار سرمايهديگر،  عبارت به. كاالي ديگري مانند قلم خودنويس و يا لباس

كه  طور همانست در. د معيني را به كارگر بپردازدكه مز كند ميتوافق  ،يعني در مقابل اين نيروي كار. خرد مي

است از بيان پولي ارزش  مزد هم در حقيقت عبارت كلي قيمت عبارت است از بيان پولي ارزش يك كاال،طور به

  .شود مياي كه نيروي كار ناميده  هكاالي ويژ

اين . گردد ميكه براي توليد آن الزم است، تعيين  »كار اجتماعي «مقدار  ي وسيله بهش يك كاال ديديم كه ارز

ابراين بايستي از خودمان بن. دق استقانون ارزش، عموميت دارد، و در مورد نيروي كار نيز مانند بقيه كاالها صا

 يادآوري؟ نيازي به كند مينيروي كار را ايجاد كرد؟ چه عاملي ارزش آن را تعيين  توان ميچگونه : كهبپرسيم 

ضروري است كه كارگر از جهت وجود داشته باشد و دوباره تجديد شود،  كه اينندارد كه نيروي كار به خاطر 

آن، از  برداري و بهره نيروي كار خالصه، ايجاد طور به. باشد تأمين ر احتياجات تغذيه، پوشاك، بهداشت و ساي

. است ارزش اين وسايل معيشت، مبين ارزش نيروي كار تأمين وسايل معيشت، براي كارگر است ومحتاج به 

كار روزي خواهد رسيد كه كارگر براي . ترين صورت در نظر گرفته شده است به كلي »وسايل معيشت« عبارت

كارگر  اجباراً ،بنابراين وسايل معيشت. كه فرزندانش جاي او را بگيرند بايستي بيش از حد مسن خواهد بود و مي

در طول . در طول زمان ومكان متغير است »وسايل معيشت«مفهوم عيني اين . گيرد ميو خانواده او را در بر 

، برابر كند ميته و كشورهاي عقب مانده تعيين رادر كشورهاي پيشرف »وسايل معيشت«مكان، مقدار وسايلي كه 

ر اروپا را در نظر بگيريم، واضح اگ). ليسم دوباره صحبت خواهيم كردي اين موضوع در فصل امپريا درباره(نيست 

سال پيش  150 مثالًنيروي كار برابر با همان چيزي نيست كه  بازتوليدالزم براي  »وسايل معيشت«است كه 
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اكنون، داشتن  مثالً. آورد و نيازهاي جديدي كه بايستي ارضا شود وامل جديدي را به ارمغان ميتمدن ع. الزم بود

بنابراين يك عامل . شود ميبا پرداخت مزد، براي فراهم كردن نيروي كار ضروري تشخيص داده تعطيالت 

مان در يك كشور كه در طول ز( و يك عامل تاريخي) كند ميكه برحسب نوع كشور و جامعه تغيير (اجتماعي 

در يك دوران  در يك كشور معين و«وليكن . ، در تعيين ارزش نيروي كار دخالت دارند)كند ميمعين تغيير 

  ]2[» .مشخص است عمالًمعين، ميانگين مقدار وسايل معيشت الزم براي يك كارگر، 

براي  بايستي شده به كارگران،وليكن همين سرمايه منتقل . كند مينيروي كار را از كارگر خريداري  ،دار سرمايه

كلي  طور به داران سرمايهبنابراين . ، صرف شودسازد ميرا قادر به كار كردن  ها آنخريد وسايل معيشتي كه 

سيسات ساختماني، وسايل تأ - 1:كه شامل اجزاء زير است دهند ميتوليدي انتقال  ي سرمايهمالي را به  ي سرمايه

در توليد  عمالًمنظور از ساير ملزومات چيزهايي است كه  .نيروي كار -3زومات، ام و ساير ملمواد خ -2و ابزار، 

ها،  كاري ماشين نمواد الزم براي روغ مثالً. (هستند محصول ساخته شده دخالت ندارد، ليكن براي توليد ضروري

راي دو اثر جداگانه ، داشود مينيروي كار هنگامي كه اعمال ). وغيره ها آنانرژي الزم براي به حركت در آوردن 

از يك طرف، نيروي كار در حقيقت ارزش وسايل توليد مصرف شده را به ارزش كاالي توليد شده، : باشد مي

  چه Ĥنچنو. گردد ميمنتقل  ها آنكامل مصرف شود، تمامي ارزش  طور بهوسايل توليد   چه Ĥنچن. كند ميمنتقل 

به ارزش كاالي  ها آنرا در نظر بگيريم، تنها قسمتي از ارزش سيسات ساختماني، ابزار و وسايل أچيزهايي نظير ت

هاي جديدي كه  از طرف ديگر، تمام ارزش). ها آنبرابر با مقدار ارزش استهالك ( شود مي، منتقل هتوليد شد

  .كند مينيروي كار در روند ساخت كاال اين ارزش جديد را خلق . ، محصول نيروي كار استشود ميايجاد 

تومان  60اين . ساعت كار، استخدام شده است 8تومان مزد در روز و روزي  60 يك كارگر در ازافرض كنيد ي

فرض كنيد كه بعد از . اش است ، كه در حقيقت ارزش وسايل معاش او و خانوادهباشد ميارزش نيروي كار كارگر 

توليد  ـ تومان است 60اين حالت  كه درـ  معاش او در روزروي كار او ارزشي برابر با ارزش وسايل نيساعت كار،  4

او نه تنها ارزش نويني ايجاد كرده است،  ،ساعت كار 4اما همان طور كه اشاره شد، در ضمن اين . كرده باشد

ارزش استهالك  -2به كاالي ساخته شده منتقل كرده است و  را ارزش مواد خام مصرفي -1: چنين هم كه بل

كه در اين ( رفته در ضمن ساخت را به كاالي ساخته شده منتقل كرده است كار بهماشين آالت و ابزار و وسايل 

  ).تومان باشد 40برابر با  شود ميجا فرض 

 100 دار سرمايهكه در اين حال،  60+  40= 100ساعت برابر خواهد بود با  4ارزش كاالي توليد شده در اين 

تمام شده  ين مرحله ساعت كاراگر در ا. زدار تومان مي 100تومان خرج كرده است و صاحب كااليي است كه 

سپار  را تعطيل و خود ره آورد و به احتمال زياد در اين صورت كارخانه دست نمي هچيزي ب دار سرمايهبود، 

سيستم قادر باشد عمل كند،  كه اينبراي ! ريخت هم مي هي بدار سرمايهترتيب سيستم  و بدين. شد ميتعطيالت 
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. كه براي خلق ارزشي معادل با ارزش وسايل معاش الزم است، كار كند چه آناز  تر شبيكارگران بايستي مدتي 

يعني چيزي كه براي . شود ميناميده  »1كار الزم«زمان الزم براي توليد ارزشي معادل ارزش وسايل معاش، زمان 

  .ستاي نيروي كارش الزم  ايجاد دوباره

نيروي از تا  سازد ميرا قادر  دار سرمايه ساعت است كه نتيجتاً 8ساعت،  4جاي هبه اين دليل است كه كار روزانه ب

دوباره مقداري وسايل توليد را تهيه  دار سرمايهساعت آخر،  4در طي . ساعت استفاده كند 8كار كارگر به مدت 

به  وليكن. توليد شده ارزش انتقال خواهد يافت تومان ديگر به محصول 40يك  ها آنكه با استفاده از  كند مي

تومان مزدش را، كه در همان  60 قبالًمزدي تعلق نخواهد گرفت، چرا كه كارفرما  ،كارگر ساعت كار اضافيِ 4اين 

مت دوم بنابراين قس. تمامي ارزش نيروي كارش به او پرداخته بود عنوان بهساعت اول جبران شده است،  4

ساعت كار اضافي،  4در طي . شود مييده نام »2افيكار اض« معموالًكه  باشد ميد مز ساعت كارش، كار مكمل و بي

كه از انتقال ارزش و سايل توليد مصرف شده به ( تومان 40ارزش كاالي ايجاد شده دوباره عبارت خواهد بود از 

. تومان است 100كه برابر با ) اضافه شده به كاال ارزش نيروي كار كارگر،( تومان 60 ي عالوه هب) دست آمده هكاال ب

سايل توليد و قيمت مواد بابت استهالك و( تومان 40است، وليكن اين بار او فقط  دار سرمايهارزش متعلق به اين 

تومان،  60اين . پرداخت نشده است تومان ارزش نيروي كار كه به كاال اضافه شده، 60زيرا . پرداخته است) اوليه

 دار سرمايه ي وسيله بهاز كارگر  كشي بهره ي هو نتيج شود ميناميده  »ارزش اضافي«محصول نيروي كار اضافي، 

 توان مي »كار الزم«به  »كار اضافي«ي نسبت بين زمان صرف شده براي  را با محاسبه كشي بهرهمقدار اين . است

4با  نرخ ارزش اضافي برابر است يا ) استثمار( 3كشي بهرهدر مثال ما، نرخ . اندازه گرفت
  : درصد 100مساوي ، �4

كشي بهرهدرصد نرخ = اضافي  ساعات كار ÷ار الزم ساعات ك  

 

 »نرخ ارزش اضافيِ«ولي. اي ممكن گرداند ساده صورت بهالبته اين مثال فقط طرح شده بود تا تحليل واقعيت را 

ي  يك اقتصاددان فرانسوي نرخ ساليانه 1962در سال  .نيست ده در باال زياد هم دور از واقعيتبه دست آم

مزدها و «ليك طور بهصد بود، و اين بدان معني است كه در 166فرانسه حساب كرد كه  را در كشي بهره

ي او را دارد و سود  ساعت كار روزانه 8ساعت از  3هاي اجتماعي به يك كارگر بخش توليد، فقط ارزش  پرداخت

را  »سرمايه«ت ، عبارنويسنده به درستي ]3[» .گردد ميجذب سرمايه  مستقيماًساعت باقي مانده  5حاصل از 

  .ماند باقي نمي دار سرمايهكامل در اختيار  طور بهچرا كه ارزش اضافي  را،» دار سرمايه« نه برد، و كار به
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ديديم كه دو . مورد استفاده قرار خواهد گرفت تشريح كنيم بعداًاكنون الزم است كه چند تعريف جديد را كه 

سيسات ساختماني، ابزار و وسايل، مواد خام و ملزومات كه أتارزش ) الف( :جزء در ارزش هر كااليي موجود است

 »1سرمايه ثابت«و به  كند مياين قسمت از سرمايه تغيير ن. شود ميبه سادگي در روند توليد كاال به آن منتقل 

و  مزد دستاز طرف ديگر آن قسمت از سرمايه، و فقط آن قسمت از سرمايه كه صرف پرداخت ) ب( .موسوم است

  . شود ميخوانده  »2متغيرسرمايه «، )ارزش اضافي( گردد ميشته و باعث افزايش سرمايه حقوق گ

در پي افزايش هر چه  طبيعتاً داران سرمايهاست،  مزد دستكار بدون  گر نمايشكه ارزش اضافي  جايي آناز 

ارزش  گر نمايش در هر زماني غير قابل تغيير است، چرا كه عمالً »كار الزم« ساعات. باشند ميآن  تر بيش

، مزد دستبتواند، بدون افزايش  دار سرمايهوليكن اگر . ميانگين وسايل معاش الزم براي ايجاد نيروي كار است

ارزش «عبارت . دهد ميساعات كار را افزايش دهد، اين امر ساعات كار اضافي و در نتيجه ارزش اضافي را، افزايش 

كه ارزش اضافي، فقط بر اثر طوالني كردن ساعات كار در روز به  شود ميبرده  كار بههنگامي  »3اضافي مطلق

در ابتدا . قرن نوزدهم قرار داشت در قلب مبارزات عظيم كارگريِ ،مسئله تعداد ساعات كار در روز. دست آيد

و بعدها مبارزات طبقاتي گسترش پيدا كرد . افزايش دادند تر بيشساعات در روز و گاهي  14كارفرمايان آن را به 

  .ساعت فراهم ساخت 8ساعت و باالخره به  10ساعت، سپس  12امكان كاهش ساعات كار را به 

براي زماني  ـ  ، حتي هنگامي كه تعداد ساعات كار در روزدهند ميرا افزايش  »ارزش اضافي« داران سرمايهچگونه 

قادرند با كاهش زمان  داران هسرماي). چنين است معموالًكه امروزه  طور همان( ماند؟ ثابت باقي مي ـ طوالني

. روابط داخلي منظور تغييره بدين ترتيب كه با ايجاد شرايطي ب. به مقصود خود برسند »كار الزم«ضروري براي 

ساعت  8 همان ضمن ، در»كار اضافي«و  »كار الزم« بين مدت ي رابطهتا  كنند ميجاد ياترتيب شرايطي را  بدين

هر افزايش در ارزش اضافي كه . »كار اضافي«غيير نسبت زمان صرف شده براي يعني ت. كار روزانه دگرگون شود

  .شود ميناميده  »4ارزش اضافي نسبي«با تغيير اين نسبت داخلي ايجاد شود 

در توليد مايحتاج عمومي، مانند غذا و  5هاي فني و علمي باعث افزايش بارآوري پيشرفت چه Ĥننبنابراين چ

اد نيروي كار ضروري است گردد، اين امر به احتمال زياد باعث كاهش در زمان كار و غيره كه براي ايج پوشاك

در زمان كار  چنين هم وكاهش در ارزش چنين اجناسي به كاهش مشابهي در ارزش نيروي كار . شود ميالزم 

كاهش يابد ساعت  3ساعت به  4ساعت كار روزانه از  8زمان كار الزم ممكن است در  مثالً. شود ميالزم منتهي 

ساعت افزايش يابد، كه منجر به افزايش نسبي در ارزش اضافي  5ساعت به  4و كار اضافي متناسب با آن از 

                                                           
١
 -Constant Capital 
٢
 -Variable Capital 
٣
 -Absolute Surplus Value 
٤
 -Relative Surplus Value 
٥
 -Productivity 
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نيروي كار بدون افزايش متناسب  كه افزايش بارآوريِ كنند ميخيلي خوب درك  داران سرمايه .گردد مي

از اين امر بعد از جنگ جهاني دوم استفاده  ها آن. گردد ميشديدتر، از نيروي كار  كشي بهرهها، باعث مزد دست

  .اند شاياني كرده

 نه تنها از طريق افزايش بارآوري نيروي كار كشي بهرهطور اين امر نيز به خوبي دانسته شده است كه  همين

رار فشار قتحت با افزايش شدت كار از طريق  كه بلتشديد يابد،  دتوان مي، )افزايش سود بدون تغيير در مقدار كار(

 تر بيش افزايش سرعت كار، رسيدگي به تعداد( يابد ، نيز تحقق ميتر بيشدادن كارگران براي كوشش بدني 

 تر بيشكوشش  علت بهوليكن توليد آن  كند ميدر اين حالت زمان كار اضافي، تغييري ن). آالت و غيره ماشين

قدار كارگر آن م. باشد مي مزد دستافه كردن ر بدون اضااين امر همانند افزايش ساعات ك تأثير. يابد افزايش مي

افزايش در ارزش  نتيجتاً. دهد ميساعت انجام  8، اينك در داد ساعت انجام مي 10در  معموالًكار و زحمتي كه 

  .آيد اضافي مطلق پديد مي

ن دليل است به همي. ستند باقي بمانندتوان ميآمدند، و نه  ارزش اضافي نه به وجود مي وجود بدون داران سرمايه

). از طريق ارزش اضافي مطلق، يا نسبي و يا تركيبي از اين دو( مندند كه آن را افزايش دهند عالقه واره همكه 

پرولتاريا،  فقط از طريق كار اضافيِ ي، بستگي دارد ودار سرمايههاي وجه توليد  ترين ريشه ارزش اضافي با عميق

 ي طبقهاين امر باعث ايجاد يك تضاد غير قابل حل بين . لق گرددند ختوان ميكه براي آن مزدي پرداخت نشده، 

چرا كه از . وجود نداردداري  ، كه امكان حل آن در چارچوب سيستم سرمايهگردد مي دار سرمايه ي طبقهكارگر و 

. خوب وجود داشته باشد دار سرمايهدليل است كه امكان ندارد  به همين. گيرد ميقوانين حاكم بر آن سر چشمه 

ارزش اضافي  كه است دار سرمايهاين امر در ذات و طبيعت  كه اينبد باشند، به دليل  تر كمند توان ميفقط  ها آن

  .غصب شده از پرولتاريا را به جيب بزند

  

   :مراجع

  167كارل ماركس، كاپيتال، جلد اول، صفحه  - 1

  171، صفحه مأخذهمان  - 2

  87صفحه  ،  essai marxist su la comptabilite nationaleدليوني، - 3
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  »فصل چهار«

  نتايج اوليه
ي ادامه دهيم، شايسته است كه كمي در اين دار سرمايهتوليد  ي شيوهي  بررسي خود را درباره  كه اينقبل از 

كنون گفته شد، و مقداري خصوصيات عمومي و چه تا آنبندي از  كرده و سعي كنيم يك جمع تأملمرحله 

ي  ي كافي مدارك و شواهد براي تهيه به اندازه. دهيم ارايههاي آينده مفيد خواهد بود،  بحثاستنتاجات كه در 

  .گفتيم موجود است چه آنهاي عيني از  ل مثا

. ديديم كه در جهان، يعني در طبيعت و جامعه، همه چيز در حال حركت، تغيير و انتقال آرام است كنونتا

نيروهاي . ي ختم گرديددار سرمايهخود به  ي نوبهد و جامعه فئودالي به داري جاي خود را به فئوداليسم دا برده

ي هرگز خصوصيات دار سرمايهاگر چه . مانند ولي هرگز ايستا نمي ،يابند مولده با درجات مختلف توسعه مي

 طور به. مستمر قالب و شكل آن در حال دگرگوني است طور به، ولي در عين حال دهد مياش را تغيير ن اصلي

در حال حاضر، در يك . ثر استؤكارگر در آن م ي طبقهمقاومت  چنين همفني و  هاي علمي و مثال پيشرفت

ي با دار سرمايهروز عبارت است از جابجايي كامل سيستم  اساسيِ ي قرار داريم كه مسئله اي دوران تاريخي

  .سوسياليسم: اي نو توليدي جديد و جامعه ي شيوه

يم تشريح كنيم؟ بايستي توجه داشت كه با اين روش كه مسايل را بررسي توان مياي را  چه نتايج علمي جا ايندر 

ضروري است كه كوشش شود تا اين خط سير جهت داده شود، تا بتوان در پرتو آن در هر  واره هم، كنيم مي

به ا كه برعكس رو هايي ر طور پديده ، و همينباشند ميال نابودي حميرند و در  ظه از زمان چيزهايي را كه ميحل

قبل از نابودي  اي كه در آخرين مراحلِ اي بسا هنگام بررسي پديده .بيني كرد رشد و در حال تولد هستند، پيش

مند و حاكم آيد و آن چيزي كه پويا و رو به رشد است، به نظر جزئي  ظر كامالً قدرتو ناپديد شدن قرار دارد، به ن

 باشد مياي كه در حال رشد و متولد شدن است مهم و قابل توجه  آن پديدهدر حقيقت  .و حقير و حتي ناپيدا آيد

  .اي كه رو به نابودي است نه آن پديدهو 

بينيم كه جهان و يا اجتماع، يك كل است كه تمام اجزاء آن ارتباط  تعمق كنيم، مي تر بيشكمي  چه ناچن

. ها نيست كنيم مجزا و مستقل از ساير پديده ه ميهايي را كه مشاهد هيچ كدام از پديده. متقابل با يكديگر دارند

كه در فصل قبل ديديم  طور همان. كنند ميمتصل به يكديگرند و در ارتباط با يكديگر عمل  ها آنبرعكس، تمام 

 داران سرمايهخود يكي از عواملي است كه  ي نوبهكه به . توليد گشت تر بيشپيشرفت علم و صنعت باعث بازدهي 

صنعت و ارزش  وليكن در نظر اول چه ارتباطي مابين پيشرفت علم و. دهند ميضافي را افزايش مقدار ارزش ا
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گذاشتن  تأثيرهاي علمي و صنعتي شروع به  عالوه هنگامي كه پيشرفت ه، ممكن بود كشف شود؟ بتر بيش اضافيِ

خصوص در  هب ديد،افزايش سريع تحقيقات علمي گر بر روي ارزش اضافي نمود، و اين امر واضح گشت، باعث

  .گرديد نسبي مي اضافيِارزشِ باعث افزايش  ها آناختراعات فني در  احتماالً ،طريقي ي كه بههاي رشته

يا  »1ديالكتيك«نام ه وي يكديگر بر متقابل بر تأثير در ارتباط و و ها، در تغيير و تحول اين روش بررسي پديده

يعت و پويايي شي است كه با استفاده از آن قادريم طباين تنها رو. است شناخته شده »ييالكتيكمتد د«

بايستي توضيحاتي چند  ي ديالكتيك هنوز مي درباره. ، تجزيه وتحليل كنيمكنيم مياي را كه در آن زندگي  جامعه

ر آب را حرارت دهيم اگ. عه، نه منظم است و نه مكانيكيپيوسته و حركت در طبيعت و جام تغييرات. را داد

وليكن اگر . آب هنوز آب است، يعني يك مايع c °99رود ، ولي در دماي  مي باال c °99تا  c °20از  دماي آن را

در اين نقطه . يك تغيير ناگهاني در طبيعت آنـ  شود مي، آب تبديل به بخار c °100اين عمل ادامه پيدا كند تا 

به همين ترتيب، انباشت اوليه سرمايه . دپيوند ي تغييرات كمي قبلي است به وقوع مي كه نتيجه يك تغيير كيفي،

ي قليلي انباشت  سرمايه در كف عده ،هاي طوالني در طول سال. كار يك روز و دو روز نبوددر مراحل ابتدايي 

سرمايه . ليد جديد را باعث نشدوت ي شيوهليكن تغييرات عظيم كمي براي زمان طوالني، به وجود آمدن يك . شد

فقط هنگامي كه انباشت سرمايه به يك . ي وجود نگذاشته بود ي هنوز پا به عرصهدار سرمايهوجود داشت، اما 

اجاره زمين، رباخواري يا ( افتد، ولي نه به روش سابق كار بهجديد امكان يافت كه  ي سرمايه ،سطح معيني رسيد

سرمايه به . د شده بودهاي در مقياس بزرگ كه براي ساخت ابزار و وسايل، ايجا در مالكيت تر بيش كه بل) تجارت

 راه همي باز كرد و به دار سرمايهتوليد  ي شيوهفئوداليسم راه را براي . گاه ريخته شد و تبديل به صنعت گرديدركا

  .آورد راه همان جامعه به ييرات كيفي بنيادي را در تمام اركآن تغ

هايي وجود دارند  اما پديده. تدريج بودفيت جديد به آرامي و به شده در باال، انتقال به يك كيهاي ذكر  در مثال

. 1789بورژوازي در فرانسه به سال  انقالب سياسيِ: تغييرات كيفي خيلي سريع و ناگهاني است ها آنكه در 

اين . هستند» جهش«با  راه همگفت كه تغييرات  توان ميبنابراين . در روسيه و غيره 1917انقالب سوسياليستي 

. رسند ميهور ظرو به رشد، به  دار و دنبالهه دنبال انباشت يك سري تغييرات كمي ب واره همها، البته،  جهش

هاي  بررسي دقيق از پديده ي وسيله بهكه  باشد ميتبديل تغييرات كمي به تغييرات كيفي از اركان ديالكتيك 

ارت است از وجود ، عبها آنترين  اساسي يكي ديگر از اركان ديالكتيك و احتماالً .جهان حقيقي، كشف شده است

تا كنون تضاد بين سطح كنوني رشد نيروهاي مولده و  مثالً. در جهان و در جامعه ـ هميشه و همه جاـ  تضاد

 ي طبقهيا تضاد ديگري بين سرمايه و كار، به عبارتي بين و  ايم ي را متوجه شدهدار سرمايهروابط توليدي 

از نظر ما فرضيه . ما به تضادهاي زيادي  بر خواهيم خورد. ارياكارگر يا پرولت ي طبقهدار يا بورژوازي و  سرمايه

                                                           
١
 -Dialectic 
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اين  اصوالًيك تضاد را تعريف كرد؟  توان ميچگونه  .»كلي جهان شمول است طور بهتضاد «معتبر چنين است كه 

 نددار ميدانشمندان اظهار . بياييد به مثال مربوط به آب برگرديم. ها امري است ذاتي و متعلق به طبيعت پديده

اين نيروها در حالي كه آب در . ي داخلي و متضادي در يك مولكول آب وجود دارند كه نيروهاي جاذبه و دافعه

 c °100از  تر بيشهنگامي كه دماي آن . قراردارد، قابل تشخيص و مشاهده نيستند c °100  و c °50دماي بين 

ت آب تغيير نيافته است، ولي تعادل بين ، طبيع]كه حرارت باشد[ي خارجي  يك پديده تأثير، تحت گردد مي

  .كند ميداخلي شكسته شده و بنابراين آب تغيير حالت پيدا  ي نيروهاي جاذبه و دافعه

ي ريشه دار سرمايهتوليد  ي شيوهازي و پرولتاريا در حقيقت از ماهيت و ذات به همين ترتيب، تضاد بين بورژو

تضاد موجود است، و اين دو بدون وجود يكديگر يافت  و جزءبنابراين يك اتحاد ضروري بين اين د. گيرد مي

ي اساسي بين  مبارزه .پرولتاريا بدون بورژوازي وجود ندارد و برعكس ،يدار سرمايه ي جامعهدر يك . شوند مين

ن اين، مبارزه بي عالوه بر. كند ميو خود تضاد را تعريف  گردد مي ها آنمتضاد است كه باعث يگانگي  اين دو جزء

ند به نفع اين يا توان ميكه در طبيعت، عوامل خارجي  طور هماندر جامعه، . افتد اتفاق نمي طرفين در يك خأل

ازي و تضاد بين بورژو) اد طبقاتي و غيرههاي فني، اتح پيشرفت( عوامل خارجي. ثر افتندؤآن وجهه تضاد م

پيدا كند  ات بورژوازي به تنهايي تسلط مطلقاوقكه گاهي  شوند ميو باعث  دهند ميقرار  تأثيرپرولتاريا را تحت 

 ي رابطهوجود دارد، ليكن  واره هميك تضاد  ي بين دو جزء مبارزه. و زماني پرولتاريا در موقعيت بهتري قرار گيرد

بنابراين، اين امر اهميت بسيار زيادي دارد كه در هر لحظه . در حال تغيير مداوم است بين نيروهاي اين دو جزء

  .را در يك تضاد تعيين نمود) جزء اصلي(مان وجه غالب از ز

آن  توان مينتضاد خاص خودش را دارد و  ،اي ليكن الزم به تذكر است كه هر پديده رسد مياگر چه واضح به نظر 

 توان مينهاي مشخص و واحدي را به تضادهاي مختلف  حل بنابراين راه. ها شناسايي كرد ساير پديده ي وسيله هرا ب

هر تضاد مشخص، احتياج به يك بررسي خاص دارد كه منجر به عمل معيني در ارتباط با طبيعت آن . ال كرداعم

واهد داشت كه در درجات مختلف اهميت خشمار وجود  اي تضادهاي بي باالخره، در هر جامعه .شود ميپديده 

خواهيم ديد كه  بعداً .دوم تشخيص داد تضاد اصلي را از تضادهاي درجه واره همبنابراين الزم است كه . رار دارندق

وجود  هب) يا بين پرولتاريا و متحدانش( تضادهايي در بين خود بورژوازي و گاهي، در ميان خود پرولتاريا نيز

تضاد اصلي بين داشت اين نوع تضادها در مقايسه با  ظرررسي مسائل جامعه بايد در نبالبته هنگام . آيد مي

ك طرف و پرولتاريا و همدستانش از طرف ديگر وجود دارد، تضادهاي درجه دوم از ي بورژوازي و متحدانش

زمان معين تعيين نشده باشد، هيچ  اهميت تضادهاي مختلف در يك ي درجهتا هنگامي كه . آيند حساب مي هب

 واره همجلو، عه به مپايان جا د، چرا كه تضاد اصلي، با حركت بيي طبقاتي وجود ندار براي مبارزه اي نوع استراتژي

  .كند ميتغيير 
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البته ضمن . هاي اقتصادي جامعه، متمركز شده بود بحث قبلي ما بر روي شرايط مادي توليد و مبادله، يعني پايه

خورديم، و كه قدرت را دراختياردارند بر داران سرمايه ي ناپذيري به مسئله كم و به طور اجتناب باحث قبلي كمم

در پي قانوني كردن اين  ـ يعني بورژوازيـ  برد ميي سود دار سرمايهز روابط توليدي اي كه ا متوجه شديم كه طبقه

با . پذيرد مي، تحقق ]قانون كار مثالً[ در اساسنامه و مقررات قانوني ها آناين امر با گنجانيدن . آيد روابط بر مي

، ولي باشند ميو از نوع اقتصادي نقانون و مقررات حاكم بر آن، در حقيقت افكار انتزاعي هستند  دولت و كه اين

را هم بررسي كرد ها آني تر بيشبايستي با دقت  ،اين با وجود.  

و  و غذا پوشاك( در اين رابطه، توليد وسايل معاش .روشن است كه اولين نياز بشر عبارت است از نياز به بودن

به همين . مداوم برخوردارند ي و، از اهميت فوري، اساسگيرد ميو شرايطي كه تحت آن توليد انجام ) مسكن

، در كنند ميتوليد، نيروهاي مولده و روابط اجتماعي توليد، كه آن شرايط را تعيين  ي شيوهدليل است كه 

يك جامعه فقط . شود ميبناي اصلي اقتصاد يك جامعه، در نظر گرفته هاي ماركسيستي به عنوان زير بررسي

  .هايش كه خانه بر روي پايه طور همان ،شودبر روي چنين زير بنايي ساخته  دتوان مي

زندگي  علت به ي تميز دارد و بشر قادر است كه فكر كند، قوه. بنايش تشكيل نشده استجامعه البته، فقط از زير

بنا تمام آن چيرهايي كه بر روي زير. ردوجود آو هخاصي را ب اجتماعيِ هاي سازمانرات اجتماعي و در جامعه، مقرّ

در  توان ميرا  ـ ش، عقايد و آرا و فرهنگ و اخالقياتهاي سازماندستگاه حكومتي و ابزارش و ـ  شود ميساخته 

  .، خالصه كردشود ميچيزي كه روبنا ناميده 

 ي وسيله هنتيجه گرفت كه روبناي يك جامعه ب توان ميورد جامعه و خانه، مبا مراجعه به همان مثال قبلي در 

 بنا نهاد و توان مياز خانه را  ي خاص، فقط يك نوع خاصي كه بر روي يك پايه طور همان ،شود مينا تعيين زيرب

 چنين همقضائيه و بناي اقتصادي جامعه در سياست و قواي انعكاسي از زير معموالًروبنا را . نه چيزي ديگري

غلبه دارد، به افكاري كه در جوامع معاصر غرب مرسوم است و  .كنند ميعريف تاخالقيات بشري،  رسوم و عادات و

وجود مالكيت خصوصي باعث ايجاد اين : مستقر در اين جوامع مشتق شده استعنوان مثال، از روابط توليدي 

اين امر  .ن و در عادت و رسوم تقدس بخشيدندو اين فكر را در قانو فكر گرديد كه مالكيت حق طبيعي است

هاي اجتماعي نيز توسط فيلسوفان وابسته به  برينابرا. دستگاه دولت مقرر شده و تضمين شده است ي وسيله هب

داراي قالبي هميشگي و  دتوان مينبنا، بنا نيز به عنوان انعكاسي از زيربنابراين رو .اين سيستم، توجيه شده است

اين امر دير يا زود روينا را نيز در هاي مادي يك جامعه در معرض تغيير قرار دارند،  هنگامي كه پايه. ثابت باشد

ك به ما آموخته است البته ديالكتي. دهد ميقرار  تأثيرتحت تغيير و هماهنگي با شرايط ماديِ تغييريافته،  جهت

 واره هم »ب«بر روي  »الف«اثر  كه اينو . طرفه نيست مكانيكي و يا يك صورت بها هرگز ه پديده كه روابط بين

انعكاسي از  عنوان بهديگر، اگر چه روبنا  بارتع به. گردد ميدنبال  »الف«بر روي  »ب«العمل  عكس ي وسيله به
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به يك . آيد، وليكن روبنا نيز داراي هستي خاص خويش است  وجود مي هب ،كند ميي كه آن را تعيين ربنايزي

در حقيقت . قرار دهد تأثيرساخت اقتصادي جامعه را تحت  دتوان ميخود  ي نوبه هكه ب شود مينيروي فعال تبديل 

 .بناتا زير دهد ميي را در مقابل تغييرات از خود نشان تر بيشمقاومت  معموالًشده كه روبنا اين امر مشاهده 

ي به سوسياليسم انتقال داده دار سرمايهي يك جامعه از  ، هنگامي كه نيروهاي مولدهدانيم مياكنون بنا به تجربه 

 هاي طوالني در افكار و ي براي سالروبناهاي فكري قديم ـ هاي اساسي اقتصادي ورد پايهمحداقل در ـ  شود مي

نوين ايجاد  ي جامعهريزي  ، و موانعي را در راه پيكنند ميمانند و مقاومت  ضمير ناخودآگاه افراد باقي مي

اجتماعي جوامع  هاي  سازمانهم  ،كه در آن تاريخ را در نظر داريم وليكن هنوز ما آن صورت از جهان . كنند مي

شرايط مادي زندگي و سيستم اقتصادي كه وسايل  ي وسيله، به ها آنمورد قبول در  بشري و هم افكار و عقايد

نيز از قوانين تغيير و  ها آن. افكار و عقايد نه مطلق هستند و نه هميشگي. گردد مي، تعيين كند ميمعاش را توليد 

به دست آمده و  ،هاي علمي اين موضوع از مشاهده و بررسي .كنند ميها تبعيت  تكامل و روابط متقابل بين پديده

هاي مادي در  ، زيرا كه نقش نخستين را براي پايهشود ميناميده  »]1فهم مادي از تاريخ[ ماترياليسم تاريخي«

  .گيرد مينظر 

اي كه  طبقه عنوان بهرا  دار سرمايه ي طبقها يايم و بورژوازي  به تضاد طبقاتي اشاره كرده رحال چندين با هتا ب

اي كه در روند توليد از هر نوع انتخابي به  پرولتاريا را به عنوان طبقه چنين هما در اختيار دارد و وسايل توليد ر

ي  گفت كه طبقه توان ميبنابراين . ي محروم شده است، تعريف كرديمازفروش نيروي كارش به بورژوجز 

در سيستم توليد اجتماعي، عملكردشان  وموقعيتشان  ي وسيله از مردم كه بهاجتماعي عبارت است از گروهي 

سايل توليد در تملك خصوصي ودر تمام جوامعي كه : بدين ترتيب بوده است واره همدر تاريخ . شوند ميمشخص 

در دوران . اند داده ديگرند، اركان اصلي آن جامعه را تشكيل مي دو طبقه كه مكمل هم واره هم ،افراد بوده است

 ي طبقهدر قرون وسطي  ؛كردند ميو بردگاني كه بر روي زمين كار  باستان، اربابان كه صاحب زمين بودند

اجتماعي  هاي گروهبنابراين ساير . هم در تضادندبا  ماهيتاً واره هماصلي  ي طبقهدو . ها داران بزرگ و رعيت زمين

حساب  ء طبقات به، ولي در ماترياليسم تاريخي جزها، گرچه تعدادشان هم زياد باشد مانند معلمان و نظامي

 توان مين ،دهند ميا تشكيل مولده، كه اساس ساختمان اجتماعي ررا با توجه به نيروهاي  ها آنآيند، زيرا كه  نمي

ه جزء بورژوازي و نه جزء پرولتاريا ني وجود دارند كه دار سرمايهي از افراد در جامعه هاي گروهالبته . تعريف كرد

دهقانان، تجار كوچك،  .كنند ميدر سيستم توليد اجتماعي بازي و در عين حال نقش خاصي را آيند حساب مي هب

اعي هستند وليكن به اعتباري، طبقات درجه مها جزء طبقات اجت اين گروه. جزء و مستقل و غيره گران صنعت

، به ها آنط، موقعيت زيرا كه از يك طرف در تماس با روابط توليدي مسّل. دهند ميدوم يا مياني را تشكيل 

                                                           
١
 -Materialistic Conception of History 
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توسعه  ي وسيله به نهايتاً ها آني تعريف شده است تا بورژوازي و پرولتاريا، و از طرف ديگر سرنوشت تر كم روشنيِ

توليد  ي شيوهي  فقط هنگامي كه بررسي خود را درباره. اصلي تعيين خواهد شد ي طبقهروابط بين دو 

  .دهيم ارايه ها آنتري از وضع  يم بود كه تحليل جامعهتر كرديم، قادر خوا ي كاملدار سرمايه

عملكرد روابط  ي تاريخيِ اعي نظير پرولتاريا، يك واقعيت عيني است كه در حقيقت نتيجهاجتم ي طبقهيك 

كه بر روي خودآگاهي هر  باشد ميني نيز هداراي يك واقعيت ذ چنين هماجتماعي  ي طبقهيك . باشد ميتوليدي 

مثال  عنوان به. اين خودآگاهي را كسب كرده، بنا شده است از كل طبقه يك واحد عنوان بهآن كه  يكدام از اعضا

. گردد ميپرولتاريايي  بستگي همتجربه مشترك استثمار شدن، يك عامل و شرط ذهني است كه باعث پيدايش 

ك كشان، خود خواستارش باشند و آن را به عنوان ي كه تمام زحمت رسد مياما اين امر فقط هنگامي به اوج خود 

  .است» 1آگاهي طبقاتي«يف ابتدايي و ساده از اين يك تعر. ر بگيرندسالح در نظ

كه  ؟ ضمن كار روزانه در حاليكند ميكارگر رشد  ي طبقهو در ميان  شود ميچگونه آگاهي طبقاتي ايجاد 

آن  كنند ميعي سكه  ، و در حاليكنند ميي ساير رفقايشان درك راه همكارگران تجربه استثمار شدن را با 

وليكن آگاهي . آيد به حركت در مي ها آنرا كه باعث اين امر شده است بشناسند، آگاهي طبقاتي در  سيستمي

كه تضاد مداوم بين استثمار شده و استثمار كننده در  كند ميشروع به رشد و گسترش  طبقاتي هنگامي سريعاً

و . »2مبارزه طبقاتي«يعني ـ   شود هنگامي كه به يك مواجهه تند منتهي م خصوصاً. عمل مشخص تبلور يابد يك

. پيوندد در كارخانه يا كارگران و دولت بورژوازي در خارج آن، به وقوع مي داران سرمايهبرخورد بين كارگران و 

آگاه شدند،  كامالًكلي،  طور بهي دار سرمايه ي جامعهي و دار سرمايهتوليد  ي شيوهكه كارگران از ماهيت  هنگامي

هاي كارگر نفوذ  هنگامي كه اين بيداري و آگاهي به ميان توده. شود ميروز افزوني حادتر  ورط بهي طبقاتي  مبارزه

يعني يك تعبير كامل و منسجم ازجامعه و امكاناتش براي . پرولتاريا خواهد گرديد تئوريپيدا كرد، تبديل به 

ي طبقاتي  ف ديگر به مبارزهي طبقاتي است، و از طر پرولتاريا از يك طرف محصول مبارزه تئوريِاين . آينده

  .بدين ترتيب به ديالكتيك برگردانده شديم. كند مي تنها وسيله حل تضاد بين بورژوازي و پرولتاريا، تكيه عنوان به

گسترش آگاهي  چنين همي طبقاتي عبارت است از يك رويارويي گروهي با يك هدف معين و  بنابراين مبارزه

ي  اين مبارزه. اي است همه جانبه كه در حال گسترش است و اين مبارزه ها آنطبقاتي در جهت منافع مبارزاتي 

طبقاتي و پيروزي طبقات تحت ستم و استثمار بود كه به تنهايي امكان غلبه بر تضادهاي بين طبقات متخاصم را 

: تيه عمل كندنو و بهتر در آ ي جامعهو به همين ترتيب نيز قادر خواهد بود تا در راه يك  در گذشته فراهم كرد

  .ي طبقاتي موتور تاريخ است مبارزه

                                                           
١
 -Class Consciousness  
٢
 -Class Struggle 
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  »فصل پنج«

  سود

  1گيرد ميزه به خود لطاني كه َخسنگ َغ

  

اين اجناس كاال . آيد وجود مي هب ها آني  ديديم كه ارزش اضافي تنها در روند توليد اجناس به منظور مبادله

كوشش كرديم كه حقيقت را . هد داشتبدون اين چنين توليدي، ارزش اضافي وجود نخوا. شوند ميخوانده 

اين ماهيت اصلي ارزش . مزد دستبدون  نيروي كار اضافيِ: اصلي ارزش اضافي را كشف كنيم أمبد آشكار كنيم و

هاي متمادي بگذرد، بدون  اگر يك كارگر اين امر را كشف نكند، اي بسا كه سال. پنهان است معموالًاضافي 

كه صاحب كارخانه  از طرف ديگر واضح و بديهي است. آشكار و روشن گرددمفهوم ارزش اضافي برايش  كه اين

براي . باشد ميسود در حقيقت شكل آشكار و بيان پولي ارزش اضافي  يا  اين استفاده. برد مييك مقدار استفاده 

. دهيم اين موضوع آشكار گردد، الزم است روند گردش سرمايه را به دقت و با حوصله مورد بررسي قرار كه اين

M   سرمايهديديم كه فرمول عمومي 
´ 
← C ← Mآيد پول در مي صورت بهاين سرمايه در ابتدا . باشد مي )M(. 

هايي براي ، كه عبارت است از ساختن كاالاندازند ميپول را درراه وسايل توليد كاال به جريان  داران سرمايهسپس 

 گردد ميبه پول  ها آنخره فروش اين كاالها باعث تبديل و باال) استنمايش داده شده  Cها با  تمام اين(فروش 

)M
  :در شكل مالحظه كرد توان مياين گردش سرمايه را ). ´

  

  

گردش سرمايه: شكل يك  

                                                           
١
  المثل انگليسي اي است به يك ضرب اشاره - 
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و  انرژي الزم ،موادخام، ابزار، ساختمان( توليدي ي سرمايهمالي به  ي سرمايهكه  شود ميي داخلي ديده  در حلقه

، و گردد ميكااليي منتقل  ي سرمايهتوليدي به  ي سرمايهنيروي كار اين  تأثيرتحت و  شود ميتبديل ) نيروي كار

ديگر  ارب يك دتوان ميبدين ترتيب سيكل . كند ميمالي  ي سرمايهباالخره فروش كاالها بار ديگر آن را تبديل به 

  .آغاز گردد

  .ستكه گردش سيكل به دو قسمت متفاوت تقسيم شده ا دهد ميدايره خارجي نشان 

  .افتد ، كه فقط در كارخانه اتفاق مي)كااليي ي سرمايهتوليدي به  ي سرمايهتبديل ( توليد ي مرحله - 1

كه بالفاصله  كند ميفروش كاال پول ايجاد  ،در اين مرحله .افتد گردش،كه در خارج كارخانه اتفاق مي ي مرحله - 2

اين جريان . گردد ميگيرند،  استفاده قرار ميگذاري بر روي كاالهايي كه در توليد جديد مورد  صرف سرمايه

حركت از يك . حالت ترسيمي دارد تر بيش يك، ولي بايد توجه داشت كه شكل. دار است هميشگي و ادامه

 ي مرحله مثالً. متقابل اتفاق بيافتد تأثيربدون  دتوان ميندر جريان است، اما  واره همقسمت دايره به قسمت ديگر 

اگر يكي از  .باشند ميديالكتيكي  ي رابطهداراي يك نوع  كه بل ،ردش از يكديگر جدا نيستندگ ي مرحلهتوليدي و 

اين است كه دايره  داران سرمايهخواست . و برعكس شود ميسرعتش كم شود، باعث كندي آن ديگري نيز  ها آن

 تأخيرارخانه بايستي بدون ك. رسانند سا را به كارگران ميؤهاي ر كاران دستوالعمل پيش. طي شود تر سريعهر چه 

  .كاركند مداوم طور به ،يا توقف

وقت را . تا كاالها را بالفاصله بعد از توليد به فروش برساند كند ميسعي  دار سرمايهگردش،  ي مرحلهدر مورد 

آمده در  دست هفي توليد شده يا سود بباشد، ارزش اضا تر بيشت گردش سرمايه هر چه سرع. نبايد از دست داد

ايجاد است كه سود را كار اضافي  خواهد بود، زيرا در هر سيكل فقط مقدار معيني تر بيشمعين  زمانِ يك

براي اين امر . شود ميتجارت و پخش احساس  ي زمينهبه افراد متخصص در  يست كه لزوم اتكاجا ايناز . كند مي

چه اين درست است كه اگر . ي ضروري استدار سرمايه ي پيچيده ي جامعهدر يك  ،توليدات فروشِ

 متخصصان بدهند، وليكن در مقابل آن، اين ترتيب مجبورند قسمتي از سود بالقوه را به گذاران بدين سرمايه

 ،شود ميكه بر اثر افزايش سرعت گردش سرمايه، به دليل استفاده از خدمات اين گروه عايدشان  اي سودي اضافي

  .كنيم ميل در بخش بررسي تجارت بيان اين موضوع را به تفصي. است تر بيشمراتب ه ب

متحمل مخارج  داران سرمايه) پول به كاال و كاال به پول( هنگام دگرديسي سرمايه . بايد گريزي بزنيم جا ايندر 

حتي . آيند به توليد ربط ندارد و بنابراين جزء كارهاي توليدي به حساب نمي مستقيماًكه  شوند مياي  ويژه

به قسمت  داران سرمايه، شود ميي مخصوص براي پخش محصوالت استفاده ي تجار همؤسسكه از يك  هنگامي

به ناچار با  ها آنداري و امور اداري نيازمندند،  به قسمت حساب ها آن. اي براي خريد و فروش احتياج دارند ويژه

مواد  ، بيمه، ذخيرهها ناتعميرات، ساختم(  وسايل توليد داري نگهو مخارج مربوط به  باشند ميدر ارتباط  اه انكب
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خالصه، . بندي و تحويل كاال و ساير مخارج مشابه نيز وجود دارد مخارج بسته چنين هم .)و انرژي و غيره

ه در حقيقت به ارزش كاالي توليد شده كگذاران بايستي اين مخارج مربوط به گردش سرمايه را بپردازند  سرمايه

ذا براي شناساندن ارزش كاال ضروري است، يعني در تبديل ارزش عهمولي  كند ميدر كارخانه چيزي اضافه ن

از . دهد مياين مخارج كه بايستي از ارزش اضافي كسر شود سود را كاهش . كند ميبه پول نقد كمك  ها آن

اين  ،ي خودهاي بعد چندان قابل مالحظه نيست، در بررسياصل ح بر روي مجموع سود ها آنر ثكه ا جايي آن

  .ر نظر نخواهيم گرفتعامل را د

. آيد حساب نمي هي مخارج حمل و نقل، كه جزء مخارج گردش سرمايه ب و سر آخر چند كالمي هم در باره

ل توليد آن حفوالد تهيه شده در م. امكان ندارد كه بتون از يك كاال در همان محل توليد آن استفاده كرد معموالً

هنگامي قابل درك  ،هر كااليي ارزش مصرفيِ. در اعماق زمينقدر قابل استفاده است كه سنگ معدن آن  همان

و  شود ميبه ارزش كاال اضافه  ،نقل و بنابراين مخارج حمل. است كه در دسترس مصرف كننده قرار داشته باشد

  .حساب آيد بايست جزء مخارج توليد به مي

در ابتدا چند فاكت را كه . يمورد بررسي قرار دهميل ارزش اضافي به سود را دتب ي سئلهاكنون بياييد م

  :سه جزء در ارزش يك كاال موجود اشت. كنيم ميايم مرور  آموخته

به ست، ها آنبرابر با استهالك  كه )...و  ن، ابزار، ماشين آالتاساختم( نسبت كوچكي از ارزش وسايل توليد - 1

  .گردد ميكاال منتقل 

  .شود ميبه كاال منتقل ) مواد خام و مواد سوختني( يدبرده شده در تول كار بهتمام ارزش مواد و مصالح  - 2

مزد  صورت به) كار الزم( ، كه قسمتي از آن راكند مينيروي كار كارگران، ارزش جديدي خلق از طرف ديگر،  - 3

و ارزش اضافي ناميده  شود ميتصاحب  دار سرمايه ي وسيله بهكه ) كار اضافي( اند و قسمت ديگر آن پرداخته

صرف  ي سرمايه. شود ميفقط منتقل  كه بل كند ميدر روند توليد تغيير ن 2و  1زش موجود در شماره ار. شود مي

 .شود مينمايش داده   )C( كه با حرف شود ميثابت خوانده  ي سرمايه) 2( و) 1(شده در 

توليد  ها، آن قسمتي است كه در روندمزد دستيعني براي پرداخت ) 3(صرف شده در  ي سرمايهاز طرف ديگر، 

با  نامند و مي متغير ي سرمايهاين بخش از سرمايه را . شود مي تر بيشو از طريق ارزش اضافي،  كند ميتغيير 

آن است كه درقبال  ارزش جديد ايجاد شده گر نمايش PLكه  كنيم ميفرض . دهند مينمايش  )V(حرف 

را ارزش يك كاالي  Mاگر . فيكار اضا ي پرداخت نشده است، ، يعني ارزش اضافي و يا محصولمزد دست

 :ي زير صادق است مشخص فرض كنيم، معادله

         M= C+ V+ PL  
  ارزش يك كاال = سرمايه ثابت + متغيرسرمايه  +  ارزش اضافي توليد شده
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  .باشد مي فرمول باال يك بيان رياضي از قانون ارزش

برابر  مثالًهر واحد (سرمايه گذاري كرده استواحد را  850سرمايهاي كعادل  دار سرمايهحال فرض كنيد كه يك 

قسمت كه شرح داديم تقسيم شده و فرض كنيد كه اين سرمايه به ترتيب زير بين سه .، )با يك ميليون ريال

  : باشد

 كامالً، كنيم ميرض ف). آالت و غيره ساختمان، ابزار، ماشين( گذاري شده سرمايهواحد در وسايل توليد  750 - 1

درصد يا به  10 ي بنابراين ميزان استهالك ساالنه .ايل ظرف ده سال از بين خواهد رفتكه اين وسخواه،  هب دل

سال  ارزش انتقال يافته به كاالي توليد شده در طي يك گر نمايشاين سرمايه . واحد خواهد بود 75عبارتي 

  .نشان داده شده است 1اين ارقام در سطر اول جدول . باشد مي

مواد وليه، مواد انرژي و ( واحد را صرف خريد مواد خام مورد نياز بكند 50كه  گيرد ميميم تص دار سرمايه - 2

هر . سال بايستي سه بار تكرار شود كند و بنابراين در يك تأمينماه را  4تياجات حاين مقدار قادر است ا). غيره

سال عبارت  يك اليِقارزش انت هك ايننتيجه . شود مي تأميناين پول  ،سيكل قبلي بار از راه فروش محصوالت

  .است اين ارقام در سطر دوم جدول نشان داده شده. 50×3 =150 است از

اين مقدار سه ماه را  .د را صرف پرداخت مزد كارگران كندحوا 50كه  گيرد ميتصميم  ما دار سرمايه چنين هم - 3

پرداخت شده را  چه آنالزم براي جبران  ي فروش كاالهاي توليد شده در اولين سه ماه، سرمايه. خواهد پوشاند

سال عبارت  ارزش انتقال يافته به كاالها در يك. سال بايد جبران شود بنابراين چهار بار در يك. كند مي تأمين 

  .جدول نشان داده شده استاين ارقام در سطر سوم . 4 × 50= 200است از 

اگر فرض كنيم كه كارگران در . ي به حساب آوردسال را نيز بايست البته ارزش اضافي توليد شده در يك - 4

بدون پرداخت  »افيكار اض«ساعت  3، دارند ميو مزد دريافت  دهند ميانجام  »كار الزم«ساعتي كه  2مقابل هر 

بنابراين از . باشد مي 3/2برابر با  مزد دستگفت كه نسبت ارزش اضافي به  توان مي، سپس دهند ميمزد انجام 

كارگران در اين  ي وسيله، ارزش اضافي توليد شده بگردد ميسال مزد پرداخت  واحد در يك 200كه  جايي آن

  .كه در سطر آخر جدول قرار دارد باشد ميسال  واحد در يك 300مثال برابر با 

كاال  ي ساله ولي فقط قسمتي از آن را در توليدات يك ،گذاري كرده واحد سرمايه 850 ما مجموعاً دار سرمايه

) C(ثابت  ي سرمايهواحد براي  75+  150= 225اين مقدار انتقال يافته عبارت است از . رده استخرج ك

 دار سرمايهاين مخارجي است كه . واحد 425 مجموعاً شود ميكه ) V( متغير ي سرمايهواحد  200 ي عالوه هب

اما ارزش اين كاالها . گيرد مي ي اوليه براي توليد كاال در يك سال، در نظر ي توليد يا هزينه هزينه عنوان به

  :است تر بيش

M = 225 C + 200V + 300PL = 750  
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   گذاري مجموع سرمايه زمان گردش ارزش انتقالي در يك سال

 ابزار توليد 750 سال 1 75

 مواد 50 ماه 4 150

 مزدها دست 50 ماه 3 200

 گذاري مجموع سرمايه 850  

 مخارج توليدات در يك سال   425

 ارزش اضافي خلق شده در يك سال   300

 ارزش محصوالت ِ يك سال كارخانه   750

  جدول شماره يك

است بفروشد، وي  750كه  ها آنكاالها را برابر با ارزش  دار سرمايه، افتد هم اتفاق مي معموالًطور كه  ناگر، هما

 300ماند و  ي توليدات باقي ميي اوليه واحد آن هزينه 450كه  750عايدات من عبارت است از  :خواهد گفت

سود برابر با ارزش اضافي است، اما ارزش اضافي در رابطه با ارزش كاال است، چه آن . است كه صحيح واحد سود،

كه سود فقط در هنگام فروش است كه آشكار  در صورتي. ه فروش نرسانيمآن را ب فروش برسانيم و چهه را ب

مطلب مورد توجه ما . گردد ميارزش اضافي تبديل به سود  شود ميل تبديل ي كه كاال به پومفقط هنگا. گردد مي

فقط به سودي كه عايدش  دار سرمايه، ولي كند ميسيستم را آشكار  كشي بهرهارزش اضافي است زيرا ماهيت 

و  ناآشكار ارزش اضافي و نرخ ارزش اضافي نسبتاً« :گويد كه ماركس مي طور همان. عالقه و توجه دارد شود مي

كه مقدار سود و يا  در صورتي. ، و براي آشكار شدن احتياج به بررسي و تحقيق دارندباشد ميپنهان  ها آنماهيت 

  ]1[» .باشد ميسود، در سطح و روي پديده بوده و آشكار و عيان  ارزش اضافي در شكلِ تجلّيِي عبارت به

ت ارزش كار اضافي به كار الزم كه در مثال ما برابراست با نسب  1سپرد كه نرخ ارزش اضافي خاطر به الزم است

 :برابر خواهد بود با

تمام سرمايه ريخته شده در توليد را كه در مثال  ها آن؟ كنند ميرا حساب  2چگونه نرخ سود داران سرمايهليكن 

 :بود است بادر اين حالت برابر خواهد  گيرند كه نرخ سودآوري ، در نظر ميبود 850برابر 

                                                           
١
 -Rate of Surplus Value 
٢
 -Rate of Profit 
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از كارگر را نشان  كشي بهرهاين يكي ميزان . كند ميتفاوت  كامالًبنابراين نرخ سودآوري با نرخ ارزش اضافي 

به هر حال بدون ارزش اضافي سودي در كار . دارد افزوده شده را بيان مي ي ، و آن يكي مقدار سرمايهدهد مي

300نسبت  اگر ارزش اضافي وجود نداشت،. بارت است از ارزش اضافيع 300در مثال باال . نخواهد بود
850

كه نرخ (  

0شد به  تبديل مي) دهد ميسودآوري را نشان 
850

مقدار كل سرمايه  گر نمايش C  چه ناچن. كه برابر با صفر است 

��باشد، نرخ سودآوري از فرمول

�
: شود ميدو بخش تقسيم كل به  ي سرمايهوليكن ديديم كه . آيد بدست مي  

بهتر  شكل اين ، بنابراين فرمول محاسبه نرخ سودآوري در )V( متغير ي سرمايهو يكي  )C(ثابت  ي سرمايهيكي 

��  :شود ميبيان 

���
 

ارزش ي بين ارزش كار اضافي و عبارت بهيا . موجود است  Vو PLديديم كه يك رابطه مستقيمي بين  چنين هم

ساعت آن  5 ر متوسط در هر هشت ساعت كار،طو به. اين باره تحقيق شد در فرانسه در 1962در سال . كار الزم

تغيير كند و در حقيقت هم تغيير  دتوان ميالبته اين نسبت . داد ساعت آن كار الزم را تشكيل مي 3كار اضافي و 

نرخ . ا ثابت باشداين نسبت در مثال م كنيم ميفرض . هايي ، ولي فقط به آهستگي و با محدوديتكند مي

	 سودآوري در مثالمان را با فرمول
5

��3
و  C ، و حرف5اين فرمول ويژه در صورت شامل عدد . كنيم ميتعويض  

به  سادگي فهميد  توان مي. باشد ميمقدار نامعيني از سرمايه ثابت  گر نمايش Cرا در مخرج دارد كه حرف  3عدد 

 مثال در صنايع مالي عظيم مانند عنوان به. كند ميديگر تغيير  ي از يك كارخانه تا كارخانه Cكه مقدار 

ي از يك كارخانه توليد كفش تر بيشآالت و ابزار و وسايل بسيار  سازي يا هواپيماسازي، ارزش ماشين اتومبيل

كه در  واحد در نظر گرفت، 2واحد و بار ديگر برابر با  12بار برابر با  را در مثالمان يك Cممكن است مقدار. است

  :نتيجه نرخ سودآوري برابر خواهد بود با

  

تابعي از  عنوان بهنرخ سودآوري ) ثابت خواهد بود هم PL كه نتيجتاً( ثابت باشد Vكه اگر  دهد مياين مثال نشان 

  .كند ميتغيير ) سرمايه ثابت( Cمقدار 

كه ( »متغيرسرمايه «و در  »سرمايه ثابت«در نظر گرفتن رابطه بين سرمايه گذاري در  اي كارخانهبنابراين در هر 

 »1ارگانيك سرمايه تركيب«اين رابطه را . برخوردار استاز اهميت خاصي ) باشد مي مزد دستشامل پرداخت 

�نامند كه با فرمول  مي

�
نظر ه طور ب د، اينثابت هستن PLو  V كه اينبا فرض  چنين هم. شود مينمايش داده  

 ها آنتركيب ارگانيك سرمايه  كه اين خاطر بههاي مختلف صنعت  كه نرخ سودآوري در بين قسمت رسد مي

                                                           
١
 -Organic Composition of Capital 
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 شود ميچنين گفته  معموالً .كنند ميبرعكس فكر  كامالًولي افراد معمولي . باشد مي متغيربه شدت  متفاوت است

دان تفاوتي با سود حاصله از صنايع شيميايي يا متالوژي يا ، كارخانه فوالد، چنمثالًدست آمده از  هكه سود ب

  البته اين درست است، و ليكن چطور چنين شده است؟. صنايع الكتريكي ندارد

هاي توليد در يك زمان معين  ديگر، تعداد سيكل عبارت بهدر ابتدا اجازه بدهيد اهميت سرعت گردش سرمايه، يا 

 10و بعضي ديگر  كنند ميتوليد كامل سيكل  3در شش ماه  مثالًصنايع  ايه رشتهبعضي از . را خاطر نشان كنيم

نيك سرمايه ايجاد حالت تعادلي را در مقابل اثر ارگايك  معموالًاين امر . سيكل در همان مدت 12 يا حتي

  .كند مي

ابت قه ركه به سادگي قابل مشاهده است، البته بيش از هر چيز بستگي ب »نرخ سودآوري«نسبي اين همسانيِ

متوسط نرخ سودآوري در صنعت طي يك زمان  طور بهفرض كنيد كه . گذاري دارد ايهمختلف سرم هاي رشتهبين 

 »نرخ سودآوري« درصد 30درصد و ديگري با  10ي مختلف صنعت يكي با  كه از دو رشته درصد باشد 20معين

و كساني كه سرمايه تازه  كنند ميدريافت درصد سود  10ي كه داران سرمايه شود مياين امر باعث . دست آمده هب

خارج شده و در آن  باشد ميدرصد نرخ سودش  10اي كه  افتند، هر دو گروه از آن رشته دارند، به فكر مي

ي اول به شدت سقوط  در نتيجه توليد در رشته. كنند ميگذاري  سرمايه دهد ميدرصد سود  30ي كه هاي رشته

 .آيد آيد و بر اثر آن يك افزايش در قيمت كاالهاي دسته اول به وجود مي يتا جايي كه كمبود پيش م كند مي

  .را به دنبال دارد تر بيشاين افزايش قيمت، سود 

. ود دور شويمخگفت، ولي باعث خواهد شد كه از هدف اصلي  توان ميي اين موضوع  درباره ،خيلي بيش از اين

هاي مختلف  راه عنوان بهمختلف صنعت  هاي هرشتسپرد كه مقايسه بين  خاطر بهاين مهم است كه 

هاي  كه نرخ شود مي »نرخ ميانگين سودآوري«يا  »نرخ عمومي سرمايه«وجود آمدن يك  هگذاري، باعث ب سرمايه

 طور بههاي سودآوري در يك اقتصاد هرگز  نرخ. كنند ميبه سمت آن ميل  واره هممختلف و متفاوت سودآوري 

براي همساني، در حقيقت يك خصوصيت قابل مشاهده  ها آنوليكن فشار بر روي  ،باشند ميدقيق برابر هم ن

  .باشد ميي در شرايط رقابت آزاد دار سرمايه

برابر با مجموع ارزش اضافي است كه در  داران سرمايهبايستي اين را اضافه كرد كه در هر كشوري، مجموع سود 

بنابراين . باشد ميپول نقد ن صورت بهزش اضافي چرا كه سود چيزي بيش از ار. دست آمدهه سطح كشور ب

از ارزش اضافي  است، در حقيقت بيش از سهمشان تر بيشي كه نرخ سودآوريشان از مقدار متوسط داران سرمايه

ي كه نرخ سودشان از مقدار متوسط داران سرمايهطور در مورد  همين. زنند ميتوليد شده در سطح كشور به جيب 

يك گروه فقط به حساب گروه ديگر . زنند مياز سهمشان از ارزش اضافي ملي به جيب  تر كم است، در واقع تر كم
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ي انحصاري در دار سرمايهدانستن اين موضوع هنگامي كه به . از مقدار متوسط به دست آورد تر بيش دتوان مي

  .بسيار مفيد خواهد بود ،كنيم ميپروراند، اشاره  مي دار سرمايه ي طبقهدنياي امروز و تضادهايي كه در ميان 
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  »فصل شش«

  :هاي مختلف سود شكل

  ي بانكي سهام و بهره ، تجارتي ، صنعتي

  

 ،ديگر انواع سود سود صنعتي به نسبت كه اين ه بهجبا تو. تاكنون از سود فقط در شكل صنعتي بحث كرديم

صنعتي تنها بخشي است كه در آن  ي سرمايهكه  جايي آناز  چنين هم، باشد ميين مقدار از نظر حجم تر بيش

هاي  اما سرمايه و سود شكل. كند مينعتي نقش اساسي را ايفا تحليل سود ص ،دافت تصرف ارزش اضافي اتفاق مي

، كه »سود تجاري«و  »1تجاري ي رمايهس«: عبارت است از ها آن ترينِ گيرند كه، مهم ديگري هم به خود مي

  .دائم رو به افزايش است طور بهمقدارشان 

 معموالً داران سرمايهو اشاره كرديم كه  تأكيد كرديم داران سرمايهاهميت سرعت گردش سرمايه براي  بر قبالً

ان به تجار و اين امر از طريق فروش توليداتش. ي بدهندتر بيشكه اين گردش سرمايه را شتاب  كنند ميسعي 

 ها آن، مقداري از سود نيز به ها آنشده از طرف  ارايه خدماتابل در مق. پذيرد ميكنندگان كاال تحقق  پخش

  .يابد انتقال مي

��سودآوري كه برابر ي اين مطلب با نظري ديگر به تعريف و فرمول نرخ ساليانه

�
در . شود ميروشن  باشد مي   

 متغير ي سرمايهو ) C(ثابت  ي سرمايهكه از دو جزء  باشد ميشده  گذاري سرمايهكل مبلغ  گر نمايش Cاين امر 

)V (تشكيل يافته است .V  بنابراين فرمول نرخ سودآوري عبارت باشد ميكارگران  مزد دستدر حقيقت شامل ،

  :است از
��

���
ʺCو  ′Cمختلف ولي برابر ي سرمايه، اكنون اجازه بدهيد كه دو  فرض . مقايسه كنيم را با يكديگر  

. باشند ميبوده و داراي تركيب ارگانيك مشابه نيز  درصد 100كه هر دو داراي نرخ ارزش اضافي برابر  كنيم مي

ʺC′ = C:مثالً  =  80 C + 20 V = 100     

ارزش  ′Cسال  بار، بنابراين در طي يك فقط يك ʺCو  كند ميدر سال دوبار  گردش   ʹCبا اين تفاوت كه 

20vبافقط ارزش اضافي برابر  ʺC، در صورتي كه كند ميايجاد  PL 40يعني ×	20V   2رابر بااضافي ب × 1		 

  .توليد خواهد نمود 20PLيعني 

40%= 40 عبارت است از ʹCنرخ سودآوري براي سرمايه 
100

	  = %20عبارت است از   ʺCو براي   
20
100

چنين است . 

. دست آمده دو برابر خواهد بود هر سرعت گردش سرمايه دو برابر باشد، سود ببرابر بودن پارامترها، اگ رغم عليكه 
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مقدار ارزش اضافي توليد  كه بل، كند ميسرمايه دريافت زودتر ارزش اضافي را ممكن  تر سريعنه فقط گردش 

  .دهد ميشده در يك زمان معين را نيز افزايش 

پخش كنند و به خريدار بفروشند، مشكالت و  مستقيماًشان دصنعتي بخواهند توليداتشان را خو داران سرمايهاگر 

  .دارد ها آنمسائل فراواني در اين راه وجود خواهد داشت كه احتياج به تخصيص وقت و منابع مالي براي حل 

 ها آنتجربه به  .نخواهد بود ها آنها به نفع  م زمينهاكه فعاليت در تم كنند ميصنعتي به زودي درك  داران سرمايه

با فروش محصوالت به يك شركت پخش با شعبات متعدد، و امكانات مالي عظيم و  ها آنكه رقباي  دهد ميشان ن

 ،كنند مييا پخش از طريق سفارش پستي به متخصصين فروش محصوالت كه كاالها را در مقياس وسيعي پخش 

درك  داران سرمايه. افزايش دهند و از اين راه سودشان را ول حاصل از فروش را دريافت دارندقادرند پ تر سريع

سرمايه سود  تر سريعمقداري از سود را به بخش تجاري اختصاص دهند، به دليل گردش  چه ناچنكه  كنند مي

صادق  كنند ميرا توليد  »1اجناس مصرفي«در مورد صنايعي كه  اين امر مخصوصاً. كسب خواهند كرد يتر بيش

حال تعدادشان  ره  كه به-( كنند ميتوليد  »2اي كاالهاي سرمايه« ي كهي در مورد صنايعتر كم ي درجهاست و با 

 هدفي عظيم تجاري، با  يك شاخه ،پيشرفته يِدار سرمايهبنابراين در اقتصاد . كند مي، نيز صدق )است تر كم

 ي سرمايهاين  توان ميچگونه . كند مياقتصاد، پديد آمده و رشد  هاي رشتهتوسعه و گسترش خويش در تمام 

  تجاري را بررسي كرد؟

صنعتي را به قيمت  دار سرمايهتجاري خود يك متخصص است كه يك قسمت يا تمام توليدات يك  دار سرمايه

اگر كه بر روي اين كاالها كار . رساند را دوباره به قيمت باالتري به فروش مي ها آنو  كند ميتوافق شده خريداري 

ت كه قيمت توافق شده بين صاحبان صنايع و اين افراد واسطه، فقط جديدي انجام نيافته، اين بدان معني اس

صنعتي  دار سرمايهاين قسمت از ارزش اضافي نصيب . باشد ميشامل قسمتي از ارزش اضافي موجود در كاال 

و فقط  گيرد ميتعلق  ها آنرابط به  اين افراد ي وسيله بهانجام يافته  خدمتقسمت ديگر به خاطر . شود مي

ارزش  ها آنتجاري معتقدند كه عمل  داران سرمايه. گردد ميكننده فروخته شد، آشكار  كه كاال به مصرف يهنگام

و در اين باور خود تنها نيستند، چرا كه دولت نيز سود صنعتي و سود تجاري، هر دو را، به  كند ميجديدي خلق 

د تجاري در حقيقت ارزشي است كه از ولي اين امر صحيح نيست، سو. گيرد ميدر نظر  »ارزش افزوده«عنوان 

هيچ ارزشي خارج از بخش . گيرد ميتجاري تعلق  داران سرمايهارزش اضافي كل مشتق شده و به عنوان سود به 

صنعتي و  داران سرمايهگفته شد وجود يك نوع برخورد منافع عيني بين  چه آناز . گردد ميتوليدي ايجاد ن

در . ي از يك مقدار ثابت ارزش اضافي هستندتر بيشدر پي سهم  ها آني تجاري قابل تشخيص است، زيرا هر دو
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ست كه ارزش اضافي را به حداكثر برسانند، كه در حقيقت به معني افزايش ها آن يعين حال به نفع هر دو

مالي و تجاري موجود است،  ي تضادي بين سرمايه دار سرمايه ي طبقهدر ميان . باشد مياز كارگران  كشي بهره

  .قرار دارد اهميت دوم ي درجهو پرولتاريا اين تضاد در  دار سرمايه ي طبقهلي نسبت به تضاد اصلي بين كل و

كه نرخ سود تجاري  ي صنعتي و مالي با توجه به اين دوم بين سرمايه ي درجه، در عمل اين تضاد عالوه به

اگر نرخ . استشد داشته باشد، قابل حل  تعريف قبالًكه  اي تي با ميانگين نرخ سودآورياوچندان تف دتوان مين

 داران سرمايهاز نرخ سود صنعتي تعيين شود، اين امر باعث تشويق  تر بيشاي  قابل مالحظه طور بهسود تجاري 

كنندگان خواهد  خودشان در بين مصرف ي وسيله بهگذاري در بخش تجاري و پخش محصوالت  صنعتي به سرمايه

مختلف  هاي شاخهبين  كه بلخاصي،  گذاري نه فقط در ميان هر بخشِ براي سرمايه داران سرمايهرقابت بين . شد

. شود مياقتصاد اعمال  هاي رشتهكلي در تمام  طور بهدست آمده ه ب ميانگين نرخ سودآوريِ. نيز وجود دارد

پول وام   اًاكثر ها آن، كنند ميصنعتي و تجاري به ندرت فقط با اتكا به سرمايه خودشان عمل  داران سرمايه

اي،  هاي قرضه ، يعني برگهكنند ميمنتشر  1ي سهامهاي بزرگ مقدار كمپاني. پردازند گيرند و براي آن بهره مي مي

 3000 مثالًيك صاحب . گيرد مياي به پولشان تعلق  و در مقابل بهره گردد ميكه به صاحبان پول نقد عرضه 

يا  7 عالوه بهواحد را  3000 كند ميكمپاني تعهد   .گرددواحدي  100عدد سهم  30صاحب  دتوان مي ،واحد پول

هاي با  وام چنين همصنعتي  داران سرمايه. سال به وي مسترد دارد 20يا  15در ظرف  ي ساليانه درصد بهره 8

هايي كه مشتريشان  ي متوسط به كمپاني هاي با بهره نيز اغلب وام اه كانب. دارند ميي كم از دولت دريافت  بهره

جلوتر از موعد مقرر  ها بانك، بدين معني كه كنند ميآنان را پرداخت  يها ها يا برات ، و سفتهدهند ميتند هس

العملي در مقابل  پردازند و حق ها را به مشتريان خود مي مبلغي برابر با مبلغ اين سفته) سه تا شش ماه معموالً(

طوالني، ( هاي مختلف دريافت وام با بهره شكلتاكنون توضيح داديم  چه آن. دارند مياين سرويس دريافت 

ي عمل خود را  هضند حوتوان مي داران سرمايهبا استفاده از اين امكانات است كه . بود) متوسط يا كوتاه مدت

  .گسترش دهند

كه پول  دانيم ميرا توضيح داد؟  دهند ميكساني كه پول قرض  ي وسيله بهعمل رباخواري  توان ميچگونه 

شكل سرمايه در روند البته اگر پول به . كند مين »زايش«ي براي توليد پول ندارد، پول به تنهاييخاصيتي ذات

واحد از پول كه در باال  3000مبلغ . كند ميگذاري شود، مقداري ارزش كسب و سود ايجاد  توليد سرمايه

همين . كند ميچيزي ايجاد نهيچ  شود مي داري نگهدر گاو صندوق  كه فرض شد، البته هنگامي انداز پس صورت به

خواهد آورد، زيرا  راه همدرصد به  8برابر با  به طور مثال اي گذاري شود بهره كه بر روي سهام سرمايه پول هنگامي

. د آوردهخوا راه هماندازد كه مقداري سود به  وند توليدي به كار ميرخود اين پول را در يك  ي نوبهكمپاني به 
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 عنوان بهمبلغ اصلي، كه  ي وسيله بهخر سال فقط قسمتي از ارزش اضافي ايجاد شده ي پرداخت شده در آ بهره

از نرخ  تر كم واره همگفت كه نرخ بهره  توان ميدر نتيجه . باشد ميگرفته شده بود،  كار بهتوليدي  ي سرمايه

با گذاردن اين  مطمئن باشد كه كند ميواحد را قرض  3000اي كه دار سرمايه چه ناچن. سودآوري خواهد بود

ايجاد كند، در اين موقع است كه پيشنهاد % 20مشابه قادر خواهد بود سودي معادل  هاي سرمايهروي  سرمايه بر

  .زند به جيب مي% 12و از اين راه سود خالص معادل  كند ميبهره را % 8

از آن را به  سهمي ندتوان ميصنعتي سپس  داران سرمايه، ولي شود ميارزش اضافي فقط در روند توليد خلق 

در خلق ارزش  دتوان مييا سهمي از آن را به صاحبان پول نقد كه پولشان  تجاري اختصاص دهند و داران سرمايه

رو به ازدياد  داري بسيار مهم است زيرا سهام نكته آخر(  ص دهنديمورد استفاده قرار گيرد تخص تر بيش اضافيِ

كه خواهيم ديد تعداد  طور همان. نفع رزش اضافي بين افراد ذيي مسئله عبارت است از تقسيم ا همه). است

  .ود دارندجتجاري و صاحبان پول نقد و داران سرمايه ، در كنارنفع ي از اين افراد ذيتر بيش

. هادار بانكشغل اصليشان پول بازي است صحبت كنيم، يعني  ي كساني كه حاال اجازه بدهيد كمي هم درباره

صورت  چون، در غير اين(  ند سودي برابر با ميانگين نرخ سودآوري كسب كنندتوان ميراد چگونه است كه اين اف

از نرخ  تر كماي، كه بنا به تعريف،  پول را به بهره كهدر حالي كه كارشان اين است ) ي نخواهد كرددار بانككسي 

  .متوسط سودآوري است به وام دهند؟ البته اين اشكال صحيح نيست

ان دار بانك، كه اينتر  دقيق عبارت بهيا . بانكي ي سرمايهد بررسي مربوط است به ريشه و منبع اولين مطلب مور

أسيس دفتر مركزي شان را در راه ت سرمايه ها آن؟ در شروع كار، كنند ميبراي كارشان از چه چيزي استفاده 

 100 با اين مشخصات، مجموعاًنك فرض كنيد كه يك با. اندازند مي كار به، شعبات بانك و ساير ملزومات بانك

 جذب بانك خواهد ،انداز پس در ضمن كار، به زودي مقداري پولِ. كند ميگذاري  سرمايه واحد سرمايه خودش را

خيلي دور از واقعيت نخواهد بود كه فرض كنيم اين . باشد مياصلي بانك  ي سرمايهاز  تر بيششد كه بسيار 

هاي كم و متوسط انداز پسبانك براي . واحد خواهدشد 1000در حدود  ل مبلغيمي شادبه زو انداز پسهاي  پول

ثابت و حساب  انداز پسهاي بسيار بزرگ، انداز پسبراي بعضي از . پردازد مياي ن هاي جاري بهره متعلق به حساب

گين فرض كنيد كه ميان. ولي هرگز نرخ بهره چندان باال نخواهد بود ،پردازند هاي مختلف مي ، بهرهانداز پس

از طرف ديگر بانك قسمتي از . 1000در  30درصد باشد، يعني  3هاي مختلف انداز پسي پرداختي به  بهره

ه براي ك دهد ميشناور قرار  صورت بهرا به وام خواهد داد، و فقط مقدار كمي پول نفد را  انداز پسهاي  پول

ل شناور براي واحد را به شك 200ك نفرض كنيد كه با. گيرد ميفاده قرار پرداختن به مشتريان مورد است

ختلف به وام بدهد مهاي  به صورت% 8با  مانده را با نرخ ميانگين برابر يواحد باق 800ها در نظر گيرد و  پرداخت

 30منهاي) يبهره دريافت( 64سال سود بانك عبارت خواهد بود از در پايان . شود ميواحد در سال  64كه برابر با 
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ران نيز اين اد صنعتي، بانك داران سرمايهمانند . واحد 34كه برابر است با ) هاي مشتريان سابي به حبهره پرداخت(

% 34بنابراين نرخ سودآوري داراي رشد ناخالص برابر . كنند ميواحد سرمايه اوليه منسوب  100سود را به همان 

 عنوان بهها دار بانكپولي كه  وليكن. شود ميتعيين  دار سرمايه ي سرمايهنرخ سود بر حسب تعداد . باشد مي

به مرابحه داده (  بانكي هاي در سرمايه« :گويد ماركس مي. باشد ميدر حقيقت پول مردم  اندازند ميار ك هسرمايه ب

ر ماين ا... شود ميمنظور نيز وام داده  زا است و بدين زا، بالقوه خود ارزش اين طلسم اتوماتيك، خود ارزش) شده

  .»...نداز طريق مرابحه ارزش جديد خلق ك كه شود مي يكي از خصوصيات پول

ست مانند درخت مرواريدي كه مرواريد در«ـ  كند مياي كه سود ايجاد  ار سرمايهرالبته در پشت اين نما، اس

، قرار دارد كه سرمايه اين واقعيت حياتي و ضروري كه به سادگي هم قابل ديدن نيست  ـ ]1[» كند ميدرست 

 دتوان ميدر گذشته فقط  رارزش آن نيروي كا كه اينتجسم نيروي كار در گذشته و  زه جچيزي نيست ب

به يك ارزش جديد منتقل شود يا در آن جمع  ـ كار توليدي جديدـ  ارتباط يافتن با نيروي كار  زنده ي وسيله به

ي عميقي در  شهفقط يك شوخي است، اگر چه اين امر چنان ري كند مياي كه سود خلق  معماي سرمايه .گردد

اي  مؤسسهطبيعي دوبخش متفاوت را در سود هر نوع  كامالً طور به ها آندوانده است كه  داران سرمايهذهن تمام 

سود كل ( پول، و بخش دوم عبارت است از سود افزوده ي بخش اول عبارت است از بهره. دهند ميتشخيص 

ي در طي يك سال سود دار سرمايهاگر . شود ميه ناميد 1كه سود مالكانه) متعلق به سرمايه ي منهاي بهره

 7اي برابر با  بهره ،شد در طي همان يك سال اين سرمايه به وام داده مي  چه ناچندرصد باشد، و  40 اش سرمايه

درصد  7اش  گيري خواهد كرد كه سرمايه ـ نتيجه ولي اشتباهاًـ با اطمينان دار سرمايهگرفت،  درصد به آن تعلق مي

اين  داران سرمايهدر ذهن . باشد ميدرصد هم سود مالكانه يا پاداش مديريت خوب وي  13بش كرده و سود نصي

اي  مؤسسهتا  كند ميي كسب تر بيشبا مديريت خوب سود  مؤسسهسود و پاداش با توجه به اين واقعيت كه يك 

  .گردد ميبا مديريت غلط، توجيه 

به حيات خود ادمه دهد و اين  دتوان مينبدون مديريت صحيح  هاي كارخانهيا  مؤسسهالبته شكي نيست كه هيچ 

چنين شكي نيست كه اين كار  هم. اشدب ي خود مي الزحمه مديريت هم مانند هر كار ديگري شايسته دريافت حق

كه يك رهبر اركستر آزموده براي  طور همانست در. كار توليدي در نظر گرفته شوديك  عنوان بهبايستي  مي

اي  ثر و سازندهؤم طور به دتوان ميط يك مديريت شايسته فقرنامه خوب در يك اركستر ضروري است، اجراي يك ب

عظيم ، كار ديگر عبارت از  مؤسساتدر . با يكديگر هماهنگ سازد مؤسسهوظايف متعدد و مختلف را در يك 

، از كارگر ساده 2جمعي كارگرانهاي هماهنگ  فعاليت كه بلنيروي كار اعمال شده نيست،  تك تك جمعِ حاصلِ

                                                           
١
 -Entrepreneurial Profit 
٢
 -Collective Workers 
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 داران سرمايهرا از  عملكرد مديريت ،بنابراين هيچ قاعده و اصلي .كند ميتا مدير عامل است كه ارزش اضافي خلق 

جان كنت . گردد ميبه افراد متخصص استخدام شده واگذار  معموالًو اداره كردن  كند، امر مديريت جدا نمي

روز از قسمت مالي ه بز اقتصادي بزرگ رو مؤسساتاده است كه مديريت يكي از اقتصاددانان نشان د ،1البريتگ

معناي مزيتي جهت انتخاب مدير از ميان متخصصان بلند پايه ه كه اين امر از نظر وي ب گردد ميآن جداتر 

كرد تر از همه نبايستي فراموش  مهم. گردد ميي مشهور ن اين امر البته مانع از كسب همان سود مالكانه. باشد مي

تضاد بين  كه بر مبناي تضاد طبقاتي استوار شده است، مخصوصاً كنيم ميكه ما سيستمي را بررسي و تحقيق 

در اين موقعيت عملكرد مديريت جدا ار كار . كارگراني كه توليد كنندگان مستقيم هستند و مالكان وسايل توليد

تبديل به  ها آنيابد نقش  و يا گسترش مي شود ميتضاد طبقاتي حادتر  كه اينبه مجرد . باشد ميمراقبين ن

در يك كار گروهي اي با سازمان كار  اين جنبه از مديريت و اداره كردن داراي هيچ رابطه. گردد ميگري  سركوب

و هر  باشد ميپول، عادالنه و قابل توجيه ن ي سود مالكانه، بنابراين بيش ار بهره. باشد ميآميز ن هماهنگ و صلح

را  دار سرمايه ي وسيله بهاز نيروي كار  كشي بهرهرات ذهني يك طبقه است كه واقعيت اساسي تصو ها آندوي 

  .كند ميپوشي  پرده

 اين موضوع اساساً. 2ي زمين ي شكل ديگري از سود، يعني بهره اي است درباره مانده چند كلمه تنها مطالب باقي

در كشورهاي  مخصوصاً ،ري كشاورزي رو به نابودي استدا ، زيرا زمينگيرد ميبه داليل تاريخي مورد بررسي قرار 

ران فصلي گكار اكثراًكه ( با توجه به كاهش تعداد كارگر مورد لزوم در كشاورزي .يدار سرمايه ي پيشرفته

  .گردد مياين موضوع آشكارتر  ،ن با تعداد رو به افزايش كارگران صنعتيآي  و مقايسه) باشند مي

و بنابراين از  كند ميمواد مورد لزوم براي جامعه را توليد  ،د كه كار بر روي زميندر ابتدا بايد يادآوري كر

كه در آن نيروي كار خريداري  گيرد ميي انجام دار سرمايهتوليد  ي شيوهاي با  كه اين امر در جامعه جايي آن

هيچ چيز در ذات خود خود يك عامل توليدي است كه  خوديِه زمين ب. گردد مي، ارزش اضافي نيز ايجاد شود مي

هاي قابل استفاده به تصرف مالكان خصوصي  كه زمين رد، و فقط به كمك سرمايه، هنگاميجز هوا و آب نداه ب

آن اجاره تعلق گرديد به  درآمد، بارور گرديد، از آن زمان به بعد در تاريخ اگر قطعه زميني به كسي واگذار مي

 .گيرد ميصنعتي است كه بهره به آن تعلق  دار سرمايهن پول به داد و بيش شبيه به وام اين مسئله كم. گرفت مي

  .باشد ميبنابراين زمين حالت خاصي از سود 

  :مراجع

  .392كارل ماركس، كاپيتال، جلد سوم، صفحه   - 1

                                                           
١
 -John Kenneth Galbraith 
٢
 -Rent of Land 
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  فصل هفت

  ات فرعي ارزش اضافيمتقسي

  )تناقض موجود است؟ آيا ظاهراً(
  

، گردد ميارزش اضافي  ساعت آن صرف ايجاد 5ار چيزي نزديك به ساعت ك 8ديديم كه در فرانسه از هر  قبالً

كه تمام ارزش اضافي  خواستند ميصنعتي  داران سرمايهاگر . بايستي بسيار زياد باشد رفته مي هم كه بنابراين روي

  .ودب ؛ ميكنند ميدريافت  از آن چيزي كه حقيقتاً تر بيشرا براي خودشان بردارند بسيار 

دستگاه  ها آنديگران قسمت كنند، كه در ميان  اضافي را با شصنعتي در حقيقت مجبورند اين ارز داران سرمايه

  .دارند تجاري سهم عمده را داران سرمايهدولت و 

داران تجاري  سرمايهحصوالتشان مجبورند كه به اي پخش مصنعتي بر داران سرمايهديديم كه به چه دليل  قبالً

د مجبورن خدمت،براي اين  ها آنواضح است كه . شود ميتمام  ها آناين امر به نفع كنند و ديديم كه چگونه  اتكا

ست در. گردد مي تأميننظر كردن از قسمتي از ارزش اضافي به دست آمده  اين وجه با صرف. وجهي بپردازند

ي كه آن ن به بنگاه معامالت ملكقيمت ساختمان را به عنوان كميسيو مانند صاحب يك ساختمان كه قسمتي از

  .باشد ميموضوع البته پيچيدهتر از اين . پردازد ميرا برايش فروخته، 

 ها آن .كنند ميهاي كل واگذار  صنعتي اغلب پخش محصوالت خود را به كارگران و واسطه دارانِ سرمايهدر عمل 

هي از طريق گاو  مستقيماًآن را گاهي  فروشند كه اينان نيز خود آن را به خريداران عمده مي ي نوبهبه 

كاالها برابر با  ،جزء فروشندگيِ ي مرحلهدر  عموماً. كنند ميمخصوص، به فروشندگان جزء رد  فروشانِ عمده

هاي توضيح  ولي در هر يك از مراحل قبل از آن يك سهم از ارزش اضافي به واسطه .رسند ميارزششان به فروش 

نمايش دهيم و فرض  C+V+PL صورت بهش يك كاال را اجازه بدهيد كه ارز. يابد داده شده در باال تخصيص مي

تومان  3برابر با ) V(ها مزد دستيا  متغيرتومان و سرمايه  2برابر با  ،)C( كنيم مقدار ثابت كه به كاال انتقال يافته

در  .10ا ارزش كاال برابر خواهد بود ب ،اختياري در اين مثالِ. تومان باشد 5برابر با ) PL(و مقدار ارزش اضافي 

 دارِ اگر كه سرمايه. يمت به فروش خواهد رسيدقبه اين  معموالًكاال  است كه)فروشي خرده( فروش آخرِ ي مرحله

هاي تجاري در مراحل مختلف پخش مقداري  سانبفروشد، آژ 8از كارخانه به قيمت  مستقيماًصنعتي اجناس را 

كه  باشد مي) تومان 5(م قسمتي از تمام ارزش اضافي تومان تما 2بنابراين . تومان سهمشان خواهد بود 2با  برابر
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در قسمتي از ارزش  در نتيجه اين بخش از اقتصاد. كنند ميتجاري واگذار  داران سرمايهصنعتي به  داران سرمايه

  .در توليد آن دخالتي داشته باشد كه ايناضافي سهيم لست بدون 

اين امر از طريق گسترش . و پخش وجود دارد كاهش مراحل مختلف توزيع ي بردر زمان حال گرايش مبتن

، كه تمام شود انجام مي... و  پستي ي هاي عظيم و فروش از طريق حواله اي و سوپر ماركت هاي زنجيره فروشگاه

تجاري در زمينه  ي سرمايهاز طرف ديگر . گردد مي تجاري از ارزش اضافي ي سرمايهها باعث كاهش سهم  اين

با داشتن امكانات . بسيار وسيعي گسترش يافته طور بههاي تبليغاتي و غيره  بازار، آژانس تحقيق و بررسي نيازهاي

خصوصي براي تصاحب آن بخش از ارزش اضافي است كه  عيِدترين م حريص وسيع، بخش تجاري محققاً

همي داشته بخش دولتي نيز البته مايل است كه س. ال مجبورند آن را واگذار كنندحهر ه صنعتي ب داران سرمايه

 1ملي ايه و پول گرديده است، زيرا كه بودجهمقدار قابل توجهي ارز  ي كننده وز تبديل به دريافتدولت امر. باشد

1بين 
5

1تا  
4

هاي دولت از راه ماليات بر  از ده درصد دريافتي تر كم. دهند ميخود تخصيص ه درآمدهاي ملي را ب 

. بر روي مجموع ارزش اضافي ملي چندان زياد نيست 2جه عوارض مستقيمآيد، در نتي ها به دست مي سود كمپاني

3ولي در حدود 
4

هاي سنگين بر روي  ت بر فروش و مالياتدولت از ماليات مستقيم مثل ماليا هاي از دريافتي 

  .شود مي تأمين هاي سنگين بر روي مشروبات و سيگار و غيره  تدرآمدها و ماليا

خصوصي است، يعني مزد و حقوق كارگران و  هها بر مبناي درآمد قشر ب دريافت در نظر اول روشن است كه

ي برابر با ارزش عبارت به، يا شود ميكارگران بر مبناي ارزش نيروي كار تعيين  مزد دستديديم كه  قبالً. كارمندان

دريافت كه بعضي از  وانت مي. اجناس و كاالهايي است كه اين نيروي كار براي حفظ و باز توليد خود احتياج دارد

 باشد مي مؤثركلي،  طور بهنيروي كار كارگران،  داري نگهدر تربيت و حفظ و  ـ بهداشت و آموزشـ   خدمات دولتي

از ارزش  شود ميو از اين طريق نتيجه گرفت كه آن مقدار از ماليات كه براي به كار انداختن اين خدمات صرف 

  .شود مينيروي كار برداشته 

دولتي نيز وسايلي  مؤسساتها، پليس و بسياري ديگر از   ارتش، دادگاه كه كس معتقد نخواهد بود هيچ ،البته

و نه مخارجشان  ها آننه عملكرد . 3گيرند هستند كه در راه حفظ و باز توليد نيروي كار مورد استفاده قرار مي

. شود مي تأمين ها  از طريق ماليات ها آنها ندارد، اگرچه مخارج مزد دستهيچ ارتباطي با ارزش نيروي كار يا 

علمي آن را  طور بهكه  طور همانيك قسمت، : ها از دو قسمت تشكيل يافته است ها و حقوقمزد دستبنابراين 

 مزد دستاين مقدار از  كه اينبا توجه به  داران سرمايهتشريح كرديم، متناسب با قسمتي از ارزش اضافي است كه 

                                                           
١
 -National Incomes 
٢
 -Direct Levy 

٣
  .داري قرار دارند ي توليد سرمايه بازتوليد كالن شيوه عمال سركوب، در خدمتداري و به ويژه با ا ي سرمايه البته اين نهادها از طزيق رتق و فتق امور جامعه- 
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قسمت ديگر، . اضافه كنند ها آنه دولت منتقل خواهد گشت، مجبورند كه به مزد حقيقي كارگران بابت ماليات ب

توليدي و چه كارگران غير توليدي مقدار قابل  هاي رشتهبنابراين چه كارگران  .ستها آنحقيقي  مزد دست

به  ها آن مزد دستكه از طريق حقوق و  كنند ميمختلف را دريافت  هاي رشتهتوجهي ارزش اضافي توليد شده در 

توضيح  قبالًـ داراي همان پايه و اساسي دانست كه مخارج گردش كاال  توان مياين امر را . يابد دولت انتقال مي

كه آن  طور هماندرست . از ارزش اضافي مشتق شده باشد دتوان ميفقط  بنابراين، نهايتاً. دارد ـ داده شده است

كه مقدار ارزش اضافي در  كند مي، عواملي را فراهم شود مي لارزش اضافي كه به بخش تجاري منتققسمت از 

عواملي را  ،يابد، به همان طريق نيز اين قسمت از ازرش اضافي كه به دولت بورژوازي انتقال يافته كل افزايش مي

، هدايت كند مياي كه ارزش اضافي را تصاحب  هاي ملي را در جهت عاليق آن طبقه كه فعاليت كند ميفراهم 

  .دكن

صنعتي به  داران سرمايهكه  بايستي به خاطر آورد هنگامي. اردالبته انواع ديگري از انتقال ارزش اضافي نيز وجود د

فقط قسمتي از ارزش  ها آنپردازند،  اند، بهره مي پول قرض داده ها آنان و يا صاحبان پول نقد كه به دار بانك

در دوراني كه زندگي اقتصادي هر . گردانند احب اصلي پول برمياضافي توليد شده با استفاده از آن پول را، به ص

ي سرمايه،  براي اتمام كار، گردش دوباره .رويند مختلف از هر طرف مي مؤسسات، شود ميتر  روز پيچيده

گيرند و از  سرمايه مورد استفاده قرار مي ي وسيله به مؤسساتتمام اين . دهي، مديريت، تحقيق و غيره سازمان

  .گردد ميپرداخت  ها آنوارض بر روي ارزش اضافي مخارج طريق ع

ي جالب  كه در مزاياي ارزش اضافي شريك است و نمونه ـ واغلب فراموش شدهـ  گروه ديگري وجو دراد چنين هم

هاي  ساي قسمتؤاي تعداد زيادي مدير و ر مؤسسهدر هر . رود شمار ميه ب 1اجتماعيگرايي  جهي از واپستو

كه  هنگامي .و از يك موقعيت خوب و ممتاز برخوردارند دارند ميهاي كالن دريافت  د كه حقوقمختلف وجو دارن

روي صاحبان كارخانه و ر د رو مستقيماً، كنند ميو يا اعتصاب  كنند ميكارگران يك كارخانه تقاضايي را مطرح  

به همين منظور انتخاب  مخصوصاً با تعدادي از مسئوالن ارشد كه كه بلگيرند،  ي باال قرار نمي يا مقامات رده

در اكثر موارد در طرف ديگر خط  تقريباًيابند كه آن افراد  ميكارگران به زودي در. و خواهند شدر هاند روب شده

به  دارند ميمد كالني كه اين افراد دريافت آقسمتي از در .باشند ميسرمايه  ي گو و نماينده قرار دارند و سخن

 عنوان بهيدي است كه در توليد دارند و قسمت ديگر آن در مقابل خدمتي است كه كاري و نقش مف خاطر هم

. باشد ميدر مقابله با كارگران  ها آن يِگر نقش جلوگير و بيان دهند ميمر مسئوالن امور انجام انماينده و مجري او

اين بخش . ه حساب آوردها و حقوقشان بمزد دستجزء  توان مينرا به هيچ عنوان  ها آناين بخش دوم از درآمد 

  .شود مي تأمينتوليد شده  يدر حقيقت از طريق ارزش اضاف

                                                           
١
 -Social Repercussion 



������ �	
 دار� ����د ��

٥٤ 

 

قاتل يك كارگر در كارخانه رنو در فرانسه، اذهان  1972در سال  .شود مياين تحليل محدود به مسئوالن ارشد ن

را به استخدام  ليسافرادي نظير بازنشستگان ارتشي و يا پرسنل پ مؤسسات تر بيشجه اين حقيقت كرد كه ورا مت

هاي  اين پليس مزد دست. براي نظارت، جاسوسي و اعمال فشار كه بلآورند، نه براي شركت در امر توليد،  در مي

اين مشاهدات . باشد مي، فقط از طريق برداشت از روي ارزش اضافي توليد شده قابل توضيح مؤسساتمخصوص 

  .مان در مورد طبقات اجتماعي اي بعديه ابتدايي در اين مرحله كمكي خواهد بود براي بررسي

آورد، ولي فقط قسمتي از آن را  صنعتي در ابتدا تمام ارزش اضافي را به دست مي ي خالصه، سرمايه طور به

 ي سرمايه. كند منتقلمختلف  مؤسساتاست محصول توليد شده را به افراد و  دارد، چرا كه مجبور نگه دتوان مي

تمام كساني كه در ازدياد ارزش اضافي ـ ل نقد لت بورژوايي و صاحبان خصوصي پوبانكي ، دو ي تجاري، سرمايه

 ،در ازدياد و رشد ارزش اضافي توليد شده ها آنبنابراين تمام . كنند ميدر تقسيم منافع شركت  ـ سهمي دارند

تر، از تمام  كلي رطو بهكارگر يا،  ي طبقهاز  كشي بهره ي وسيله بهكه اين منافع فقط  باشند ميداراي منافعي 

كيك  اين تر بزرگالبته وقتي اين ارزش اضافي توليد شد، همگي براي قسمت . شود مي تأمين بگيران مزد دست

تجاري وجود دارد كه  ي مالي، و سرمايه ي سرمايه صنعتي، ي هايي بين سرمايه مثال رقابت طور به. آورند هجوم مي

هاي مختلف  اين چنين تضادي بين قسمت. گردد مي دار سرمايه ي هطبقمنجر به ايجاد تضادهاي داخلي در ميان 

 هاي رشتهوري در آگرايشي در جهت متعادل كردن نرخ سود واره همتوجه به اين حقيقت كه  ي بادار سرمايه

تر از يك نقش درجه دوم  نقش مهم دتوان مينو هرگز  گردد مييابد و ماليم  كاهش مي اكثراً، مختلف وجود دارد

پارچه از يك طرف و پرولتاريا و  متحد و يك طور به دار سرمايه ي طبقهبه تضاد اساسي، كه بين تمام  نسبت

هر چه  كشي بهرهدر  داران سرمايهكه منافع حياتي تمام  در حالي. ز طرف ديگر موجود است، بازي كندش امتحدان

  .ه و ايستادگي در مقابل اين امر داردمنافع تمام كارگران بستگي به مقابل همان حالدر  ،نهفته است تر بيش

ي از ضدر بع. شود ميثابت است و يا به آهستگي زياد  مؤسسهيا  يك كارخانه در حالت كلي، تعداد كارگران

ها هرگز با سرعت قابل مزد دست. حتي تعداد كارگران را كاهش نيز داده است) خودكار( ها، اتوماسيون بخش

 طور بههاي علم و صنعت  پيشرفت علت بهآالت و وسايل صنعتي  حالي كه ماشين يابند، در اي افزايش نمي مالحظه

رشد سريع و هميشگي  ي وسيله بهصنعتي، بنابراين،  جهانِ. ردندگ تر مي تر و عظيم تر، قيمتيمؤثر روزافزوني

ها از مزد ستدارزش وسايل و ابزار مورد استفاده در كارخانه از يك طرف و افزايش كم و ناچيز در سطح عمومي 

  .شود ميطرف ديگر، مشخص 

��: ي را دوباره بنويسمدار سرمايهاجازه بدهيد فرمول مربوط يه نرخ سودآوري در سيستم 

���
  PL ، كه در آن 

ي گرايشي كه در  در نتيجه. باشد مي متغير ي سرمايهعبارت از  Vبرابر با سرمايه ثابت و    C،برابر با ارزش اضافي
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افزايش  عنوان به، جرياني كه  Vيابد تا مقدار افزايش مي تر سريعدر فرمول باال بسيار  Cديم، مقدار، باال توضيح دا

  .تركيب ارگانيك سرمايه آن را توضيح داده بوديم

سهولت در مقايسه فرض  خاطر به. بوده استV = 50 و C = 200، 1930سال  فرض كنيد كه در يك كارخانه در

 850به  C ر مقدا 1970بود اگر در سال  بنابراين مبالغه نخواهد .ت باقي مانده استكه ارزش پول ثاب كنيم مي

قدر  هچ PLبا اين حساب مقدار ). سه برابر( 150به  50از  Vو مقدار ) بيش از چهار برابر( افزايش يافته باشد

 طور بهيم توان مي، و V به ارزش نيروي كار مربوط است، يعني مستقيماًكه ارزش اضافي  دانيم ميخواهد بود؟ 

در سال  كه Ĥنچن ارزد، هم مي) متغيرسرمايه ( V ارزش اضافي دو برابر 1970متناسبي فرض كنيم كه در سال 

  :كه ايننتيجه . بود 1930

                                                                       

40= % 100	��
200�150�

  1930نرخ سودآوري در =  

30% = 200	��
850�150�

  1970نرخ سودآوري در = 

افزايش پيدا  متغيراز سرمايه  تر سريعثابت بسيار  ي ماند و سرمايه كه نرخ ارزش اضافي ثابت باقي مي جايي آناز 

ي دانش و صنعت  پيشرفت بدون وقفه. گردد مياي در نرخ سودآوري  ، در نتيجه باعث افت قابل مالحظهكند مي

گرايش ميانگين نرخ سودآوري به كم «. شود ميدر سراسر اقتصاد  »يهاتركيب ارگانيك سرم«يش باعث افزا

  .ي استدار سرمايه، در حقيقت از اصول اقتصاد »1شدن

تعريف شده است؟ به اين علت كه مانند تمام  »گرايش« عنوان بهكه چرا اين قانون  شود ميمطرح  سؤالپس اين 

  .ز از اجزاء متضادي تشكيل يافته استقتصادي اين قانون نياقوانين 

نيروهاي  ي وسيله به كند مياي كه به سمت معيني ميل  هر پديده. باشد مي ي اضداد يك قانون عام جهاني مقابله

برحسب موقعيت  تر كمو گاه  تر بيشآن با نيرويي گاه  كه سعي در تغيير جهت حركت شود ميه ديگري مقابل

ه ي بتر كميا  تر بيشين كم شدن نرخ سودآوري يك گرايش عمومي است كه با نيروي بنابرا. زماني و مكاني دارد

يا و  تري و با نيروهاي مخالف قوي كند مياختراعات فني و علمي تغيير  تأثيراين امر بسته به . پيوندد وقوع مي

  .گردد ميتري مواجهه  ضعيف

                                                           
١
 -Tendency of Average Rate of Profit to Decline 
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كرديم كه نرخ ارزش  ند؟ در مثالمان در باال فرضا مكننده با اين امر كدا ن نيروهاي مخالف  و عوامل مقابلهاي 

هاي  فرض كنيد كه بين سال. وقوع بپيوندده ندرت امكان دارد كه به در واقعيت اين امر ب. اضفي تغيير نكند

در نتيجه براي نرخ . يابد افزايش مي 2/5Vبه  2Vنرخ ارزش اضافي به جاي ثابت بودن از 1970تا  1930

  :سودآوري داريم

5/37%  = 357	��
850�150�

  

  

افزايش تركيب  علت بهقسمت اعظم كاهش در نرخ سودآوري را،  دتوان مينرخ ارزش اضافي بنابراين باال رفتن 

ها براي دفاع ار كاهش در نرخ دار سرمايهترين روش  به همين دليل است كه سنتي. ، خنثي كندارگانيك سرمايه

، كه در حقيقت نرخ باشد مياز نيروي كار  ،متمركز كشيِ بهرهو تثمار هاي گوناگون اس سودآوري مربوط به راه

  .دهد ميارزش اضافي را افزايش 

اين گونه روابط تجاري، . كند مينيافته فاكتور ديگري است كه در همين جهت عمل  با كشورهاي توسعه تجارت

معدن  را به قيمت كم به دست كه مواد خام نظير نفت و سنگ  سازد ميي را قادر دار سرمايهجهان  مؤسسات

، واردات عالوه به. كاهش دهند شود ميآن قسمت از سرمايه ثابت را كه مربوط به خريدهايشان  ،آورند و از اين راه

اگر قهوه، چاي،   چه ناچن. گردد ميبعضي از اقالم سهم مصرفي، باعث كاهش در ارزش نيروي كار  ي زمينهدر 

توليد شود،  ـ تر خواهد شد گران ها آنجايي كه به عمل آوردن ـ  كشورهاي صنعتيموز، پرتقال، پسته و غيره در 

ها به قيمت باالتر به همان كشور معموالًو باالخره محصوالت صنعتي . ها خواهد گرديدمزد دستباعث افزايش 

 تأثيربازدارنده  الزم به تذكر است كه اين عوامل. كند ميي را عايدشان تر بيشسود  ، كه نتيجتاًشود ميفروخته 

  .به كم شدن دارند »نرخ سودآوري«محدودي بر روي گرايش

ي جديد را مورد بررسي دار سرمايههاي سيستم  هايي از پيشرفت آن جنبه ،تر بيش ،امروزه بسياري از اقتصاددانان

مواجه با  امروزه ما از يك طرف. حساب بياورده ست بتوان مينكلي  طور بهكس كه مار دهند ميقرار  تأمل و 

ي خود قرار داده است و از طرف ديگر با توسعه  دستگاه دولتي هستيم كه تمام زندگي اقتصادي را در زير سلطه

 ها بخشاين . شوند ميخوانده  اقتصاد »1بخش سومين« معموالًتوليدي كه  غير هاي رشتهو گسترش بسياري از 

، و در عين حال در باال بردن نرخ رسند ميي به نظر زائد ردا سرمايههاي غير  غير توليدي بوده و با مقياس اكثراً

 .كنيم مياي مشكل و پيچيده است مطرح ن در اين مرحله ما اين موضوع را كه تا اندازه. باشند مي مؤثرسودآوري 

                                                           
١
 -Tertiary Section 

بخش (رسند  و از سوي نيز به مصرف نمي) بخش اولين(روند  از اقتصاد كه به توليد كاالهايي مشغول است كه به عنوان ابزار و مواد توليد به كار نميبخشي 
بيين بحران ت. (پردازد مي... براي مصرف طبقات حاكم، توليد تسليحات و » كاالهاي تجملي«، به سخن ديگر آن بخشي از اقتصاد كه به توليد )دومين
 )308و  309داري، بازنگري ماركسيستي نظريه بحران، كريس هارمن؛ جمشيد احمدپور، ص  سرمايه
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از . كند ميهاي گوناگون با كاهش نرخ سودآوري مقابله  مشاهده كرد كه سيستم دولتي جديد از راه توان ميلي و

 تر بيشميبرند تحت فشار قرار دادن صنايع براي نوسازي و تمركز هر چه  كار به ها دولتهايي كه  مله روشج

انحصارات، ملي كردن بخشهايي مانند حمل و نقل و مخابرات كه سودآور نيست يا خيلي كم است و سفارشات 

بخشهاي . ر صنايع طرف قرار دادرو به افزايش نظامي و خدمات شهري دولتي با شرايط دلخواه و مطلوب از نظ

كه ديديم، گردش سرمايه را شتاب  طور همانو  باشد مي اقتصاد» بخش سومين«تجاري مهمترين جزء از 

ي تر بيشكه در يك زمان معين ارزش اضافي  سازد ميو از اين راه سرمايه صنعتي را قادر  دهد ميي تر بيش

لوگيري از گرايش كلي نرخ سودآوري به كم شدن، بازي مهمي در جبنابراين بخش تجاري نقش . توليد كند

  .كند مي

در حقيقت ميانگين نرخ سودآوري  و باالخره نبايستي از ياد برد كه نرخ سودآوري كه گرايش به كم شدن دارد

در عمل تفاوت زيادي بين مقدار نرخ . اقتصادي بر روي هم هاي رشتهيعني نرخ سودآوري در تمام . باشد مي

كه  اين امر بستگي به چند عامل دارد .ظر ممكن است پديدار شودنبر حسب نوع صنعت مورد سودآوري 

هاي  كمپاني، نسبت به انحصارات بزرگ مخصوصاً مؤسسات. باشد ميترين عامل، اندازه و ظرفيت مورد نظر  مهم

، به كم شدن تر و به وسايل گوناگون در مقابل گرايش نرخ سودآوريمؤثرقادرند بسيار  ،كوچك و متوسط

از طريق آماري آن را ثابت  توان ميتجارت عملي ثابت شده است و حتي  ي وسيله بهاين حقيقت . مقاومت كنند

  .نمود

ي براي انباشت تر بيشهاي عظيم ظرفيت و امكان بسيار  نتيجه گرفت كه كمپاني توان مياز مطالب گفته شده 

ي تر بيشو در نتيجه امكانات  شود مي تر بيش واره هم اين شكاف .كوچك و متوسط مؤسساتسرمايه دارند تا 

ي حيات نيستند و براي حفظ  كه به تنهايي قادر به ادامه كوچك را مؤسساتآيد تا  وجود ميه براي انحصارات ب

گرايش نرخ «مي ي قانون عمو عملكرد چندگانه. ، تحت كنترل خود در آورندخود ناچار به ادغام در همديگرند

از اين موضوع . در نهايت منجر به تسهيل انباشت سرمايه و تمركز سرمايه گرديده است »كم شدنسودآوري به 

حساب ه اين انحصارات ما بايستي نه فقط نرخ سودآوري را ب در مورد. زنند ميانحصارات سودهاي كالن به جيب 

مشاهده كرد كه  توان مي چنين مه. حجم سرمايه مورد استفاده را نيز در نظر بگيريم بايد چنين هم كه بل ،آوريم

تر شدن موضوع  براي روشن. به راحتي كاهش نرخ سودآوري را جبران كند دتوان ميرشد و افزايش حجم سرمايه 

درصد و  15داراي نرخ سودآوري  1970صنعت، در سال  هاي رشتهفرض كنيد كه يك انحصار صنعتي در يكي از 

حال فرض كنيد . ميليون تومان خواهد بود 5/1د كه در نتيجه سود آن ميليون تومان باش 10اي برابر با  سرمايه

درصد  12ميليون تومان افزايش يافته باشد و در مقابل، نرخ سودآوري آن به  20سرمايه آن  1974در سال 

از سود  تر بيشيعني بسيار ـ ميليون تومان خواهد بود  4/2سود به دست آمده در اين حالت . كاهش يافته باشد
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 ي سرمايهوگانه در شرايط دقانون گرايش نرخ سودآوري به كم شدن داراي يك اثر متضاد و  .1970ن در سال آ

و از طرف  سازد ميب انحصارات صيي را نتر بيشاز يك طرف با كمك به تمركز سرمايه سود . باشد ميانحصاري 

  .دهد ميديگر نرخ كلي و عمومي سودآوري را كاهش 
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  »فصل هشت«

  :تقويت و سقوط پول

  تورم از كسب اعتبار تا

  

ديديم ارزش يك كاال فقط  قبالً. كنيم ميراجع به پول گفتيم اين فصل را شروع  قبالً چه آناي از  با خالصه

هاي ابتدايي  كه يكي از شكل) معاوضه( تاق زدن. كه آن را با كاالي ديگري مبادله كنيم شود مي هنگامي آشكار

كه نياكان ما با تعداد زيادي از كاالهاي مختلف براي تاق  هنگامي. هاست كه از بين رفته است ادله است، مدتمب

 ي وسيلهاين . وجود آوردنده سنجشي ساده و راحت براي هر كااليي ب ي وسيلهكم يك  زدن روبرو شدند، كم

تعداد  ي وسيله بهعد، ارزش يك كاال از آن هنگام به ب. ناميم را پول مي »]عام[1معادل همگاني« سنجش يا

فرض كنيد كه اين معادل . بايستي پرداخت كه براي تاق زدن مي شود ميواحدهايي از اين معادل همگاني بيان 

در اين صورت قيمت كفش عبارت . مثقال طال تاق زد 10بتوان با  مثالً ،همگاني طال باشد و يك جفت كفش را

  .از بيان پولي ارزشكه قيمت عبارت است  شود يممشاهده . واحد پول  10 است از

به عبارت ديگر، يك . سنجش همگاني از ارزش باشد ي پول اين است كه يك وسيله ي كاربرد اصلي و اوليه

كمك به امر گردش  ها آنترين  البته پول كاربردهاي ديگر هم دارد كه يكي از مهم. ها استاندارد براي قيمت

حسين پول دريافتي را براي خريد راديو . برد مي كار بهي خريد لباس از حسين حسن پول را برا: باشد مي

 كند ميو شخص آخر از اين پول براي خريد يك قوطي كنسرو ماهي استفاده  برد مي كار بهترانزيستوري از پرويز 

خود خواهند چند ماه يا چند سال بعد ، لباس، راديو و كنسرو ماهي مصرف شده و به پايان عمر . و الي آخر

اشياء مورد مبادله را  استفاده و مصرف مبادله و نتيجتاً عملِ ،در اين گردش ،مقدار پول مورد استفاده. رسيد

ي پول در اين حالت، حركت و دست به دست گشتن است و  وظيفه. ولي خود پول به مصرف نرسيد ،تسهيل كرد

  .كاالهاي مختلف كمك كردن ي از اين راه به مبادله

افراد خسيس هم هستند كه پول را به خاطر پول جمع . كند ميف البته گاهي اوقات گردش را متوّق پول،

كه براي خريد جنس مورد  كنند ميپولشان راذخيره   افراد هنگامي تر بيشبرند، اما  و از اين كار لذت مي كنند مي

دراين صورت هر ماه مبلغي را . ملي نيستبا درآمد يك ماهشان اين كار عي كافي ندارند و  نظرشان پول به اندازه

افراد مختلف به داليل مختلف . شان قادر به خريد آن جنس بشوندانداز پسگذارند تا هنگامي كه با پول  كنار مي

                                                           
١
 -General Equivalent 
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انداز، يا در راه  پسهاي  كه قسمتي از سودشان را در حساب داران سرمايه، از جمله دهند مياين كار را انجام 

خاصيت . باشد مياحتكار و ذخيره نيز  ي وسيلهيك  چنين همبنابراين پول . اندازند كار به تر بيش گذاريِ سرمايه

در عين حال اين دو وجه در يك ارتباط . دنباش مي آندو وجه متضاد از عملكرد  1پولگردش و خاصيت احتكار 

ي پول به منظور تر بيشتا مبلغ  سازد ميپول ، ما را قادر  انداز پسديالكتيكي با يكديگر هستند، زيرا كه احتكار يا 

  .، به گردش در آوريمتر بيشي اجناس با ارزش  مبادله

از تمام اين مراحل اجتناب  توان ميبا وام گرفتن  اين موضوع ممكن است مورد قبول قرار نگيرد، چرا كه ظاهراً

ين پول به وام وام بگيرد، اوري لباس مقداري پول اين استدالل درست نيست، زيرا اگر حسن براي خريد ف. كرد

 ،وام گرفتن يا كسب اعتبار. نموده است انداز پسگرفته شده در حقيقت متعلق به كس ديگري است كه آن را 

افراد مختلف، در خدمت وجه توليد  ي وسيله بهسيستم يا روشي است كه از آن طريق پول ذخيره شده 

شده  انداز پساني ندارد كه آيا اين پول به خاطر منظور معيني افتد، و اين امر اهميت چند مي كار بهي دار سرمايه

  .بدون هدف خاصي كه اينه است و يا بود

من مقدار . دهند مي ارايهبا مدت ثابت به مشتريانشان  انداز پسحساب  اه كانبمثال، امروزه بسياري از  عنوان به

و بانك در پايان آن  كنم مي انداز پس) ه سالبين يك تا س معموالً( معيني پول را براي مدت زماني توافق شده

براي . پردازد ميكوتاه مدت  انداز پسهاي  ي آن را با نرخي بيش از نرخ بهره حساب بهره عالوه بهمدت مبلغ اصلي 

فقط هنگامي مهربان هستند كه به  اه نكاب؟ پردازد مياضافي را به من  ي چه بانك اين چنين مهربان اين بهره

دانند من از حسابم تا پايان مدت توافق شده پول برداشت  جا كه مي در مورد اين مثال از آن. نفعشان باشد

ي به صورت وام كوتاه مدت به تر بيشي  نخواهم كرد، در نتيجه در اين فاصله زماني بانك پول را با بهره

  .من پرداخت شده است انداز پساين وام بنابراين از پول . دهد ميمتقاضيان 

 معموالًاست، كه  »گردشي«ي آن وجود دارد؛ يك نوع آن وام  كلي سه نوع وام بر حسب موارد استفاده طور به

براي اجناسي كه در انبارها منتظر فروش هستند وام  دتوان مياصلي  ي يك فروشنده مثالً .باشد ميكوتاه مدت 

فوالد ممكن است مقدار زيادي فوالد به يك كارخانه متالوژي فروخته باشد ولي اين  ي يك كارخانه. بگيرد

. ، به او داده شدهروزه پرداخت شود 90سفته  ي وسيله بهپول آن تا سه ماه بعد  كه اينسفارش فقط با شرط 

وام گردشي . هدد ميدفعه به او  جا و يك بختانه بانك مربوطه با كسر مقداري از آن، تمام مبلغ را يك خوش

يزان گردش سرمايه را شتاب مبنابراين . است راه همهاي مورد انتظارِ در آينده  تباط با پرداخترادر  هميشه

از طريق كسر  اكثراًاين نوع وام . گردد ميباعث افزايش ارزش اضافي  دانيم ميطور كه  بخشد و همان ي ميتر بيش

ها  از طريق انتقال وام چنين هم. شود ميباال گفتيم، پرداخت  ي، همان طور كه در مثالهاي تجار صورت حساب
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انكي بيش بيعني حساب  ،در اين حال حساب بانكي به صورت باز خواهد بود. گيرد ميجاري انجام  يها به حساب

ره به شود، به آن احتماالً انداز پسدر اين حساب پولي هم  رالبته اگ. شده در آن اعتبار دارد انداز پساز مبلغ 

  .گيرد ميتعلق 

دراز مدت بوده و شامل مبلغ  معموالً، كه »گذاري وام براي سرمايه«يا  »وام صنعتي«نوع دوم وام عبارت است از 

كه  چه آناز  تر سريعو  تر بيشتا  سازد ميرا قادر  مؤسساتاين نوع وام كارخانجات و . باشد ميزيادي پول 

ي جديد اين امر، تلفيق و يكي شدن دو كارخانه از  يك نمونه. دگسترش يابن دهد ميخودشان اجازه  ي سرمايه

مجتمع ذوب آهن در ميان كشورهاي  ينتر بزرگهاي ذوب آهن در فرانسه بود كه باعث ايجاد  مجتمع ينتر بزرگ

رانك برآورد شد، اما دو ميليون ف 7مجموع مخارج براي اين يكي شدن حدود . گرديد) در مقياس ملي( صنعتي

 ها بانكبين اين دو مقدار از طريق تفاوت عظيم . كننده بيش از يك ميليون فرانك اعتبار نداشتند تطرف شرك

همكاري و شركت در  هدف اين نوع از وام اساساً. شد تأمين ) ميليون فرانك 65/2(و دولت ) ميليون فرانك 4/1(

صرار و ا تأكيد ها بانك اكثراً. گردد مي، كه باعث افزايش كلي ارزش اضافي باشد ميتوليدي  ي سرمايهانباشت 

. كنند داري نگه ها آنرا  مؤسسه ي سرمايهوحتي  مربوطه نظارت داشته باشند، ي سسهمر مديريت مؤا دارند كه به

هاي مالي، متخصص  اين بنگاه. بود 19بانكي در قرن  يها گذاري امر يك عامل اصلي در رشد سرمايه اين

  .را به عهده گرفتند ها آني بسياري از  و مختلف گرديدند و ادارهعظيم  مؤسساتگذاري در  سرمايه

خريد «. هاي اخير به شدت رايج شده است كه در سال »وام مصرفي«داند،  نوع سوم از وام را هر كسي مي

 آورد، باعث افزايش شديد در توليد كاالهاي مصرفيِ ، كه اين وام امكان آن را فراهم مي»1اي يا ناگهاني ضربه

و به  پذير ساخته است ي افراد را امكان هاي بالقوه اين امر تحقق ناگهاني تقاضاها و درخواست. دوام گرديده استبا

اين نوع وام باعث خلق نيازهاي  چنين هم. شان پديدار شده استر اين تقاضاها امكان برآورده شدنعبارت ديگ

  .كند ميتر  كوتاه و از اين راه زمان الزم براي گردش سرمايه را شود ميجديدي 

عملكرد آن عبارت است از جذب . در خدمت سرمايه ي از يك وسيله است خالصه، وام در هر شكلي عبارت طور به

هاي مالي خصوصي يا عمومي  به صندوق حساب بنگاه ها آنو انتقال  ـ كم يا زيادـ  هاي ذخيره شده همه پول

پولي در يك  ي سرمايهبه  ها آن، و تبديل )و غيره ندازا پسهاي  ، حسابانداز ي، صندوق پسي تجارها بانك(

  .يدار سرمايهمقياس معين به نفع سيستم 

شود تا گردش سرمايه و روند اقتصادي  گذاري، وام مصرفي، همگي به كار برده مي وام گردشي، وام براي سرمايه

كه وام در گفت  توان ميدر نتيجه . دن راه مقدار ارزش اضافي را افزايش دهني را سرعت بخشند و از ايدار سرمايه
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ي بايستي جزء عواملي به حساب آيد كه بر خالف گرايش نرخ سودآوري به كم شدن، عمل دار سرمايهاقتصاد 

  .شود مياشاره شد، اضافه  ها آنخالصه به  طور بهو به آن عواملي كه در فصل قبل  كند مي

. تثبيت كردند 1كاالـ  پول عنوان بهي طال و نقره خودشان را بياييد به پول برگرديم، ديديم كه فلزات قيمتي يعن

 از مقدار معينيي  به اندازهي ضرب شده كه ها سكهبه فكر افتادند كه از  ها دولت ها آنبردن  كار بهبراي راحتي در 

افرادي  .ارزش معيني داشتند و به سادگي به گردش درآمدند ها سكهاين . واحد پول ارزشي داشتند استفاده كنند

ي طال و نقره شده  شف آمريكا، صاحب مقدار زيادي سكهك چنين همكه در نتيجه استفاده از مزارع بزرگ و 

د كه دندا اي مي ورقه ها آنبه  ها بانك ،در مقابل. كردند انداز پس ها بانكرا در  ها آن ،تر بيشبودند، براي امنيت 

جاي صادر كردن ه ، بتر بيشراحتي  خاطر بهبعد،  .شد ده ميداد و اسكناس خوان شان را نشان ميانداز پسمبلغ 

ه هر اسكناس ك 10كرد،  واحد پول تعيين مي 5380 مثالًطالي مشتري را برابر با  انداز پساسكناس كه مقدار 

 3واحد و  50و يك اسكناس برابر با 100ه اسكناس كه هر كدام برابر با واحد ارزش داشت و س 500كدام 

ها  گشتن اسكناس اين كار باعث تسهيل در انتقال و دست به دست. واحد صادر كردند 10با  اسكناس برابر

نك در هر لحظه آماده است تا آن را با ادانست كه ب واحدي داشت مي 100هر شخصي كه يك اسكناس . گرديد

  .صد واحد طال معاوضه كند

الوه بر ضرب سكه، شروع به انتشار ، عكردند ميمنتشر  يي كه پولها بانكبعدها رسم بر اين شد، كه 

از ( 2يري يوشيها به پول فيد اين اسكناس. شد خود بانك حمايت مي ي هايي كردند كه با طالهاي ذخيره اسكناس

بستگي به اطميناني داشت كه از طرف  ها آنزيرا اعتبار  .معروف شدند) ني اعتماد و اطمينانريشه التين به مع

گاه نبايد بيش از اندازه به  كه هيچ دانيم ميالبته . شد ي طال داده ميها سكه اض آن ببانك مربوطه در مقابل تعوي

يافتند ادند درد ي ملي كه پول انتشار ميها بانكدر حقيقت . كساني كه كارشان ساختن پول است اطمينان كرد

جم كل تجارت چنان در همين حال ح. ي به تبديل پول خود به طال دارندتر كمي  روز عالقه هكه افراد روزب

كه تمام ذخاير طالي يك كشور هم ) پول ارزش خود را به مقدار زياد از دست داده بود( افزايش پيدا كرده بود

كناس در را متوقف كردند و شروع به چاپ اس ي طالها سكهي ملي ضرب ها بانكبنابراين . براي آن كافي نبود

در طول زمان امر  ها بانكتدريج تمام ه كردند و بر داشتند رزش طالهايي كه در اختيامقياس زياد و بيش از ا

يك كاال نقش خود را از دست داد و تبديل به يك نشانه يا  عنوان بهپول . تبديل اسكناس به طال را منسوخ كردند

  .ذاتي گرديد عالمت بدون ارزشِ

                                                           
١
 -Money Commodity 
٢
 -Fiduciary 
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بعضي از . ظاهر و تثبيت شدندولي هاي ديگر پ گذراند، شكل كه پول تغييرات گفته شده را از سر مي در حالي

هاي اعتباري  اين برگ). هاي اعتباري يا سفته مانند برگ(اشاره كرديم  قبالًها از سيستم وام مشتق شدند كه  ينا

  .كند و به ديگري انتقال دهد ست پشت آن را امضاتوان ميمانند اسكناس به گردش درآمدند و شخص 

 عنوان بهاي مورد استفاده قرار گرفت و چنان متداول شد كه  تر از همه چك بود كه در سطح گسترده مهم

دهيد،  خريد خود از يك فروشگاه چك مي كه شما در ازاي و هنگامي كنند مياستفاده  ها آنجانشين پول از 

تا مبلغ آن را  دهد ميآن را به بانك خود  كه بل ،كند ميصاحب فروشگاه براي دريافت پول به بانك مراجعه ن

هاي بانكي طرفين وارد  در بانك مربوطه موضوع را در صورت حساب. به حساب بانكي او واريز كنند مستقيماً

چك، سفته،  .ولي بدون استفاده از اسكناس يا وجه نقد ،جا شده است هدر اين مثال مقداري پول جاب. كنند مي

دارند ولي به صورت اسكناس  قش پول رانهاي پول هستند كه همان  ها و شكل تروام اعتباري و غيره ساير صو

  .نيستند

هاي به جريان انداختن مقدار پول در گردش مورد نياز در يك كشور تشكيل شده است از،  امروزه وسايل و راه

. باال اشاره شد دركه هاي پول را  يابد و ساير شكل بانك مخصوص انتشار مي ي وسيله بهمقداري اسكناسي كه 

درهر صورت با در نظر گرفتن ميانگين . باشد ميدر گردش  از اسكناسِ تر بيش دوم بسيار صورت بهمقدار پول 

هاي مختلف، داراي اين كاربرد اجتماعي است كه  سرعت گردش پول، مقدار كل تمام وسايل پرداخت به صورت

ر دست به با 5ميانگين  طور بهاگر مقدار پول در سال . كند ميعمل مبادله را در سطح تمام كاالهاي بازار ممكن 

1  تقريباًدست بگردد، 
5

گاهي اوقات ممكن است . دهد ميارزش كاالهاي مبادله شده را در ظرف يك سال نشان   

 اوقات يك نوع تر بيشولي  .صورت به سادگي متوان پول منتشر كرد پول در گردش كافي نباشد، در اين كه مقدار

  .گويند 2مقعيت را تورموجود است، كه اين مو »1فزوني و زيادي مداوم پول«

كه دولت بر انتشار اسكناس نظارت  جايي آناز . باشد ميمسئول چنين موقعيتي  مستقيماًدر اكثر موارد دولت 

 شود ميهاي ضروري دچار كمبود  اش براي هزينه در مواقعي كه منابع مالي معموالً كند ميدارد و آن را كنترل 

هنگامي كه اين امر اتفاق بيفتد . بكند تر سريعن پول را مجبور به گردش بيند كه جريا ي كار را در اين مي چاره

يز افزايش يافته نمتناسب با آن، مقدار كاالهاي موجود براي مبادله  كه اينبدون  ،مقدار پول افزايش خواهد يافت

. ه خواهند شدتر عرض ارزش كلي كاالهاي توليد شده تغيير نكرده است ولي همين كاالها به قيمتي گران. باشد

ها و در  اين امر به يك افزايش عمومي در سطح قيمت. ي از پول خواهد بودتر بيشداراي كميت  ،يعني يك كاال

                                                           
١
 -Persistant Excess of Money 
٢
 -Inflation 
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ارزش پول ) دوفاكتو( نتيجه كاهش قدرت خريد اسكناس و حتي گاهي اوقات به يك نوع سقوط غير رسمي

  .كشور، منجر خواهد شد

در . گردد ميها  افتد، باعث باال رفتن قيمت اسكناس اتفاق مي ي پشتوانه بدون كاهش ارزش پول كه بر اثر انتشارِ

ها باعث  بدين معني كه باال رفتن قيمت. اتفاق افتاده است تر بيشهاي اخير برعكس اين جريان بسيار  سال

رمي ي يك موقعيت تو جهترين نتي اين موضوع مهم. افزايش مقدار پول و در نتيجه كاهش ارزش آن گرديده است

  .ي تبديل شوددار سرمايهتوليد  ي شيوهرود تا به يك امر پايان ناپذير و هميشگي از  در اقتصاد است كه مي

خود  ي نوبهم در اقتصاد جامعه هستند كه به تور ي باعث و بانيِدار سرمايه توليد ي شيوهترين اركان  اساسي دقيقاً

بياييد فرمول ارزش يك . دارد راه هماز بارآوري اقتصادي به  تر سريعها را مزد دستها و افزايش  باال رفتن قيمت

اگر تمام شرايط توليد بدون تغيير باقي بمانند، واضح . است در نظر بگيريم M = C+V+PL كاال را كه به صورت

 و از اين راه قيمت، كه. شد خواهد M و در نتيجه مقدار Vها باعث باال رفتن مقدار مزد دستاست كه باال رفتن 

مقدار ارزش  كه ايناين استدالل مبتني است بر . ، افزايش خواهد يافتباشد ميدر جقيقت بيان پولي ارزش 

اگر اين فرض مورد قبول نباشد، . در فرمول گفته شده، يك مقدار تعيين شده و غير قابل تغيير است) PL( اضافي

به  ـ ها شود باعث باال رفتن قيمت كه اينبدون ـ   از بارآوري توليد افزايش يابند تر سريعحتي  دتوان ميها مزد دست

 ،آيد اگر چه اين امر به نظر ساده مي. يك كاهش متناسب با آن در مقدار ارزش اضافي به وجود آيد كه اينشرط 

: تر ببينيم تا يك حقيقت اساسي را روشن كند ميو فقط به ما كمك  شود ميولي اين استدالل از حرف خارج ن

ها، در حقيقت يك فن و  باال رفتن قيمت علت بهمشخص تغييرات ارزش پول  طور بهورم، و يا كلي ت طور به

. باشد ميناپذير  ي طبقاتي اجتناب يك شكل و بيان از مبارزه كه بلنيست،  تكنيكي مربوط به علم اقتصاد

، و ساير شرايط غير شود مي ها آنكه مبارزات صنفي كارگران باعث افزايش قابل توجهي در قدرت خريد  هنگامي

، و تثبيت نرخ ارزش اضافي به ميزان سابق نخواهند بود داري نگهقادر به  داران سرمايهاند،  قابل تغيير باقي مانده

ها  قيمت. كنند مير شروع تزود معموالً داران سرمايه، عالوه به. ها را باال ببرند و ايجاد تورم بكنند قيمت كه آنمگر 

از بارآوري  تر سريعها مزد دست دهند ميكه اجازه ن يابند، در حالي اقتصادي افزايش ميگونه دليل  بدون هيچ

  .گيرد ميصورت  تر بيشخاطر كسب ارزش اضافي  بهها فقط  و تمام اينـ  توليدي افزايش يابند

رد، دا تر بيش ي ي انحصاري شده است و ارزش مطالعهدار سرمايهاساسي  اين موضوع تبديل به يكي از مشكالت

  .باشد ميدرخور متخصصين اقتصادي  تر بيشولي 
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  »فصل ُنه«

  انباشت غير قابل كنترل سرمايه

  ي اقتصاديها ناو بحر
  

در ابتدا تبديل به  دار سرمايه ي سرمايه مالي اوليه: زير توضيح داديم صورت بهروند گردش سرمايه را  قبالًما 

از  ، و باالخرهشود ميكااليي  ي سرمايهتوليد تبديل به  ي لهمرح، وسپس در انتهاي گردد ميتوليدي  ي سرمايه

بار ديگر تكرار  دتوان ميو سيكل  شود ميمالي  ي كااليي دوباره تبديل به سرمايه ي سرمايهطريق مبادله اين 

  .گردد

البته مقدار  .باشد مينتيجه گرفت كه روند توليد كاال در عين حال روند باز توليد سرمايه نيز   توان ميبنابراين 

وجود ارزش اضافي  علت بهمقدار آن : صرف شده در ابتداي آن است پولِ از مقدار تر بيشپول در انتهاي سيكل 

به جيب  داران سرمايهط لتاريا، كه توسپرو »كار اضافيِ« ي وسيله بهافزايش يافته است، يعني ارزش ايجاد شده 

  . شود ميزده 

  :مطرح كرد توان ميدر باال ته شده دو نظر بر مبناي حقايق گف

 ها آنرسانند، كه در اين صورت به درآمد  تمام ارزش اضافي به دست آمده را به مصرف مي داران سرمايه - 1

اي كه به توليد برگردانده  در اين صورت سرمايه. شود ميمنتقل شده و صرف مخارج شخصي يا خانوادگي 

 سرمايه در اين حالت باز توليد شده. انداخته شده بود كار بهيكل همان مقدار است كه در ابتداي س دقيقاً شود مي

اين نوع توليد را . تكرار شود دتوان ميو توليد فقط در همان مقياس قبلي ) ي همان ارزش قبلي به اندازه(

  .خوانند مي »1بازتوليد ساده«

نند، و بقيه را صرف افزايش سار درآمد به مصرف مي عنوان بهفقط قسمتي از ارزش اضافي را  داران سرمايه - 2

ناميده  »2توليد گستردهباز«ادامه يابد، كه  دتوان مي تر بزرگدر اين حالت توليد در يك مقياس . كنند مي توليد

كشاند،  را از باز توليد ساده به سمت باز توليد گسترده مي ها آن، داران سرمايهروشن است كه رقابت بين .شود مي

نابراين باز توليد گسترده ب. قادر به توسعه و گسترش هستند داران سرمايهم است كه چرا كه فقط در صورت دو

  .شود ميناميده  »3انباشت سرمايه«كه  شود مياي  باعث ايجاد پديده مي است ويك قانون عمو

                                                           
١
 -Simple Reproduction 
٢
 -Enlarged or Extended Reproduction 
٣
 - Capital Accumulation  
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1مماركس عبارت تراك
كه  همؤسستر به جاي انباشت سرمايه در يك كارخانه يا  عبارتي دقيق عنوان بهسرمايه را  

ديگر تغيير  مؤسسهتا  مؤسسهاين تراكم سرمايه از يك . برد مي كار به، شود ميدر آن اجرا  »2گستردهبازتوليد «

د به منظور تسريع و تحميل برتري ، و بعدهند مياز بقيه انجام  تر سريعها تراكم سرمايه را  بعضي: كند مي

شود تا  اين جريان و حركت باعث مي. شوند مي تر فضعي مؤسساتخودشان متمايل به خريد يا در اختيار گرفتن 

ا ماركس اين ر. تر بلعيده شود قوي ي سرمايه ي وسيله به تر ي ضعيف را از بين ببرد و سرمايه تر كوچك، تر بزرگ

امروزه عبارت تراكم براي توضيح هر دوي اين . يده استنام تر كمو  تر كمهاي  سرمايه در دست »3تمركز«

تراكم منجر به تمركز : شود ميبرده  كار به، باشند ميايه كه داراي يك نوع رابطه ديالكتيكي با هم ي سرمها ناجري

بزرگ از يك نرخ سودآوري  مؤسسات، زيرا كند ميخود امر انباشت سرمايه را تسهيل  ي نوبهكه به  شود مي

  .برخوردار هستند تر كوچك مؤسساتباالتري نسبت به 

 مؤسساتاز راه خريد و در اختيارگرفتن  واره همو تمركز سرمايه  مؤسساتي شدن گرايش به سمت تلفيق و يك

اي سرمايه و امكانات كه دار مؤسسهدو كارخانه يا . پيوندد وع نميبه وق، تر بزرگ مؤسسات ي وسيله بهكوچك 

. يكديگر تلفيق شوند بهتر بتوانند در رقابت پايداري كنند، با كه اينبراي  ممكن است با توافق هم و برابر هستند،

در اختيار «عظيم فقط به  مؤسسهيك  كه اين چنين هم. كدام بر ديگري تسلط و برتري ندارد در اين صورت هيچ

مل خريداري كا طور بهرا  ها آن كه اينجاي ه كوچك رضايت داده و ب ي مؤسسهيك يا چند كارخانه و  »گرفتن

در اختيار گرفتن يك . نيز بسيار مرسوم است ،ود ادامه دهندها به موجوديت قانوني خ كند، اجازه دهد كه آن

ه ب ،بدون چون و چراي آن الزم است اي را كه براي كنترلِ متضمن اين است كه آن مقدار از سرمايه مؤسسه

، بازي مورد نظر ي انحصارِ طلبانه مشي توسعه خط و ن را مجبور كرد تا نقش خود را دردست آورد و از اين راه آ

  .الزم براي چنين كنترلي، از يك مورد تا مورد ديگر بسيار قابل تغيير است ي سرمايه نسبت .كند

كرد كه انباشت سرمايه فقط امر باز توليد روند توليدي و باز توليد سرمايه در  تأكيدبايستي  در اين مرحله مي

باز . دهد ميرا نيز انجام  يدار سرمايه باز توليد روابط اجتماعي چنين هم كه بلرا بر عهده ندارد،  تر بزرگمقياس 

: بودپذير  كه در آن شرايط، توليد امكان دهد ميدر همان شرايطي قرار  توليد سرمايه در حقيقت كارگران را دقيقاً

ارزش اضافي معيني كسب  ها آنفروشندگان همان مقدار نيروي كار در راه همان مقدار سرمايه كه از  عنوان به

مستمر  طور بهو  گردد ميهم انباشت  پرولتاريا روي ي طبقهاز افزايش  تر سريعنسبي بسيار  طور بهسرمايه . كند مي

 و. دهد ميي طبقاتي افزايش  و كاربرد خود را در مبارزه تأثيرو از اين راه  شود ميي متراكم تر كمدر دست افراد 

                                                           
١
 -Concentration 
٢
 -Extended Reproduction 
٣
 -Centralization 
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ها روابط توليدي، و يا  تمام اين پيشرفت. ندك ميباالخره تسلط خود را بر دولت از طريق توسعه انحصارات تقويت 

  .كند ميكلي، روابط اجتماعي بين طبقات را حادتر  طور به

در دوراني كه مقادير . استي در دوران حاضر دار سرمايهترين خصوصيات  انباشت سرمايه يكي از اساسي

صحبت  1قع از انباشت اضافي سرمايهيابند، بعضي از افراد در وا از توليد افزايش مي تر سريعگذاري شده  سرمايه

در اين . كند ميدر حقيقت توليد در حالتي كه سرمايه اصافه شده است به دقت و با نظم پيشرفت ن. كنند مي

 ي و پديده 3، بحران2همگي با كلماتي مانند ركود. خاص خودش را دارد عوارضِ ،حالت انباشت سرمايه هم

ولي با وجود  ،هاي عظيمي كرد ي در قرن نوزدهم پيشرفتدار مايهسر. آشنا هستيم »4رشد سريع«برعكس آن 

قرن بيستم هم از بحران نتوانسته است . بار به وقوع پيوست هر ده سال يك تقريباً) يا دوران ركود( ها نااين، بحر

  1929هاي  در سال »ركود بزرگ« ترين و آخرين بحران كه در سطح جهان گسترش پيدا كرد، عميق. فرار كند

  .بود 1933تا 

ي را نه دار سرمايهپيشرفت يعني . گرديد »قتصادياسيكل «منجر به اعتقاد به  ها ناظهور متناوب ركودها و بحر

اين . در نظر گرفت توان ميبيش منظمي  و در يك حركت نوساني و با ريتم كم كه بلبه صورت يك خط مستقيم 

يك دوران شكوفايي ): تشريح بكنيم كه ايننه (  ضيح دادزير تو صورت به توان ميي خيلي كّل طور بهسيكل را 

ها، و ناپديد  كاري، سقوط قيمت ورشكستگي، بي كه با شود ميناگهاني به سقوطي سريع منتهي  طور بهاقتصادي 

با يك  راه همي اقتصادي ها نابحر: شود ميبعد اين بحران به يك ركود منتهي . گردد ميشدن سودها مشخص 

 طور به، نه شود ميدر انتها يك نوع بهبود و بهتر شدن اوضاع شروع . ي و سطح بسيار پايين توليدحالت فلج عموم

سرعت  معموالًاين بهبود . كند مي، موقعيت آهسته آهسته در جهت عكس رشد كه بلناگهاني مانند شروع بحران 

، گسترش سريع توليد، مبادلهاست با توسعه و  راه همكه  گردد ميو به يك رشد سريع ختم  گيرد ميي تر بيش

، زيرا بحران رسد ميود داشت قبل از بحران وج چه آنباالتري از  به سطح معموالًها  اليتعف. گذاري و غيره سرمايه

كه وضع اقتصادي  اين وضع ادامه دارد تا هنگامي. كند مين ميانگين نرخ سودآوري ايجاد رفت شرايطي را براي باال

در . شود ميظاهر  6دارد واضافه توليد موتور اقتصاد دور برمي: نامند مي »5اضافه تحريك« آيد كه به حالتي در مي

  .گردد مينتيجه ماشين اقتصادي خراب شده و بحران دوباره آغاز 

                                                           
١
 -Surplus Accumulation of Capital 
٢
 -Stagnation 
٣
 -Crisis 
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حتي دو بحران را  توان ميندر عمل . در باال شرح داده شد فقط يك طرح به صورت بسيار كلي بود چه آنالبته 

كه دو پرسش زير  سازد ميرا وادار  ها ناتمام بحر ،وليكن خصوصيات مشترك. يگر باشند يافتشبيه يكد كامالًكه 

  :را مطرح كنيم

  چيست؟ سيستم انباشت سرمايهي اقتصادي، يعني خراب شدن ها ناعلت اصلي و عمومي بحر - 1

  به بعد را توضيح داد؟ 1933نبود يك بحران عمومي از سال  توان ميچگونه  - 2

او . پاسخ داد توان مينپرسش اول را بدون مراجعه به تحليل ماركس . دو پرسش بسيار مشكل است پاسخ به هر

  :شود ميبه دو قسمت اصلي تقسيم  گويد كه توليد تمام كاالهاي مادي لزوماً مي

و مواد خام  ، آالت ماشينـ وسايل و ابزار( يا كاالهاي توليدي »وسايل توليد«مربوط است به توليد  اولقسمت 

  .شوند ميبرده  كار بهديگر، تمام كاالهايي كه در توليد ساير كاالها  عبارت به، )غيره

مختلف كه بشر براي رفع  يعني تمام توليدات ،»كاالهاي مصرفي«مربوط است به توليد  دومقسمت 

  .برد مي كار بهرا  ها آنهاي خود  نيازمندي

هاي  هاي الكتريكي، دستگاه كوره( شوند برده مي كار بهنيوم يآلومهاي  مثال وسايل معيني براي توليد ورقه عنوان به

ولي در عين حال خودش نيز يك وسيله  ،باشد ميآلومينيوم محصول تعدادي وسايل توليد . )غيره ها و قطع ورقه

نتقال كنسرو به جاي ديگري ا يها اما اين قوطي. در كارخانه توليد مواد غذايي به صورت كنسرو مثالًتوليد است، 

 دومتبديل به كاالهاي مصرفي، يعني كاالهاي قسمت  ها آنغذايي داخل  و مواد ها آن كه بل، شوند ميداده ن

 طور بهناپذيري را ذكر كرد و مشاهده نمود كه چگونه به سرعت يا به آهستگي،  هاي پايان نمونه توان مي. شوند مي

و به سرنوشت نهايي خود كه  شود ميمنتقل  »دومقسمت «به  »اولقسمت «مستقيم يا غير مستقسم محصوالت 

  .رسند ميانسان است،  ي وسيله بهمصرف شدن 

هاي خود و در  خواست ها و ارضاي رفع نيازمندي خاطر به كه بل، پردازد ميانسان بدون دليل و هدف به امر توليد ن

، توسعه »دوم قسمت«ين احتياجات بنابرا. پردازد ميتحليل نهايي براي به مصرف رساندن توليدات به خلق كردن 

باعث  دتوان ميپيوندد  به وقوع مي اولالبته اختراعاتي كه در قسمت . كند ميرا تعيين  »اولقسمت «و پيشرفت 

. كمك كند ها آنشود، و از اين راه به گسترش مصرف  دومپايين آمدن قيمت بعضي از اجناس در قسمت 

  چه ناچن. وجود دارد دومو اول ها و توسعه بخش  بين پيشرفت 1انبهج نزديك دو گر يك نوع ارتباطدي عبارت به

  .پذير نيست ت سرمايه به آرامي و راحتي امكاني اين دو قسمت هماهنگ با هم نباشند، انباش توسعه

                                                           
١
 -Reciprocal 



������ �	
 دار� ����د ��

٦٩ 

 

راتي را كه بايستي براي باز توليد سرمايه رعايت شود تا بحران اقتصادي به ماركس شرايط الزم و قوانين و مقرّ

 جا اينبيش از آن پيچيده هستند كه بتوان در  ،مربوطه هاي رياضيِ فرمول. دست آورده بوده قوع نپيوندد، بو

  .به صورت زير خالصه نمود توان ميرا  ها آنرا مورد بحث و تحليل قرار داد، ولي مفهوم كلي  ها آن

 ها آنفي يا ارزش عملي بر حسب ارزش مصر 2يا  1تمام توليدات مادي نيروي كار بشري به دو قسمت  

من فقط به اين ( شود ميكاالها را باعث  ي مبادله است كه عملِ »ارزش مصرفي«اين . بندي شده است تقسيم

ارزش «وليكن از طرف ديگر، اين ). آن كاال برايم مفيد خواهد بود كنم ميرم كه فكر خ دليل فالن كاال را مي

و گاهي شرط الزم براي  كند ميتعيين  ست كه شرايط مبادله راا شود ميكه به صورت قيمت بيان  »اي مبادله

. اگر قدرت خريد الزم را نداشته باشم من قادر به خريد كااليي كه احتياج دارم نخواهم بود،. باشد ميمبادله 

  .اي بنا نهاد ماركس تحليل و تفسير خود را بر مبناي روابط دوجانبه بين ارزش مصرفي و ارزش مبادله

نوع تناسب بين مقدار كاالهاي عرضه شده براي مبادله و چيزي كه به يك  2و  1ليدات هر دو قسمت براي تو

االهاي عرضه ي تمام ك مبادله ها آنقدرت خريدي كه به كمك . احتياج داريم ،شود ميناميده  »1مؤثرتقاضاي «

مان لحظه و به فوريت در بايستي در ضمن قدرت خريدي باشد كه در ه پذير است، مي شده در بازار، امكان

 مؤثر طور بهكه  خريديمعين به ندرت با قدرت  موجود در يك زمانِ خريد قدرت ،در عمل. باشد هدسترس هم

، )ارزش اضافي(رسد  ميو يا آن چيزي كه تبديل به پول شده و به فروش ) هامزد دست( تقسيم شده است

را كه اين پولها به عنوان قدرت  ي كردن، آن لحظه انداز پسا ن، وام گرفتن يمعي زيرا در هر زمانِ. متناسب است

تمام اين توضيحات براي . كشد دازد يا به عقب ميان و آن را به جلو مي دهد ميد تغيير ار خواهد افتاكخريد به 

اين داده شد تا اين حقيقت روشن گردد كه يك تناسب درست بين توليد مقدار معيني كاال و اجناس از يك 

و وجود مقدار معيني از منابع مالي متناسب با آن از طرف ديگر، فقط به كمك كاربرد درست قوانين طرف 

 و 1تعادل بين قسمت . عملي خواهد بود ،هاي اقتصادي، مالي و پولي تعادل معيني در زمينه داري نگهمربوطه و 

  .باشد مياز ضروريات اساسي  2

. شود ميرقابت و مقابله تنظيم  و روابط از طريق قوانينِ صي استي، توليد، خصودار سرمايهتوليد  ي شيوهدر 

مختلف، در نواحي  هاي شاخهها و  در ميان بخش( و نابرابر 2ناموزون ي به توسعه تر بيشكوشش براي سود هر چه 

كه از خصوصيات هميشگي اين سيستم  شود ميمنتهي ) مختلف يك كشور و در ميان كشورهاي گوناگون

تور محركه در توليد عبارت است از سود براي صاحبان صنايع و نه پيشرفت متناسب و موزون تمام مو. باشد مي

واند تعادل الزم را ايجاد كند مربوط ت مي ها آنراتي كه رعايت مقرّ فاز طرف ديگر. سيستم اقتصادي بر روي هم

                                                           
١
 -Effective Demand 
٢
 -Uneven Development 
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 طور بهرات مقرّهم كه اين نوع  قدر هچهر . سسات و كارخانجات صنعتيؤكلي است و نه فقط م طور بهبه اقتصاد 

ت به بكامل و صحيح در يك اقتصاد مبتني بر رقا طور بهرا  ها آن توان مينگاه  رسمي جزء قوانين وارد شود، هيچ

زيرا دولت بورژوايي كه در پي انجام آن است، در . در حقيقت اين قوانين حتي قابل اجرا هم نيستند. اجرا درآورد

كه در خدمت  باشد ميدولت دراين جوامع تجسمي از سرمايه و ماهيت آن . استحقيقت يك دولت طبقاتي 

به نوعي  دتوان ميدر اين شرايط، دولت در بهترين حالت . جامعه قرار دارد عموميِ سرمايه و نه در خدمت اقتصاد

 كه اينوجه به با ت. موتور اقتصاد عمومي دست يابد داري نگهسازش بين نيازهاي اساسي سرمايه و لزوم حفظ و 

تا هر نوع  كند ميكوشش  واره همرا در خطر قرار خواهد داد، دولت  داران سرمايهعدم موفقيت در اين امر منافع 

ها  منظم اين عدم تعادل طور بهتا جنگ جهاني دوم . بخش را از بين ببرد عدم تعادل پديدار شده بين اين دو

  .رفتندبحران هم پيش  ي ظاهر شدند و گاهي تا آستانه

نبود يك بحران  توان ميه نچگوكه  اينباال با پرسش دوم كه عبارت بود از  گيريِ كه نتيجه رسد مي طور به نظر اين

از جنگ دوم : اجازه بدهيد كه موضوع را روشن كنيم. به بعد را توضيح داد؟ در تضاد است 1933عمومي از سال 

قرار داده باشد،  تأثيري را تحت دار سرمايهبزرگي از جهان  جهاني به بعد هيچ نوع بحران عميق كه تمام يا بخش

اند كه به  را تجربه كرده اي يود كم و بيش جدكي رها نادر عين حال بسياري از كشورها دور. شود ميمشاهده ن

آلمان و . اياالت متحده دوران رشد سريع خود را داشت. داشته است راه همدنبال خود يك دوران رشد سريع به 

فرانسه نيز تجربه ). بيش عميق ساندويج شده بودند كه بين دو ركود كم و( خود را داشتند »معجزات« تاليااي

در حالي كه انگلستان در يك حالت ركود كم و بيش . ، از سرگذرانده استتر كمبهي را، اگر چه با شدت امش

نتيجه  توان ميبنابراين . ي قرار داردپايدار و طوالن در يك دوران رشد نسبتاً ، ژاپن برعكسبرد ميسر  دايمي

  .1ناموزون در زمان و مكان ادامه داشته است طور بهي دار سرمايهگرفت كه پيشرفت جهان 

گاه به آن حد نرسيدند كه وجه مشخصه يك بحران  هاي اقتصادي كه در باال شرح داده شد، هيچ ركودها و توقف

ي چند راه همآورد كه به  وجود ميه ي، جرياني را بدار سرمايهپيشرفت نهفته در مسير  ذاتيِ زيرا ناپايداريِ .باشند

اين عوامل نقش جديد دولت  ترينِ مهم .باشد مؤثر ها نادر جلوگيري از ظهور بحر دتوان ميعامل مشخص ديگر 

 مورد ي كافي از جهت وسايل و امكانات اقتصاديِ اندازهه ي بدار سرمايهي ها دولتتا جنگ جهاني دوم . باشد مي

وسايل و امكاناتي نظير وام، پول،  ،ولي از آن زمان به بعد. ز و قوي نبودندلزوم جهت دخالت در اقتصاد، مجه
                                                           

١
داري جهاني دست به بازآراييِ كالن خود در قامت  كه در پي آن سرمايه ،1977-9و  1973-5هاي  هاي سال ست كه بحران توجه به اين  نكته ضروري -  

گر فراواني در  هاي روشن باره كتاب در اين. ي هفتاد ميالدي به تحرير درآمده است ، چرا كه در ابتداي دههنئوليبراليسم زد، در اين كتاب بررسي نشده است
اثر كريس هارمن، » داري تبيين بحران سرمايه«اثر ديويد هاروي، » تاريخ مختصر نئوليبراليسم« چون ها مراجعه كرد، هم توان بدان رس است كه مي دست

توان يكي از  و تاكنون نيز ادامه داشته است، را مي شروع شده است 2008در ضمن بحراني كه از سال ... . ر رابرت برنر و ثا» اد جهانيصبحران در اقت«
ي خاورميانه، جنگ ليبي و آشوب سوريه،  هاي هنوز تعيين تكليف نهايي نشده هاي تاريخ سرمايه دانست، كه انقالب ترين بحران گسترترين و عميق جهان

  .)ببين تا چه زايد، شب آبستن است( .تبعات اين بحران دانستتوان از  را مي... ، جنبش تسخير وال استريت و ... وضعيت يونان و اسپانيا و 
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 اقتصادي، تجارت خارجي، سياست مالياتيِ مؤسساتمستقيم به مستقيم يا غير  هاي ماليِ ها، كمك قيمت

 ريزيِ برنامه. اند ي آموختهمؤثركم و بيش  طور بهرا  ها آنچندگانه و غيره را در اختيار دارند كه استفاده از 

هايي انجام يافته  ، در مقياس متوسط اعمال شده است و از اين راه كوشش)كه به تنهايي ناكافي است( اقتصادي

بعضي از . بار باشد زيان تر كمي دار سرمايهسيستم  اجتنابِ قابلِ غيرِ تا شرايطي ايجاد شود كه در آن عدم تعادلِ

. 1اند شده) ...و حمل و نقل انرژي و( هاي اساسي خدمات عمومي بخش ي كننده ها تبديل به كارفرما و اداره دولت

قرار دهند و سيستم اقتصادي را  تأثيرهاي اقتصادي و اجتماعي را تحت  اي پديده ند تا اندازهتوان مي ها دولتاين 

 تأثيرند از وسايل مختلفي براي توان مي ها آن. هاي ناگهاني حفاظت كنند ها و جهش در مقابل بعضي از ضربه

بسيار مشكل است كه . ها، تراكم سرمايه، بازسازي صنايع و غيره استفاده كنند گذاري مستقيم بر روي سرمايه

در  ،ملي و ارزش خدمات شهري و نظامي است دولتي را كه شامل بيش از يك پنجم توليد ي يك بودجه تأثير

ي امروز دار سرمايهانباشت عظيم سرمايه يكي از خصوصيات . ن اقتصادي محاسبه كردجلوگيري از ظهور بحرا

صنايع . (جديد هاي سرمايهمقرون به صرفه از  ي و يكي از مشكالت اصلي آن عبارت است از استفاده باشد مي

شويق به مشابه را ت هاي سرمايهي را جذب كرده و هاي سرمايهچنين  مند دولتي به سادگي اين نظامي قدرت

ها چنان  قيمت ـ »خودشان« در حقيقت دولتـ  دولت است ها آنمشتري  كه اينبا توجه به ). كنند ميپيوستن 

گرايش نرخ سودآوري «و اين امر در جهت خالف  گردد ميكه امكان كسب سودهاي ويژه فراهم  شود ميتعيين 

يك نوع  كنند مييي كه اين صنايع پرداخت ها ها و حقوقمزد دستباالخره، از راه . كند ميعمل  »به كم شدن

  .ستا راه همكاالهاي مصرفي ] ميزان توليد[در  يكه با يك افزايش نسب شود ميقدرت خريد اضافي ايجاد 

ي وجود دارد كه مستقل از نقش دولت، و به عنوان يك نوع دفاع دار سرمايههاي ويژه و جديدي از پيشرفت  جنبه

رقابت شديد كه منجر به انحصارگرايي شده است و  راه همتكنولوژي جديد به . كنند ميدر مقابل بحران عمل 

زمان سيكل اقتصادي را  ،پذير ساخته است امكان از گذشته تر بيشجابجايي وسايل و ابزار را با سرعت بسيار 

 چنين همو  ركود توسعه پيدا كند و تبديل به يك بحران كامل گردد جلوگيري كرده كه اينتر كرده و از  كوتاه

ي نيروي تر بيشاين گسترش كه متكي به تعداد . گردد مي 1توليدات در قسمت  تر بيشباعث گسترش هر چه 

ث پيشرفت توليدات عخود با ي نوبهكه به  دهد ميرا افزايش  1قدرت خريد افراد شاغل در قسمت  ،باشد ميكار 

                                                           
١
چيز در دستور كار  سازيِ همه ي هفتاد قرن بيستم، در مسير ديگري افتاد و خصوصي داري، با ظهور نئوليبراليسم رد اواخر دهه اين روند دولتي شدن سرمايه- 

داري نبوده،  وجه به معناي كم شدن نقش دولت سرمايه اين روند به هيچ. هان را در بر گرفتداري جهاني قرار گرفت و آرام آرام، سرتاسر كشورهاي ج سرمايه
هاي بزرگ دنيا، يعني آمريكاي ريگان و بريتانياي تاچر بودند كه با توسل به قهر در داخل و خارج كشورهايشان، منطق  كه دقيقاً برعكس، اين دولت بل

ها در  هاست و با دگرگوني ي منطق آن برَنده دار، پيش ي سرمايه داري به مثابه هيأت اجرايي سرمايه و طبقه لت سرمايهدر اصل، دو. نئوليبراليسم را پيش بردند
  . شود منطقِ حركت سرمايه، حركت آن نيز با تغيير ريل مواجه مي
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خوانده  »1جامعه مصرفي«اي كه  يد پديدهي قسمت اخير با توجه به خصوصيات جد توسعه. گردد مي 2قسمت 

، انواع مختلف وسايل ها آني  ارايهي  ناپذير محصوالت و يا نحوه تغييرات پايان: گيرد ميي تر بيش، شتاب شود مي

، شود ميديگر به بازار ريخته  يِغييرات ناچيز كه تحت يك نام تجارهاي گوناگون، توليدات جديد با ت با مدل

اين . تا از انسان يك ماشين مصرف  بسازند دهند ميها دست به دست هم  تمام اينـ  ،گسترش مصرف اجناس

هاي جديد وام دادن كه به منظور ايجاد و شتاب بخشيدن به  كننده و شكل ت گيجمنفي تبليغا تأثيرامر از طريق 

  .گردد ميريزي شده است، عملي  ي آدمي طرح تقاضاهاي بالقوه

بخش « تر دقيق طور بهيا  »بخش سومين«ناپذير باعث باد كردن چيزي كه  جتنابا طور بهاين جامعه مصرفي 

بخش  در خارجِ توان ميمازاد را  ي بنابراين، سرمايه. گردد مي، شود ميترين شكل آن، ناميده  در كلي »تجارت

به  نهايتاً ها نآگذاري كرد و از اين راه كارگران جديدي را به استخدام درآورد كه قدرت خريد  توليدي سرمايه

 ي و در نتيجه ادامه تر بيشتمام اين عوامل در كسب ارزش اضافي . شود ميمنتهي  2گسترش توليدات در بخش 

  .انباشت سرمايه شركت و دخالت دارند

از سوي دولت باشد يا از شكل  چه ناچن عملكرد اين عوامل به صورت دخالت مستقيم عليه بحران اقتصادي،

و  دهد ميقرار ن تأثيرتحت  ه هيچ طريقي ماهيت اصلي سيستم راب ي مشتق شده باشد،دار سرمايهجديد توسعه 

ها را  اين عوامل ممكن است بعضي از گرايش. برد مياساسي قوانيني را كه بر آن حاكم است، از بين ن تأثيريا 

ها به  ها و ناهماهنگي يشوجه قادر به انتقال اين گرا ، ولي به هيچدراين سيستم سرعت بخشند و يا آهسته كنند

  .در حقيقت تضادهاي ذاتي سيستم هنوز وجود دارند. د بودناي مخالف اصلشان نخواه پديده

داراي آثار  ها آن: داراي يك خطر قابل توجه هستند شوند مي ارايههايي كه براي مقابله با بحران  حلِ راه تر بيش

افزايش متناسب با آن در  كه اينبدون  شود ميي مؤثرهاي گسترش تسليحات باعث ايجاد تقاضا. باشند ميمي تور

باعث  دتوان ميفقط  اقتصاد،» نبخش سومي«مقدار كاالهاي موجود براي مبادله صورت پذيرفته باشد، گسترش 

اين . كند مي شديدترمي را خود اين اثر تور ي نوبهوام نيز به . در دراز مدت گردد هاافزايش نسبي در توليد كاال

موفق به وارونه جلوه دادن حقايق  ،هاي مختلف اقتصاد ي، كه به قيمت عدم تعادل در بخشدار سرمايهه از مرحل

به . و همگاني ناپذير تورم پايان: وجه را خلق كرده استشده است، در روند رشد خود يك خطر جديد و قابل ت

خطرات براي سيستم  ينتر بزرگاز ، اين موضوع يكي المللي بين پوليِ سيستمِ ريزيِ سقوط و درهم راه هم

  .باشد ميي دار سرمايه

  

  
                                                           
١
 -Consumer Society 
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  »فصل ده«

  :قدرت انحصارات

  ي جديد امپرياليسم چهره

  

 معموالًاين امر  كه بلبرند،  برابر از انباشت سرمايه استفاده نمي طور به داران سرمايهي  در فصل قبل ديديم كه همه

در . ي رقابت است تراكم سرمايه در حقيقت نتيجه. گردد ميرمايه در دست اقليت ممتازي منتهي سبه تراكم 

و يا در  سازد ميتر را نابود  فتر است ضعي قوي كه آن. تر از بقيه هستند قوي مؤسساترقابت بعضي از  جريان

به  ،آيند نوظهور كه بر اثر تراكم سرمايه بوجود مي عظيمِ مؤسسات. رود و رقابت از بين مي گيرد مياختيار خود 

و تراكم دوباره به رقابت منتهي  شود ميرقابت باعث تراكم سرمايه . پردازند در سطح باالتري مي بت شديدتررقا

  .تشخيص داد كند ميحركت ديالكتيكي كه توسعه اقتصاد در جامعه را تنظيم  توان مييك بار ديگر . گردد مي

ي به سمت تراكم، كه در اواخر قرن نوزدهم ردا سرمايهي اولين حركت بزرگ دنياي  اي را درباره لنين تحقيق ويژه

يك . دهد ميخود را نشان  ،1تراكم سرمايه، به بهترين صورت در تمايل به انحصارگرايي. اتفاق افتاد، انجام داد

اين چنين . باشد ميشكل يك صنعت است كه داراي تسلط مطلق بر تمام بازار ه ترين صورت، ب انحصار در كامل

هاي بزرگ هستند كه بر قسمت  شركت معموالًانحصار  واقعي بسيار نادر است و منظور ازاي در دنياي  مؤسسه

در . كه آن را به سراسر بازار گسترش دهند كنند ميو كوشش  از يك بازار فروش خاص تسلط دارندقابل توجهي 

 زوديه كه باي آخر قرن نوزدهم، اين نوع انحصارات چنان سريع رشد يافتند ه اروپاي غربي، در طي سال

موانع گمركي از رقابت واقعي بين انحصارات انگليسي، . كوچك بودند ها آنبراي فعاليت ) داخلي(بازارهاي ملي 

از طرف ديگر تعداد زيادي كشور در آفريقا و . كرد فرانسوي و آلماني در خاك كشورهاي خودشان جلوگيري مي

، عالوه به. ي نفوذ آن قرار داشتند يا خارج از دامنه وي دار سرمايهآسيا وجود داشت كه هنوز در خارج سيستم 

كشورهاي اصلي اروپاي غربي، كه به دنبال اهداف . اكثر اين كشورها داراي قدرت دفاعي بسيار ضعيفي بودند

 هاي خودشان بودند، يك موج جديد و نيرومندي از هجوم استعماري را آغاز كردند كه مخصوصاًدار سرمايه

  .كنند تأمينانحصارات مربوط به خود تهيه و خاصي را براي  وسيع و »فضاي اقتصادي« ا يكطراحي شده بود ت

ي نيست دار سرمايه امپرياليزم چيزي به جز. ه دنيا آمدب »يدار سرمايهمرحله  باالترين« چنين بود كه امپرياليزم،

هايي در منابع و  كيفي و دگرگوني ي معيني رشد كرده است، و در عين حال مستلزم تغييرات كه به ابعاد و اندازه

                                                           
١
 -Monopoly 
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از توليدات براي مصرف  و برخي) نفت(ره بعضي از مواد خام هاي مستعم از ابتدا سرزمين. باشد ميهايش نيز  روش

ي براي كاالهاي صادراتي و راه خروج ها آنتر از همه،  لي مهمو، كردند ميها را براي امپرياليزم تهيه  توده

پذير  انداختن آن امكان كار بهكه داراي چنان انباشت سريعي بود كه در كشور اصلي ـ  هاي مالي گذاري سرمايه

 سيستمِ ذاتيِ ناهماهنگيِ تأثيرِاز اين راه امپرياليزم امكان يافت تا . دادند رياليزم قرار ميپدر اختيار ام -نبود

  .آورداي تحت كنترل در ي و گرايش نرخ سودآوري به كم شدن را تا اندازهدار سرمايه

ي تر بيشبعضي داراي تعداد . رقابت بين كشورهاي امپرياليستي را افزايش داد ،1از طرف ديگر استعمارگرايي

يي كه ها آنترتيب براي  بدين. آخر قرن نوزدهم كامل گرديدتقسيم جهان تا  نهايتاً. تر كمو بعضي  مستعمره بودند

علت اصلي جنگ  .جهان از راه زور بروند ي ال تقسيم دوبارهبه دنب كه اين تر بودند چيزي باقي نماند جز بد شانس

آفريقا به  ي ن جنگ شاهد تقسيم دوبارهيادر پا. اين امر جستجو كرد رديد را با) 1914- 1918( جهاني اول

ي كم و بيش دار سرمايهاصله بين دو جنگ جهاني دنياي در ف. آلمان از صحنه جهاني هستيم قيمت ناپديد شدن

  .2و ثابتي داشت، با صدور ثابت كاال و سرمايه و يك نوع حركت آهسته به سمت تراكمحالت ايستا 

ي دار سرمايهاقتصاد دنياي . ، تغييرات اساسي چندي به وقوع پيوست1945در دوران بعد از جنگ جهاني دوم در 

 تأثيريد فني و علمي دست آورد، از طريق يك انقالب جده هاي الزم دوباره ب نيروي تحرك خود را از راه بازسازي

كننده را براي  ها و وسايل جلوگيري نسكِّكرد، و آموخت كه چگونه انواع گوناگون م تر بيشو كاربرد خود را 

رشد به  ،در اين شرايط. برد كار بهي عمومي، ها نابه بحر ها آن شدنِ ها و تبديل نرفت اب از ركودها و پساجتن

رسيد  ت، و نرخ انباشت سرمايه به سطح جديديافزايش يافايه به شدت سرعت انجام گرفت، صدور كاالها و سرم

ها از اياالت متحده و  اين پيشرفت. ه سمت تراكم سرمايه گرديدبيني نشده ب كه باعث ايجاد يك حركت پيش

ه اين موج كمي ديرتر به فرانس .انگلستان آغاز شد و به ژاپن و بعضي از كشورهاي اروپاي غربي توسعه پيدا كرد

، مؤسساتاتحادهاي جديد بين . ل گرديدياي نا به سطح قابل مالحظه 1960هاي  رسيد و تا اواخر سال

  .خارجي در كشور مربوطه شريك بودند هاي سرمايهاغلب با  كه، ندشدروزافزوني اعالم  طور بهها و غيره  بندي گروه

سي در سرتا سر آفريقا و آسيا گسترش مقاومت براي رهايي و آزادي سيا لدر همين دوران يك جريان غير قاب

بخش  آميز يا مبارزات آزادي اسميِ خود را از طريق مسالمتآن اكثر كشورها استقالل  ي افت كه در نتيجهي

با غارت كشورهاي  واره هميم كه كن ذكر مي» 3اسمياستقالل «اين نوع استقالل را به اين دليل . دندردست آو هب

                                                           
١
 -Colonialism 

٢
، در بين دو جنگ 30ي  و اوايل دهه 20ي  ات بزرگ در تقسيم امپرياليستي جهان، وگرنه ركود بزرگ اواخر دههگردد به نبود تغيير منظور نويسنده برمي- 

در همين زمان رخ داري جهاني با انقالب اكتبر روسيه،  حاد نظاميِ سرمايه  و رشد فاشيسم و مقابلههاي مجارستان، آلمان، ايتاليا و اسپانيا  اتفاق افتاد و انقالب
اثر » تاريخ جمهوري وايمار«اثر هابز باوم، » ها عصر نهايت«هاي  توان به كتاب براي آشنايي تحليلي با اين دوره از تاريخ اروپا، مي. ساير حوادث تاريخي دادند و

  . مراجعه كرد... اثر دني گلكشتاين و » شوراها در غرب«آرتور روزنبرگ، 
٣
 -Nominal Independence 



������ �	
 دار� ����د ��

٧٥ 

 

شكل جديد به سادگي با موقعيت . بود راه هم، به كشورهاي جهان سوم معروف شدند اًبعديافته كه  تازه استقالل

كه در پنهان گوش  نشانده و دست هاي وابسته از طريق حكومت معموالًتطبيق يافته بود و  1رياستعماـ نو جديد و

  .شود ميفرمان اربابان امپرياليستشان هستند، اعمال ه ب

هايي هستند كه در آغاز اين قرن كار را شروع  نات در حقيقت جانشينان هماانحصار و داران سرمايهامروزه 

  .كردند، ولي چند دگرگوني اساسي هم در اين ميان رخ داده است

كه انباشت سرمايه و تراكم آن مختص به بخش صنعتي نبوده است،  شود ميديده  ،با در نظر گرفتن انحصارات

رفته است، كه تحرك بزرگي در  شمار ميه ي هم بدار بانكخصات از قرن نوزدهم به بعد يكي از مش كه بل

اي هستند كه فعاليتشان را بر روي  ي ويژهاه كانبها  اين. نموده است ايجاد 2گذاري سرمايهي ها بانك سيسِأت

 اند، و اغلب به دنبال در ي بر صنعت، متمركز كردهتر بيش تأكيدمختلف و متفاوت، با  مؤسساتگذاري در  سرمايه

بين سرمايه بانكي و سرمايه صنعتي در حال فروريختن  و مانع بنابراين سد. هستند ها آناختيار گرفتن و كنترل 

، عبارت كند ميرخنه  »3سرمايه صنعتي«تر در  و عميق تر بيشبانكي هر روز  ي كه سرمايه جايي آناز . است

ي ساتمؤسشان را در  صنعتي، سود انباشت شدههاي بزرگ  سياري از كمپانيب. تر است متناسب »4مالي ي سرمايه«

ي ها بانكشبيه به  ها آنعملكرد . اند گذاري كرده ، سرمايهكنند ميهاي گوناگون ديگري فعاليت  كه در بخش

  .شوند ميناميده  5روا هاي فرمان و كمپاني باشد مي گذاري سرمايه

داراي قدرت  ،كنند ميهاي عظيم را اداره  مپانيي اعتباري نفوذ دارند و هم كها بانكي كه هم در داران سرمايه

ي كه داران سرمايهبه  چنين هم اين نام، .دنشو ميناميده  »6اليگارشي«ي هستند كه دار سرمايهخاصي در دنياي 

گوناگوني را در اختيار  هاي رشتهروا را در دست دارند و فعاليت خود را گسترش داده و  هاي فرمان كمپاني

ديگر ادغام  در يك تر بيشهاي مالي، تجاري و صنعتي روزبه روز  در حقيقت بخش. شود ميالق گيرند نيز اط مي

  .شوند مي

                                                           
١
 -New Colonialism 
٢
 -Investment Banks 
٣
 -Industrial Capital 
٤
 -Financial Capital 
٥
 -Holding Companies 

هاي خود را در  هاي زيرمجموعه، فعاليت شان قرار دارند و توسط اين شركت ها و صدها شركت زيرمجموعه شود كه خود در رأس ده هايي گفته مي به شركت
  .دهند ها گسترش مي بسياري از عرصه

ها دولتي و  پيكر، كه اغلب خصوصي بوده و البته از ارتباطات و حمايت هاي غول كه چگونه در حال حاضر اين انحصارها و شركت نايي حداقلي از اينبراي آش 
داري  سياسي سرمايه اند، افتصاد انحصارها بر اقتصاد ايران چيره شده«ي  توانيد به نوشته نفوذ در دولت برخوردارند، نبض اقتصاد ايران در دستشان است، مي

  .اثر رامين معتمد نژاد، استاد اقتصاد در دانشگاه پاريس و سوربون، مراجعه كنيد» ايران
٦
 -Oligarchy 

 ها مندان و اغنيا بر آحاد جامعه و تعيين سرنوشت آن گران و قدرت ت معدودي از توانكومح
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 ها آندرت مستقيم يا غير مستقيم قه كبسيار بزرگ  داران سرمايهبنابراين اليگارشي عبارت است از تعداد كمي از 

متعلق به  ي سرمايهيزي است كه در مقدار از چ تر بيشبسيار  ها آنقدرت حقيقي . ط داردبر تمام اقتصاد تسّل

و در  كنند ميدر جلسات شركت ن معموالًوچك و متوسط كداران  كه سهام جايي آناز . ، بازتاب يافته استها آن

 20درصد،  30شخص يا اشخاصي كه حدود  ي وسيله به دتوان ميانتخاب نمايندگان دخالتي ندارند، يك كمپاني 

هاي  تالش براي در اختيار گرفتن كمپاني. سهام را در اختيار دارند كنترل گرددز ا تر كمدرصد و يا حتي 

  .دهد ميهم كاهش  تر بيشاصلي را حتي  مؤسسهو فرعي، تعداد سهام الزم براي كنترل  تر كوچك

ر اگو  درصد باشد 33مالي  مؤسساتميانگين مقدار سهام الزم براي كنترل يك گروه از  طور بهفرض كنيد كه 

 33خود صاحب  ي نوبهدرصد از سهامش كنترل كرد، و اين كمپاني به  33در اين گروه را بتوان با  A انيكمپ

درصد  11درصد، يعني با  33درصد از  33باشد، گروه مؤسسات قادر است با  B درصد از سهام كمپاني فرعي

را از شركت در كمپاني فرعي  Bو هيچ عاملي وجود ندارد كه كمپاني فرعي . را نيز كنترل كند Bكمپاني فرعي 

از  معموالًروا  هاي فرمان و كمپاني گذاري سرمايهي ها بانك هاي سرمايهبه همين دليل است كه . ديگري بازدارد

 100اي برابر با  چنين است كه سرمايه. شود ميگذاري  ، سرمايههاي فرعي اي از كمپاني ي پيچيده طريق شبكه

كمپاني مالي سوئز و بانك  1973در . واحدي را كنترل كند 1000و يا  500واحد ممكن است يك امپراتوري 

  .كمپاني را در اختيار دارند 400ا ت 300هند و چين اعتراف كردند كه كنترل 

 معموالًو  دهند ميانحصارات صنعتي و بانكي گرايش روز افزوني به گسستن از مرزهاي ملي از خود نشان 

ي ها بانكعظيم و  مؤسساتها  اين. كه اصطالح چندان دقيقي نيست شوند مي خوانده »1مليتينحصارات چند ا«

در  معموالًهستند كه ميدان فعاليتشان به آن سوي مرزهاي كشور اصلي كشيده شده است و  اي گذاري سرمايه

 كمپاني. كشور هستند 20دنيا وابسته به حدود  مؤسسات ينتر بزرگعدد از  200. اند تمام دنيا رخنه كرده

با . باشد ميالمللي  يكي از انحصارات نه چندان بزرگ بين ،كه يك كمپاني فرانسوي  است »تهيسيجنرال الكتر«

. كشور جهان حضور دارد 100اين كمپاني تصريح شده است كه در بيش از  1969 ن در گزارشِايوجود 

هاي فرعي در  ها و شركت بستگي، شعبات، واباشد ميكه بانك تجارتي واقع در نيويورك  »بانك سيتي« چنين هم

  .كشور جهان دارد 100بيش از 

ترين  مهم. هستند 2ملي يماورا ،تمام انحصارات تقريباًو  هاي بزرگ گفت كه اكثر كمپاني توان ميبا قاطعيت 

انحصار توليد . شان در سراسر جهان پراكنده است هاي توليدي ها، آن انحصارات صنعتي هستند كه كارخانه اين

                                                           
١
 -Multi National Monoplies 
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درصد از  44، 1972در سال : باشد مييك نمونه جالب  »ي جي نيپ«يعني شركت ينيوم در فرانسه، آلوم

  .اياالت متحده تا كامرون، انجام يافته بود از كشور ديگر، 5درصد آن در  56توليدات آن در فرانسه و 

از  ها آن هاي سرمايه كه در صورتي كه بل ،ملي درآيند يو كارخانجات نه فقط قادرند به صورت ماورا مؤسسات

از  معموالًها  اين كمپاني. آيند حقيقي در مي چند مليتيِ مؤسساتشده باشد، به شكل تأمين لف تچند كشور مخ

هاي چند مليتي هنوز در  شركت. آيند وجود ميه پيوستن تعدادي انحصارات ملي از كشورهاي مختلف ب

  .شوند ميروز افزوني در كشورهاي جهان سوم زياد  طور بهكه  ، در حاليكشورهاي صنعتي چندان متداول نيستند

 ي نتيجه. المللي بين انحصارات كشورهاي مختلف وجود دارد كاري نسبي با اتحادهاي بينهاي ديگري از هم شكل

تايي، به گسترش ارات، به تنهايي و يا با تركيب چندكلي نكات ذكر شده عبارت است از گرايش عمومي انحص

 ها آنخواست  چنين هم .ام بازارهاي جهاني به منظور شتاب بخشيدن به انباشت و تراكم سرمايهتسلط خود بر تم

بين شيكاگو، پاريس و  ،كنند ميچنين است كه قادر باشند به همان آزادي كه بين دو شهر يك استان تجارت 

پا دارند،  هكشور صنعتي ب ند كارخانجات خود را در يكتوان ميكه  اي سنگاپور هم تجارت كنند و به همان آزادي

يك سيستم اقتصاد جهاني و  ها آنباالخره آرزوي . ادر باشند كه كارخانجاتي در كشورهاي مختلف ايجاد كنندق

را تحت نظم  ها آنروابط سياسي است كه جريان آزاد سرمايه و كاال را تضمين كند و آرزوهاي مختلف و گردش 

. باشد مي اي رات جهانيي محلي از چنين مقرّ پايي يك نمونهبازار مشترك كشورهاي ارو. خاصي درآورد

ت عظيمي است كه در راه ايجاد دهنده مشكال در بازار مشترك رخ داده است نشاني متناوبي كه ها نابحر

طور  همان). انقالب در يكي از كشورها حتي بدون در نظر گرفتن امكان وقوع( گونه مقررات جهاني وجود دارد اين

البته . پروراند رفتي تضادهايي در داخل خود مي است و هر پيش راه همآن  هر كنشي با واكنشي مخالف كه ديديم

ي انحصاري دار سرمايهامروزه در . قابل تشخيص است ،جهت حركت يك موقعيت با توجه به جنبه غالب تضاد

  .باشد ميجور كردن مقررات جهاني  دست و يك ، گرايش به يكغالب ي اين جنبه

هاي گوناگون جهان سوم را غارت  المللي از راه بت به اين حقيقت كه انحصارات بينروزه چندان شكي نسام

ي مقدار اين غارت نسبت به ارزش اضافي عظيمي كه از كار  ي مقايسه   ولي بحث درباره. ، وجود نداردكنند مي

چنان ادامه  در حال زوال، هم سيستمِ آن بر روي اين تأثيرآيد، و  دست ميه ب »پيشرفته« كارگران در كشورهاي

  . دارد

كار «كه ارزش يك كاال بر حسب مقدار  دانيم مي. گردد ميترين اشكال غارت عملي  يكي از مهم ،از طريق تجارت

 ي وسيله بهكه ارزش نيروي كار  دانيم ميطور  و همين گردد ميبراي توليد آن تعيين  »1الزم به لحاظ اجتماعي

ذكر است كه ارزش اين كاالها در كشورهاي قابل . گردد مينياز براي تهيه و باز توليد آن بيان  ي موردارزش كاال

                                                           
١
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همان مقداري كه براي  دقيقاً( » حداقل فيزيولوژيكي«تر است، يعني كمي بيش از  نيافته بسيار پايين توسعه

هاي شخصي و  بي از هزينهفته ارزش اين كاالها شامل تركيردر كشورهاي پيش). مايحتاج و كار ضروري است

برابر حساب كنيم، كه غير واقعي است، ارزش  توليديِ در نتيجه حتي اگر بر مبناي بارآوريِ. گردد مياجتماعي 

ي  يك نمونه عنوان بهتر از اروپا و آمريكاي شمالي است،  آمريكاي جنوبي بسيار پايين نيروي كار در آفريقا، آسيا و

قيمتي كه مردم  ،شد ز و غيره در همان كشورهاي اروپايي يا آمريكاي شمالي توليد ميعيني اگر، قهوه، كاكائو، مو

كلي اين  طور به. بود هاي فعلي مي بايستي بپردازند بسيار باالتر از قيمت اين كشورها براي اين محصوالت مي

، باشند ميو كم ارزش  ارزان كه نسبتاً كنند ميا صادر رنيافته كاالهايي  موضوع درست است كه كشورهاي توسعه

  .نامند مي »ي نابرابر مبادله«اين را . باشند ميتر  كه كاالهاي صادراتي كشورهاي پيشرفته پر ارزش در حالي

. حدس و گماني زد ي،تقريب طور به توان ميحداكثر . غير قابل مجاسبه است تقريباً نابرابر ي ارزش مالي اين مبادله

زوال «اين امر را . كند ميگيري كرد، زيرا در جهت معكوس پيشرفت  آن را اندازهتوسعه و پيشرفت  توان ميالبته 

ن كاالي گويند، كه در مورد هر كشوري عبارت است از نسبت ميانگين ارزش يك ُت مي »از طريق تجارت

رفته،  كشورهاي جهان سوم، روي هم 1970كه در  دانيم ميبا مراجعه به آمار . صادراتي به يك تن كاالي وارداتي

بل مقدار معين و ثابتي از ، در مقا1956مواد خام صادراتي خود را نسبت به سال  ،درصد 15به مقدرا  مجبورند

درصد  15قسمتي از توليدات اين كشورها كه صرف اين . ، افزايش دهندكنند ميشده كه وارد  كاالهاي ساخته

اصل آن به نفع انحصارات و اقتصاد ح كه بل ، توليد در راه پيشرفت خودشان نيست،گردد ميافزايش صادرات 

  .شود ميامپرياليستي تمام 

ولي اين ارقام در رابطه با اقتصاد  ،گر چه مقادير گفته شده در مقياس كشورهاي جهان سوم قابل مالحظه استا

ا درصد از مجموع تجارت خارجي تمام كشورهاي پيشرفته ب 19ها چندان بزرگ نيست، زيرا فقط  امپرياليست

اين نسبت به تدريج . ستها آندرصد از توليدات ناخالص  25/2، كه شامل گيرد ميكشورهاي جهان سوم انجام 

  .در حال كم شدن است

 ها آنيادي عايد زسود  ،اند گذاري كرده امپرياليستي در جهان سوم سرمايه اي كه انحصارات از طرف ديگر سرمايه

ي آن به  ، و بقيه)درصد 15از  تر كم( شود ميگذاري  اره سرمايهد مقدار بسيار كمي دوباز اين سو. كند مي

دالر از اين  ميليارد 8/8ي برابر ا هانميانگين سالي 1970-1971در . شود ميكشورهاي امپرياليستي فرستاده 

هاي خارجي به جهان سوم در همان زمان اين  با توجه به كمك. طريق به كشورهاي امپرياليستي فرستاده شد

درصد از درآمدهاي داخلي كشورهاي  2ولي اين مبلغ فقط معادل . قابل مالحظه است كامالً ها آنبراي مبلغ 

  .چندان قابل مالحظه نيست ها آنو بنابراين براي  دهد ميپيشرفته را تشكيل 
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ر و سايگذاري در جهان سوم  راه سود حاصل از سرمايه هماز تجارت نابرابر، به  1العاده خالصه، سود فوق طور به

كننده بر روي گرايش نرخ سودآوري به كم شدن در كشورهاي امپرياليستي  اشكال غارت، داراي اثر جلوگيري

اي است و اين نوع سود  اين امر ممكن بود كه در گذشته مهم باشد ولي امروزه يك مسئله حاشيه. باشد مي

  .يستي در نظر گرفتي اطمينان سيستم امپريال به عنوان دريچه توان مينالعاده را  فوق

از كشورهاي جهان سوم  كشي بهرههاي ديگر براي  كه كشورهاي امپرياليستي از راه رسد ميطور به نظر  اين

به دست  و مواد خام صنعتي) نفت(ي انرژي  امپرياليسم بر پايه امروزه تمام ساختمان صنعتي. كنند مياستفاده 

مجبور  صنعتي براي رفع نيازهاي جهاني خود ي اي پيشرفتهكشوره 1975در سال . آمده از جهان سوم بنا شده

  .به تهيه مواد زير از كشورهاي عقب مانده بودند

  درصد از احتياجات مربوط به مواد نفتي 50

  درصد از احتياجات مربوط به آهن 35

  درصد از احتياجات مربوط به بوكسيت 50

  نآمو ، منگنز و آنتيمرُدرصد از احتياجات مربوط به ُك 85

  درصد از احتياجات مربوط به كبالت 70

  درصد از احتياجات مربوط به قلع 90

  درصد از احتياجات مربوط به مس 45

اين امر نه فقط در مورد كشورهايي كه از جهت منابع . مهم صنعتي از اين طريق وابستگي دارند تمام كشورهاي

در مورد كشورهايي نظير اياالت  كه بل ؛ژاپن، درست استزير زميني نادارا هستند مانند انگلستان، آلمان، ايتاليا و

، ولي اكنون كننده بوكسيت در جهان بودتوليد ينتر بزرگفرانسه زماني . كند ميمتحده و فرانسه نيز صدق 

توليد  ينتر بزرگاياالت متحده هنوز . از توليد جهاني را در اختيار دارددرصد  5فقط  كننده است وششمين توليد

در عين حال مجبور به وارد كردن هر ) ولي اخيرا شروع به ذخيره كرده است( ت و مس در جهان استكننده نف

  .باشد مياز هر دو محصول  تر بيشچه 

ها باعث شده است كه در پي ايجاد يك نوع تسلط چند مليتي  ي امپرياليست اين وابستگي مشترك براي مجموعه

چند مليتي  هاي سرمايههايي بر پايه  همين دليل است كه شركت به. هاي جهان سوم برآيند توبر منابع و ثر

 نيافته مخصوصاً انجام عمليات اوليه بر روي آن، در مناطق توسعه و منابع كه در زمينه استخراج شود ميايجاد 

 انحصارات امپرياليستي. ها هنوز در ساير مناطق چندان متداول نيستند اين نوع شركت. كنند مياليت عآسيا، ف

زميني در عاليت كنند، جايي كه منابع زيرِكه در يكي از كشورهاي جهان سوم ف دهند ميترجيح  كامالًجديد 
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مواد خام كشورهاي  .جا كه امكان دارد براي همه آزاد است جريان سرمايه تا آن تيار همه است، و تجارت وخا

ي تتك كشورهاي امپرياليس ليستي و تكاي را براي سيستم امپريا ي اطمينان اصلي و حياتي جهان سوم دريچه

 ها آناند كه  يشان، به يك توافق اساسي دست يافتهها دولتجمله  من ها آنو بنابراين همگي . دهد ميتشكيل 

آمريكاي  آفريقا وو كه از طريق اين سيستم بتوان مردم آسيا  گذاري و تحكيم كنند بايستي سيستمي را پايه

 ي امپريالستي به جهان سوم،ها دولتي  هاي جداگانه كمك. نفوذ خود درآورند التين را استثمار كرده و تحت

خصوصي ياري  هاي سرمايهها به گشودن راه  اين كمك. ستها آندر هماهنگي با منافع اقتصادي  كامالًاكنون 

 كوشش براي كنترل جهان سوم اينك. كند ميو حمايت اكثر صاحبان قدرت را در جهان سوم تضمين  دهد مي

ها هنوز ضعيف  بعضي از زمينه اين جريان در. ي انحصاري گرديده استدار سرمايهتبديل به گرايش مسلط در 

رنج  كاري، در راه تسلط بر كشورهاي توسعه نيافته و غارت دست اندكي پنهان ، ولي هم اكنون با كارآيي واست

اوج  ها آنورها رو به رشد است و نداي اعتراض ها در اين كش در مقابل، البته، آگاهي توده. دارد ميگام بر ها آن

  ]1[ .گيرد مي

  :توضيح

، 1973خيز خاورميانه در پاييز  كشورهاي نفت ي وسيلهبه  »جنگ نفت«اين فصل چند ماه قبل از اعالن   - 1

م اي بود از وابستگي حياتي كشورهاي امپرياليستي به مواد خا كننده اين موضوع نمايش خيره. ه شده بودنوشت

  .ها شورها در مقابل تسلط امپرياليستكافزون اين كشورهاي جهان سوم و مقاومت روز
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  »فصل يازده«

  :ماهيت واقعي دولت

  واقعيت دموكراسي بورژوايي
  

گردهم آمدند و سازمان كار و زندگي اجتماعي  تر بزرگي هاي گروهي دور، افراد بشر در خانواده، قبيله و ها نادر زم

كار . گرديد، بنا نهاده شد همه رعايت مي ي وسيله بههاي افراد ايجاد شده بود و  آداب و رسوم، كه از تجربه بر پايه

 ،كس زيرا هيچ ،نامند مي  »كمون خصوصي«اين سيستم را . آميز در اين سيستم تقسيم شده بود مسالمت طور به

ويژه و خاصي احتياج نداشت و  هاي  سازمان هايش به كمون براي هماهنگي فعاليت. كرد ديگري را استثمار نمي

  .ص در چيزي نبودكس متخص هيچ

و در   هكه يك گروه يا يك طبقه از اجتماع براي تسلط بر بقي از هنگامي. همه چيز تغيير كرد كشي بهرهبا شروع 

ل حالت توافق و ن عمحاصل از اي برد، تضادهاي اجتماعيِ كار بهزور  ،پيروزمندانه ها آناختيار گرفتن نيروي كار 

 ي و وسايل خاصي براي تداوم اجتماعي، كه اينك نطفه ها نازد و لزوم ايجاد سازم تعادل سابق را برهم

گر و  سركوب اي الزاماً مؤسسهبنابراين هر نوع سازمان و . پروراند، حس شد برخوردهاي داخلي را در خود مي

جديد، دولت از پيوستگي  ي با توسعه و پيشرفت اين جامعه. ددهي و مديريت بو با سازمان راه همكننده، و محدود

  .پديدار گشت ها نااين سازم

براي تحكيم  در حقيقت. دولت فقط محصول جامعه طبقاتي است. بنابراين دولت به قدمت جامعه انساني نيست

در راه منافع همگان  دتوان مينها، وجود دولت ضروري بود، بنابراين دولت  تسلط يك گروه اجتماعي بر ساير گروه

دولت . عدالتي و ستم گرفتارند، ندارد هر دو در دستگاه بي كه اين ه جزباهتي بشده  هكش و بهر بهره. گام بردارد

يك  ي وسيله به بعداًوجود نيامد، كه ه معيني از تكامل بشر ب ي مرحلهبر اثر موافقت مشترك همگان در يك 

  .باشد ميط مخلوق طبقات مسّل دقيقاً كامالً كه بلب شده باشد، حتصا منافع خودشان خاطر بهمسلط و  ي طبقه

هاي مادي هر  توليد بر روي هم زيربناي اقتصادي يا پايه ي شيوهدر قبل ديديم كه شرايط مادي توليد و 

ي اين زيربناست كه اخالق، قانون، فرهنگ و ايدئولوژي، تقسيمات اجتماعي و زندگ. دهند مياي را تشكيل  جامعه

كند ميرا تعيين  باشد ميمركزي آن  عمومي، خالصه در يك كلمه روبناي اجتماعي، كه در آن ميان دولت جزء .

تر، دولت روابط اقتصادي مبتني بر تسلط  دقيق طور به. باشد ميبنابراين دولت بازتابي از زيربناي اقتصادي جامعه 

يي است كه يك ملت را اه ناو سازم مؤسساتل تمام ، كه شامكند ميي خود بازتوليد  هزكشي را در حو هرهو ب
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هاي مختلف و متضاد يك پديده توجه  جنبهآموزد كه به تمام  اما ديالكتيك به ما مي. كنند مياداره و كنترل 

از آن  1و منفعل جان دولت بدون شك بازتابي از زيربناست، ولي يك بازتاب بي كه آندر حقيقت با . كنيم

و  گردد ميخود  ي ويژه هستيوجود آمد، تبديل به يك نيروي ويژه با ه شد و ب ايجاد ه دولتهنگامي ك. باشد مين

اين . العمل نشان دهد ، عكسباشد ميممكن است در مقابل زيربنا، كه به آن جان داده است و دولت بازتابي از آن 

  .به آن خواهيم پرداخت بعداًآيد كه  موضوع كمي پيچيده به نظر مي

 .باشد مياقليت و ابزار سركوب آن  ي طبقهگر تسلط يك  كه دولت بيان شود ميا كنون گفتيم نتيجه ت چه آناز 

عنوان حق  اگر خشونت و توسل به زور به. ونترد اصلي دولت عبارت است از قانوني كردن خشكدر نتيجه كار

م هستي جامعه را به العمل در مقابل آن تما شد، مقاومت و عكس پرده عنوان مي تر است بي ويقكسي كه 

قوانين  صورت بهتر از آن،  بايستي در قالب قوانين معمولي، و حتي مهم بنابراين اعمال زور مي. انداخت مخاطره مي

 عنوان بهتر  انون قويقنقش اوليه دولت عبارت است از تحميل . ه شوديهاي انساني يا خدايي، ارا ريشه باابدي 

ترين وسايل مورد  وارونه جلوه دادن حقايق يكي از مهم. خوبي همگي است قانوني كه هدف از آن تضمين خير و

  .باشد مياستفاده دولت 

كه تسلط طبقاتي وجود دارد و بنابراين  تا هنگامي ، وشود ميهميشگي تصور  ي يك پديده عنوان به دولت ضرورتاً

حكومت، از طرف ديگر، فقط گروهي . دآور بر قرار است دوام  مي كند ميط را تضمين توليدي كه اين تسّل ي شيوه

كوتاه مدت است، مشغول كار  معموالًاست كه به منظور گرداندن دولت براي يك مدت معيني، كه از افراد 

واضح برسد، وليكن بايستي به خاطر سپرد كه هر از چند گاهي  كامالًاين تفاوت ممكن است به نظر . شوند مي

تن در جريان جنگ جهاني دوم ِپ] مارشال[هنگامي كه . كار آمده استبر سر ادعا شده است كه دولت جديدي 

بيست . ي زيادي هم باور كردند يك دولت جديد است و عده »دولت فرانسوي«، ادعا كرد كه اين به قدرت رسيد

ي زيادي  دهداده است كه ماهيت آن عوض شده است، و ع »تغيير«قدر  سال بعد دوگل ادعا كرد كه دولت را آن

  .او را باور كردندي  گفته هم

ي متفاوت، با تكيه بر كّل ه، با تمايالتي ب)سوسيال دموكراسي(خواه  ممكن است يك جريان اجتماعي آزادي

ها در دستگاه دولتي موجود جاي بگيرند، به هيچ چيزي بيش از  ولي اگر اين. ها به قدرت برسد حمايت توده

) آلترناتيو( ليبد«در نتيجه يك . دست نخواهد يافت تر بيش خواهيِ يمديريت يك دولت بورژوايي با تمايالت آزاد

پذير خواهد بود، زيرا  در محل سابق دولت بورژوايي امكانجديد  كامالًفقط با قرار دادن يك دولت  »سوسياليستي

ي را جديد ي طبقهبايستي منجر به خلق روابط توليدي متفاوتي گردد كه تسلط  توليد سوسياليستي مي ي شيوه

  .كارگر ي طبقه: تضمين كند

                                                           
١
 -Passive 
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ي انحصاري كه در حال حاضر در دار سرمايهكلي، و دولت  طور بهتر به دولت  نگاهي نزديك اكنون بهتر است

يكي بر پايي و : كلي دولت بورژوايي دو كاركرد عمده داردطور به. فكنيماروي ماست، بي هبسياري از نقاط جهان روب

آشكار است، نقش دولت در  تر كمو اجبار و ديگري كه به همان اهميت ولي انداختن وسايل سركوب  كار به

 ي وسيله بهرات و قوانين كه سركوب كارگران را مجموعه رسوم، مقرّ يعني: دهي دمكراسي بورژوايي است سازمان

ت از هم جدا اين دو نقش دول. دهد مي ارايهابي از برابري را و يك تصوير قّل كند ميسرپوشي  دار سرمايه ي طبقه

  .را جداگانه ذكر كرديم ها آنو فقط به منظور تحليل بهتر،  باشند مين

كه طبقات متضاد در  از هنگامي. تيار دولت قرار دارندترين وسايل سركوب است كه در اخ پليس از مهم و ارتش

داشت، زيرا  سلح نگهرا م ها آنو  شتعهده همه گذاه را بجامعه پديدار شدند، ديگر امكان نداشت كه امر دفاع 

اي  هاي حرفه چنين بود كه ارتش. اندازند كار بههايشان را عليه ستمگران  اكثريت تحت ستم ممكن بود كه سالح

از آن زمان به بعد بورژوازي فقط هنگامي متوسل به خدمت . تشكيل شدند و استفاده از سربازگيري محدود شد

 پرستيِ تازه وارد از نظر فكري معتقد به يك نوع ميهن ربازانِكه مطمئن باشد س گردد ميي افراد  نظامي همه

برداريش  اي كه فرمان را در يك ارتش حرفه ها آنكه به خدمت فراخوانده شدند بتوان  دروغين بوده و هنگامي

  .گزين نمود بدون قيد و شرط است و نظم حاكم بر آن غير قابل فرار، به راحتي جاي

اغلب  در برخوردهاي خارجي، كه: باشد مي دار سرمايه مي در خدمت طبقات حاكارد سرمايهي ها دولتارتش در 

، در كوشش براي به خون كشيدن )لجنگ جهاني اومانند ( ي استدار سرمايههاي داخلي  رقابتي  نتيجه

، )1917- 20 هاي در سال كمون پاريس، لشكركشي به روسيه براي سرنگوني دولت انقالبي آن( هاي مردمي قيام

فرانسه در گابن و ( نو استعماري ي هاي وابسته ر گذشته براي تصرف مستعمرات و امروزه براي كمك به حكومتد

، 1968پاريس (ي ا براي شكستن اعتصاب و تظاهرات توده ه، و باالخر)چاد، اياالت متحده در تايوان و ويتنام

  ).1968شيكاگو 

 گرفته شده است و چنان با كار بهاي  مقياس گسترده چنان آزادانه و در چنان پليس در كشورهاي مختلف آن

وجود  كنند ميدر دولت بازي  ها آني در مورد نقشي كه تأكيدگونه  رفتار كرده است كه احتياج به هيچخشونت 

  .ها شده است در حقيقت پليس تبديل به سمبل حكومتـ  ندارد

 ه جزب ند كه در اختيار دولت قرار دارند،هست هاي سركوب وسيله ، همه جزءها ناها و زند دادگستري، دادگاه

اجتماعي  غير رسميِ ها يك نوع تبعيضِ به كمك اين وسيله. صحبت خواهيم كرد ها آني  درباره بعداًقوانين كه 

از جهت تواناييشان براي خريد بهترين وكالي : مند موجود است هايي براي افراد ثروت تمزي. شود مياعمال 

محكوم شوند، از جهت   چه ناچناز جهت شرايط بهتري كه خواهند داشت  فراد فاسد دستگاه،عاوي، يا خريد اد

كه به ندرت قادر به غلبه بر احساسات هميشگي طبقاتي ( در ذهن قضات وجود دارد ها آنتعصبي كه به نفع 
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در مورد . »تهناخواس دافرا« منصفه به منظور حذف هيأت، و از جهت اعمال نفوذ در انتخاب )باشند ميخود 

بسيار مشكل و گاهي غير ممكن است، زيرا كساني كه  ها آنلي براي دفاع از زندانيان سياسي ايجاد هر نوع تشّك

  .اند كه خود از مخالفين دولت بورژوايي هستند كساني واره هم ،شوند ميسياسي خوانده  كارانِ بزه

بوروكراسي از كنترل كساني كه آن را . هده دارندهاي اداري دولتي اجراي نقش سركوب و فشار را به ع دستگاه

قدرت نهاده شده در . دشنوي ندار از نمايندگان منتخب خود نيز حرف و حتي شود ميخارج  كنند مياداره 

ض و غير قابل تعرّ دايمييل به يك نهاد دولت تبد. دهد ميدستگاه دولت آن را در موقعيتي مافوق جامعه قرار 

  .صي تشكيل يافته و در خدمت منافع قشر باالي بورژوازي قرار داردن و مشّختب معيشده كه از سلسله مرا

ناچار بود كه  مسلّط گردد، ي طبقهسيستم فئوداليسم را از بين برده و خود تبديل به  كه اينبورژوازي براي 

كاملي از اين امر  هاي فرانسه نمونه 1789 البقآمريكا و ان 1776انقالب . هاي مردم را جلب كند مايت تودهح

در تساوي در برابر حق همه افراد (ها الزم بود كه اصول عالي انساني  و به منظور جلب حمايت توده هستند

. هاي مردم با وي گردد توده بستگي همهايي را مطرح كند كه باعث  ازي باشد و خواستومورد قبول بورژ) قانون

ي  از ابتدا بر پايه ـ وري دمكراتيك يا دموكراسي بورژوايييعني جمهـ  يدار سرمايهسيستم  دولت متناسب با

به پوشاندن اين واقعيت كه قدرت  گذاري شد كه در عمل لزوماً هايي پايه چنان حقوق و آزادي شناخت آن

ها را  جمهوري بورژوايي مجبور بود كه اين آزادي. ف در آمده است، كمك كندجديدي به تصرّ ي طبقه ي وسيله هب

ها  يابي به اين آزادي ها از دست ولي از هيچ كوششي براي محروم كردن توده ،رچم جنبش خود بنويسدبر روي پ

به همين دليل است كه دورويي و رياكاري يكي از خصوصيات ضروري چنين سيستمي . گذار نكرده استفرو

 ها آنبا  مستقيماًكه  اين نيست زودي دريافت كه بهترين روش براي محدود كردن اين حقوق،ه بورژوازي ب. است

هايي را قبول داشته باشد ولي در عمل  بسيار بهتر بود كه چنين آزادي. را كاهش دهد ها آنلفت كند و يا مخا

بنابراين دموكراسي بورژوايي ثابت نموده است كه يك دموكراسي غير واقعي . را از هر نوع مفهومي تهي كند ها آن

  .باشد ميبا ادعاهايش درباره دموكراسي  دايميارگر در تضاد است، و عمل آن در ارتباط با طبقه ك

ي نيز كم و ازولي همين آزادي براي بورژو ،دست آمده براي طبقات تحت ستم سودمند بوده اگر چه آزادي ب

ه آزادي كار باحتياج . احتياج به آزادي داشت ت مسلط خود واقعاًبورژوازي براي دفاع از موقعي. بيش ضروري بود

گذاري داشت تا  به آزادي سرمايه او احتياج. ت تا نيروي كار رها شده  از فئوداليسم را به خدمت خود درآوردداش

كلي  طور بههاي فردي  او احتياج به آزادي. ي و توسعه تجارت را از بين ببرددار سرمايهموانع موجود در راه رشد 

مالكيت خصوصي كه سنگ بناي  يه ايدئولوژيكيِداشت و يك حالت مقدس به آن بخشيد، زيرا اين امر به توج

گرفته شد تا  كار بهانساني  عاليِ لِاصو. كند ميكمك  دهد ميرا تشكيل ) يدار سرمايه( توليد جديد ي شيوه

 بايستي براي همه برابر باشد قوانيني كه مي ي سيلهقانوني توجيه گردد و آن را به و طور بهمالكيت خصوصي 
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ي  و غارت هر روزه هاي بزرگ، تصرف سيس كارخانجات و حق داشتن مالكيتأت آزاديِ نامه ب .تحكيم كردند

يروي كار كارگران، از راه قانون تثبيت شده است، و هر نوع واكنش عليه مالكيت خصوصي، كه قسمت بزرگي از ن

  .شود ميشدت سركوب ه ، بگيرد ميسرچشمه  كشي بهرهاز اين 

تا  كند ميجباري و همگاني بوده است، از امر آموزش و پرورش استفاده االت دموكراسي بورژوايي كه مبتكر تحصي

باعث ماندگاري و پايداري سيستم  ر كند كه نهايتاًذهن هر كودكي را، در هر سني، با افكار و ايدئولوژي خاصي پ

اعتقاد دارند و افراد به برابري همگان در مقابل قانون  ي هدف اين است كه اطمينان حاصل شود كه همه. گردد

است با نفي  راه هماين اعتقاد . و اصول عالي اخالقي در يك جامعه معتقدند »انساني« به مزاياي آزادي چنين هم

با اين هدف  سازي، روش تدريس ادبيات، تاريخ، فلسفه، تماماًشهر. سئوليت اجتماعي تك تك افرادو م بستگي هم

ه محدود است به آموزش كارگران مورد نياز براي اين سيستم، ب معموالًهاي فني  آموزش مهارت. هماهنگي دارند

از اين گذشته، سيستم مدارس يك كاربرد اساسي دارد و آن عبارت . مناسب براي اين منظور باشند كه اينشرط 

طبقات به دليل امكانات خاص  تر بيشهر چه  جداييِ اين امر از راه. و تثبيت اختالف طبقاتي تأكيداست از 

وت ممكن بين كار بدني و كار فكري؛ ين تفاتر بيشاي براي تحصيالت دانشگاهي از يك طرف و از راه ايجاد  هعد

و روش بيان مواد درسي، از ابتدا تا  ره محتواو باالخ. شود ميبين مدرسه و دنياي واقعي، از طرف ديگر، انجام  و

ن راه مالك و مقياسي ناروا براي انتخابات ايز قشر برگزيده تنظيم شده است تا ا انتها، متناسب با كودكانِ

  .اجتماعي در ذهن افراد ترسيم كنند

ي از سياست كه مربوط به اصول مالكيت ملي شود، بهتر هاي رشتهدر آن  دورويي دموكراسي بورژوايي مخصوصاً

  .گردد ميآشكار 

 طور بهنات الزم را براي همگان اما دولت امكا همگان است، ي حقوق شناخته شده ت جزءآزادي بيان و مطبوعا

در  ،هستند 1»لوك« و »لوب«و  »هيدسگ«متعلق به  ،هايي با تيراژ زياد نامه روزنامه و هفته. كند مين تأمينبرابر 

سيستم بايستي به انتشارات از طريق فتوكپي و يا در بهترين حالت از طريق يك  حالي كه نشريات مخالف

  .ا كمك و فداكاري دوستارانش قادر به ادامه حيات است، بسنده كنندشركت انتشاراتي كوچك كه فقط ب

دارد كه زير  ، ولي دولت اين حق را براي خود محفوظ ميشود ميآزادي اجتماعات و تظاهرات با بوق و كرنا تبليغ 

ه كرسي جلوگيري كند، و در ضمن پليس را هم در اختيار دارد تا تصميم خود را ب ها آنرات عمومي از نام مقرّ

دولت ممنوع  ي وسيله هب واره همآميز  ها و تظاهرات اعتراض آيي همابراين چندان تعجبي ندارد كه گردبن. بنشاند

  .انجامد و به خشونت پليس مي شود مياعالم 
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 كه راديو و تلويزيون در اختيار دولت قرار دارد، در هنگام انتخابات زمان مساوي براي رقباي انتخاباتي در در حالي

و  تلويزيوني ي دار، نمايش احساساتي، مسابقات احمقانه جهت صورت بهه پخش اخبار البّت. شود مينظر گرفته 

كه  شوند ميه فهاي غير سياسي اضا هاي تبليغاتي به مجموعه عظيم برنامه آور و مبتذل آگهي جريان سرسام

ها است كه به حاكميت خود ادامه  ودهبورژوازي فقط با اخته كردن سياسي ت. همگي در خدمت بورژوازي هستند

  .دهد مي

، شهروندان شود ميها تصور  گر حاكميت ملي توده بنابراين در يك دموكراسي بورژوايي، هنگام انتخابات كه بيان

شما در يك كشور آزاد « شود ميگفته  ها آندر ابتدا به . قرار دارند) ارتجاعي(گرا  تبليغات احزاب واپس تأثيرتحت 

ي شما برابر أدهيد، و ر ي ميأكانديدا باشد، شما به هر كس دوست داريد ر دتوان ميهر كس كه بخواهد هستيد، 

  .»ي هر كس ديكري استأبا ر

 بر عالوه. كانديدا شود، درست نيست دتوان ميهر كسي  كه اينچند مورد نادرست در تصوير باال موجود است، اول، 

مقدار كمي از مخارج  ها دولتاگر چه بعضي از . ايستي طي شودصي هم بمسير مشّخ خواست و تمايل، راه و

شانس يك كانديدا براي برنده شدن . به پول داردگيرند، ولي هر كانديدايي احتياج مبرم  انتخابات را بر عهده مي

و براي مطبوعات، راديو و تلويزيون، تبليغات ( بستگي دارد به مقدار پولي كه قادر است در اين راه خرج كند

هاي  پول انحصارات و شركت ي وسيله بهدر نتيجه هر كانديدايي كه ). هاي انتخاباتي روابط عمومي و مسافرت

آزاد است به هر كس كه مايل  جايي آندوم، هر كس تا . بزرگ تقويت شود از يك امتياز بزرگ برخوردار است

 دورانِ آورِ سرسام يم و تبليغاتكه شرح داد اي ي دهد كه قدرت تشخيص او در ميان شرايط عموميأاست ر

هنوز . ست برابر با يكديگر نباشداي افراد ممكن  ي همهأدر بسياري از كشورها ر. انتخابات، سالم باقي مانده باشد

 تأثيرتمام فشارهاي مستقيم و غير مستقيم ممكن است  كه ايني بورژوايي، ترسان از ها دولتدر بسياري از 

 50000، مثالًدر اين صورت، . ردگي هاي انتخاباتي انجام مي ي دادن از طريق حوضهأرمطلوب را نگذاشته باشد، 

يه ديگر، با ساخت كه در يك ناح ، در حاليي براي انتخاب يك نماينده در يكي از مناطق كارگري الزم استأر

 5م در اين ناحيه مرد يآرا  در نتيجه( شدن كافي است  ي براي انتخابأر 10000كارانه، فقط  اجتماعي محافظه

گيري الزم است  در حالتي كه بيش از يك بار رأي. )ارزش دارد كارگريمردم در آن ناحيه  ياز آرا تر شيبرابر ب

احزاب مختلف بورژوايي با يك نمايش انتخاباتي  مثالً. هاي ديگر موجود است انجام شود، امكان كلك زدن از راه

گرا تشكيل  رقيب هستند تا از اين راه يك اكثريت از نيروهاي واپس هاي گروهكه  كنند ميدر دور اول وانمود 

  .رو پيروز شوند دهند و سپس در دوره دوم بر نمايندگان نيروهاي پيش

تنها  عنوان بهدولت : آميز ديگري هم هست هاي فريب ي حاكميت خلق و برابري شهروندان شامل جنبه افسانه

. ي از اختالفات داوري كندضمكن است از دولت خواسته شود كه در بعم .اجتماعي هاي گروهداور بين طبقات و 
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هاي اساسي روبناي اجتماعي  داشت كه اگرچه دولت يكي از قسمت خاطر بهبراي درك بهتر اين موضوع بايستي 

: مشخص است كامالًنقش دولت . جان و اتوماتيك از ازيربناي مشتق شده از آن نيست است، ولي يك بازتاب بي

ام اين نقش خاص و براي انجهاي زندگي اجتماعي،  در تمام زمينه) داران سرمايه(ط مسّل ي طبقهل قدرت اعما

چرا  نقش دولت عبارت است از خدمت به منافع سرمايه، 1مدتدر دراز. احتياج به يك خودمختاري نسبي دارد

ز اوقات اكتيكي، دولت بسياري او از جهت ت 2مدت كه در كوتاه در صورتي كه هدف و مقصود از دولت همين است،

جامعه بورژوايي به وسيله مبارزه طبقاتي كه ضمن آن تعادل نيروها . نشيني است مجبور به مانور و حق عقب

 شود ميكوتاه مدت به آن متوسل در هايي كه دولت  نشيني رها و عقبمانو. شود ميمشخص  كند ميما تغيير يدا

 علت بهمنشانه ي يك داوري آزاد مات دولت نتيجهيتصم رسد مي داراي اين نتيجه عملي است كه به نظر

بردن زيركي در  كار  بهبه حساب آوردن تعادل نيروها و  كه دليل اصلي آن لزومِ در صورتي. خواهي آن است عدالت

  .باشد ميكه استفاده از زور نابخردانه است،  هنگامي

كه در  دهد ميشان ندوم به وقوع پيوسته  هانيجي بورژوايي بعد از جنگ ها دولتهايي كه در  دگرگوني

به روشني  كه بلاند،  ي باقي نماندهدار سرمايهي ها دولت ]در هيأت[مدت و حياتي خود فقط هاي دراز برنامه

  .ي انحصاريدار سرمايهي ها دولتيعني  ،اند ي بزرگ شدهدار سرمايهتبديل به ابزار 

را  يهاي جديد قتصاد گسترش دهد، ناچار بود كه روشارا در  خواست كه انحصارگرايي اگر دولت بورژواي مي

م اقتصاد جامعه را تنظيم يدا طور بهدولت قادر است  هديديم كه امروز. برد كار بهبراي مداخله و نفوذ در اقتصاد، 

ا موافقت ب ها سطح قيمتاز طريق تعيين  تر بيشها و يا  مانند تثبيت قيمت ابزارهايياين امر، با استفاده از . كند

ها  ي پخش وام ي، با تضمين قراردادهاي دولتي، با عملياتي كه بر مقدار پول و نحوهدار سرمايههاي بزرگ  شركت

  .شود ميدارد، با تنظيم عمليات بانكي و غيره، عملي  تأثير

گيري در  يمنحصاري، عبارت است از امكانِ تصما يِدار سرمايهي ها دولت ي امروزه مفيدترين روش مورد استفاده

كنترل  چنين همدولت . شود مياي، جايي كه تصميمات اساسي و نهايي گرفته  مدت و دخالت در سطح پايهدراز

در  توان ميي را كه هاي سرمايهها و مقدار قابل توجهي از انداز پساستفاده از مقدار زيادي از  ي بر نحوه

هايي براي تشويق  تيار دارد، كه به عنوان نمونهانداخت، در اخ كار بههاي مختلط يا عمومي  گذاري يهسرما

از  ـ يعني در حقيقت به انحصاراتـ  كمك مستقيم يا غير مستقيم به اقتصاد. برد مي كار بهگذاري خصوصي  سرمايه

هاي مختلف را  بين بخش الزم يا تعديل ناموزونيِ ها بازسازيِ اين كمك. دولت شده است ي جمله كارهاي روزمره

قدر قابل مالحظه و مشخص است كه باعث ايجاد يك نوع جريان مخالف در  هاي نظامي آن هزينه. ارندعهده ده ب
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ي انحصاري دار سرمايهدولت . گردد مي) مثل كم شدن نرخ سودآوري(مقابل بعضي از تمايالت منفي سيستم 

ي دار سرمايهرچوب ادر چهكه  جايي آنريزي براي يك اقتصاد موزون و هدايت شده، تا  به لزوم برنامه هباالخر

اين . كند ميتعيين  1رده و دولت خط سير عمومي و تعادل كلي اقتصاد را در ميانه مدتب پذير است، پي امكان

ير بازار مشترك اروپا با سا يكي از اعضاي عنوان به مثالً( كند مي هاي خارجي را امضا نامه دولت است كه موافقت

ي در اختيار تر بزرگتا ميدان عمل اقتصادي  سازد ميانحصارات را قادر  هايتاًكه ن) المللي هاي بين بندي گروه

  .داشته باشند

ي انحصاري دار سرمايهي ها دولتبدون سود هستند،  تقريباًنقل و انرژي و هاي حمل كه بخش جايي آندر اروپا، از 

. هاي پرسودتري بپردازند بخشخصوصي بزرگ به  هاي سرمايهگيرند تا  را در اختيار مي مؤسساتي اين  اداره

انرژي ( هاي بسيار سنگين دارد گذاري احتياج به سرمايه معموالًبخش تحقيقات و اكتشافات را كه  چنين همدولت 

 مؤثري خطرات زيادي است، و در عين حال نتايج آن بسيار  و در برگيرنده) اتمي، فضانوردي و تحقيقات فضايي

در امر اتحاد انحصارات كه باعث  مستقيماًي دار سرمايهي بزرگ ها دولت. رددر اقتصاد است، را در اختيار دا

اي  هاي علمي احتياج به مقدار قابل مالحظه تحقيقات و بررسي. كنند مي، دخالت گردد ميتسريع تراكم سرمايه 

2دولت بين . سرمايه دارد كه سر آخر هم معلوم نيست برگشت داده شود
3

			 تا  
4
5

گونه مخارج را  ايناز مجموع 

 معموالً ،شود مياعتبار  تأمين عمومي  هاي سرمايه ي وسيله ههايي كه ب ، برنامهعالوه بهو  گيرد ميعهده ه ب معموالً

  .شود ميبه انحصارات ارجاع 

حكومت اياالت متحده، . گردد مياصلي انحصارات  دارِ بانكرود كه تبديل به  جا پيش مي و در آخر، دولت تا بدان

شدت مورد نياز ه ب »2الكهيد«هاي هواپيماسازي  يك قرارداد دفاعي با شركت خاطر بهمثال، يك وام را  طور هب

به علت اشكاالت مديريت در وضع بدي  »3نترالپن س«و يا در مورد مشابه كه شركت راه آهن . نمود تأمين  ،بود

  .قرار داشت مورد حمايت و تضمين قرار گرفت

چه كسي از «: رود اين است كه كه براي تحقيق در مورد جنايتي مي يك كارآگاه هنگامي سؤالگويند اولين  مي

محرك يا عامل ، منتفع از جنايت اين امكان وجود دارد كه همان فرد معموالً و» ؟برد مياين جنايت استفاده 

چه كسي «: را تكرار كنيم سؤاليم همان توان ميگيريم،  ي را در نظر ميدار سرمايهكه دولت  هنگامي. جنايت باشد

  .كند ميبه روشن شدن اين موضوع كمك  اًمسلم سؤالو جواب اين  »؟برد مياز عملكرد اين دولت استفاده 

بين : باشد ميشامل ارقام جالب توجه زير  ،شده است ارايهخود دولت  ي وسيله بهفرانسه كه  1971آمار سال 

درصد  3/11ساالنه برابر با ) كارخانجاتخالص سود نا( كشي بهرهمقدار حاصل از  1971و  1959هاي  سال
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ها  درصد و ماليات 4/8ها در صنعت ساالنه برابر با مزد دستكه ميانگين افزايش  افزايش داشته است، در حالي

هاي ذكر شده  ود تا كمپانيش عث مياين امر با. تر از سود درصد است، يعني بسيار آهسته 8/8برابر با 

  .درصد افزايش دهند13 ي نهرا با نرخ ساليا هايشانانداز پس

باري بر دوش اين  ،مؤسساتها و  شركت يها تكه ماليا كنند ميي هنوز تصور دار سرمايهي ها دولتبا وجود اين، 

و غيره  »1تخفيف استهالك«كه مقدار قابل توجهي از آن را به عنوان  دهند ميبنابراين اجازه  .هاست شركت

هاي فرانسوي به دولت  وسيله شركت ه، ماليات مستقيم پرداختي ب1971و  1967هاي  البين س. ت نكنندخپردا

 ها آنبه  »تخفيف استهالك« عنوان بهميليون فرانك  43/39از اين مقدار . ميليون فرانك بوده است 48/61برابر 

  .برگردانده شد

كه دولت در جوامع  دهد مينشان  ،درسي انتخاب شده بو مثال باال كه از ميان هزاران مدرك و سند قابل دست

خود در امور  ي چنان روشي را براي مداخله معموالً ، وكند ميامروزي، اقتصاد را تنظيم و هدايت  يِدار سرمايه

بگيران و مزد دست) الف(رشد اقتصادي حاصل به ترتيب زير قسمت شود،  ي كه نتيجه گيرد مياقتصادي پيش 

سود عايدشان  تر بيشخصوصي كمي  متوسط مؤسسات) ب(، شود مييدشان كوچك تنها حداقل سود عا ي كسبه

برند  انحصارات نام مي عنوان به ها آنعظيم كه از  مؤسساتها و  ين سود عايد شركتتر بيشو ) ج(، شود مي

ي دار سرمايهدولت «ي آن بايستي كه  نقش ويژه علت بهگونه جوامع  به همين دليل دولت را در اين. گردد مي

به نام تبديل روز  ي، روزبهدار سرمايهها در جوامع  نابرابري دايميگذاري با رشد سريع و  ناماين . ناميد »حصاريان

  .گردد ميتري  مناسب
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  »فصل دوازده«

  طبقات اجتماعي و مبارزه

  يدار سرمايهعليه 
  

جتماعي را به ويژه در رابطه با مبارزه اينك طبقات ا. طبقات اجتماعي به طور كلي اشاره كرديم ي به مسئله قبالً

  .كنيم ميي بررسي دار سرمايهعليه 

داري شود و در عوض كوشش شده است مشخص و قاطع خود گيريِ ترجيح داده شده است كه از نتيجه جا ايندر 

ت شپردا پيچيده فراهم آيد و از اين راه خواننده خود  قادر به نسبتاً تا مواد الزم براي روشن شدن اين مبحث

ي درباره كارگران تر بيشت خواهيم انداخت و سپس با دّق دار سرمايهدر ابتدا نگاهي به طبقات . صحيح گردد

المللي  در انتها نگاهي به جنبه بين. اي خواهيم گفت چند كلمه يبحث خواهيم كرد و بعد درباره طبقات بينابين

  .مبارزه طبقاتي خواهيم داشت

اين ). از اين نظر كه جمع است(نوس و دوپهلو به نظر آيد أكمي نام »دار رمايهسطبقات «ممكن است عبارت 

 سنتي داران سرمايهانحصاري و هم شامل  داران سرمايهبرده شده است تا هم شامل  كار بهعبارت به اين منظور 

از كساني  ،وههر دو گر. باشد ـ ي انحصاري نپيوستهدار سرمايهبه معني آن قسمت از بورژوازي كه هنوز به ـ 

و  كنند ميمبادله نقش خود را  ايفا  تشكيل شده است كه در روابط توليدي به عنوان صاحبان وسايل توليد و

از . گردند مي ها آن ي وسيله هبگيران و تصاحب ارزش اضافي توليدي بمزد از  كشي بهرهاينان از اين طريق قادر به 

را به عنوان  ها آنه حساب آورد و ب دار سرمايه ي وان افرادي از طبقهبه عن توان ميها را  اين نقطه نظر تمام اين

ديديم كه ميانگين نرخ سودآوري در هر جامعه يا كشور در حقيقت  قبالً. يك واحد كل و منسجم در نظر گرفت

ت زيادي داشتند و آن كساني كه از طريق نرخ ومختلف بود كه با هم تفا مؤسسات ميانگين نرخ سودآوريِ

ين سهم را از مجموع ارزش اصافي توليد شده در مقياس ملي ببرند، اين كار تر بيشستند توان ميآوري باالتر سود

 ـ يعني انحصاراتـ  ها همان گروه واره همو  ستند انجام دهندتوان ميرا فقط به قيمت كم شدن نرخ سودآوري بقيه 

اين موقعيت باعث  .برند ي ميتر كمسط سهم كوچك يا متو هاي گروهبرند و  ين سهم را ميتر بيشهستند كه 

از ارزش اضافي ملي  تر بيشرقيب كه همگي در پي كسب سهمي هر چه  هاي گروهايجاد يك تضاد شديد بين 

ي انحصاري دار سرمايهتبديل به يك دولت  تر بيشبا توجه به اين حقيقت كه دولت هر روز . گردد ميهستند، 
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به منظور حمايت از كساني است كه در مقابل گرايش نرخ سودآوري به كم  يتاًو دخالتش در اقتصاد نها گردد مي

  .گردد ميانحصاري، اين رقابت هر روز تشديد  داران سرمايه، يعني كنند ميو بهتر از همه مقاومت  تر بيششدن 

ست، و تنها سهم از ارزش اضافي به خوبي آگاه ا ينتر بزرگسنتي به شكست خود در رقابت براي كسب  بورژوازيِ

تعادل  كه اينداند، تا از اين راه با وجود  مقدار ارزش اضاقي مي دايميشانس بقاي خود را در افزايش و رشد 

، مقدار مطلق ارزش اضافي متعلق به خود را ثابت كند ميدر خالف جهت آن حركت  دايمي طور بهنيروها 

زي سنتي در مقابل بورژوازي انحصارگرا از نوع تضادهاي تا تقابل و مخالفت بورژوا شود مياين امر باعث . دارد نگه

از تضاد اصلي اهميت دارد كه تمام بورژوازي  تر كمولي بسيار  ،اين تضاد كم اهميت نيست. درجه دوم باشد

 ي بقيه كارگران وـ  كنند مي كشي بهره ها آنرا در مقابل كساني كه از ) سنتي انحصارگر و( دار سرمايه

شان ممكن است از اين تضاد داخلي  ها ضمن مبارزه كارگران در بعضي از موقعيت. دهد ميقرار  ـ بگيرانمزد دست

 كه آخر، هنگامي سرِ داران سرمايهي  استفاده كنند، ولي هرگز نبايستي فراموش كرد كه همه دار سرمايهطبقات 

سپرد كه اگر چه  خاطر بهيستي با چنين هم .واهند شدخ، در مقابل كارگران متحد شود ميرويارويي اصلي آغاز 

از ارزش اضافي با بورژوازي انحصارگر در رقابت است، ولي هر روز بيش از  تر بيشهم س خاطر بهبورژوازي سنتي 

افزوني براي روز طور بهكوچك  نِادار سرمايهار و تعداد زيادي از تج. شود ميپيش متكي به بورژوازي انحصارگر 

كاالهاي مصرفي براي  كوچك كنندگانِتوليد. ، تحت فشار قرار دارندهاي تحميلي فروش به صنايع بزرگ با قيمت

ها  اين وابستگي. پخش هستند بزرگ مؤسساتاي و  هاي بزرگ زنجيره كي به فروشگاهفروش محصوالت خود مّت

رات و تبديل آن اآوردن بورژوازي سنتي به زير سايه انحص ،وابستگي از نظر اعتبارات بانكي، همگي در ي عالوه به

اقعي و عيني از موقعيت يك تحقيق و .اند ي داشتهمؤثرنقش  ،انده از اقتصادم نيافته و عقب به يك بخش توسعه

تعداد كل افراد  1975درسال . باشد ميبگير مستلزم دانستن تعداد افراد هر يك از اين طبقات طبقات مزد

  :بندي شده بود هوده است كه به صورت زير گروميليون نفر ب 3/78بگير در اياالت متحده بيش از مزد

 كشاورزي ميليون نفر 3/1

 راه و ساختمان، معادن و كارخانجات 5/22

 حمل و نقل و خدمات عمومي 5/4

 تجارت و امور مالي 2/21

 خدمات 14

 دولت 8/14

 جمع 2/78

  تعداد مزدبگيران در اياالت متحده: يك شماره جدول

  )1976دفتر انتشارت دولتي : تنگواشن(جمهوري  خدامي و تربيتي دفتر رياستگزارش امور است: منبع
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تعداد اين كارگران . كشاورزي اغلب به صورت پراكنده وجود دارند كارگرانِ ،يدار سرمايه ي در جوامع پيشرفته

رزي فقط كشاو از اين گذشته بسياري از كارگرانِ. اي را بازي كنند كننده از آن است كه نقش تعيين تر كم

  .ي بر روي اين گروه از كارگران نخواهيم كردتأكيدبنابراين در مباحث آينده  .كارگران فصلي هستند

غير كارگران «و » 1توليدي هاي رشتهارگران ك«بر روي تفاوت بين  واره همهاي ماركسيستي  تحليل

ارزش، و به ويژه،  باعث خلقكه نيروي كارشان  مزدبگير هستند گروه اول منحصراً. كنند مي تأكيد»2توليدي

افزوده  ها آن ي سرمايهتصاحب شده و به  داران سرمايه ي وسيله بهاين ارزش اضافي . گردد ميارزش اضافي 

د مقدار ارزش توان مياي مشخص،  ديديم كه تنها توليد كاال، يعني اجناسي با يك ارزش مبادله قبالً. شود مي

اين . كنند مييي هستند كه چنين اجناسي را توليد ها آنان توليدي اضافي را افزايش دهد، بنابراين كارگر

  .دهند ميكارگر را تشكيل  ي طبقهكارگران برروي هم 

راه و ساختمان، « گروه. اند اند، بسيار وسيع و قابل توجه آماري باال مشخص شده جدولكارگران كه در  هاي گروه

ها  كارگران، و هم شامل مديران و كارمندان دفتري اين بخشهاي غير ماهر  هم شامل توده »دن و كارخانجاتامع

و ساير كساني كه در ) ويژه رانندگان كاميونه ب( از طرف ديگر اين بخش شامل كارگران حمل ونقل. باشد مي

كارگر  ي طبقهتخمين زد كه  توان ميبا به حساب آوردن اينها . شود مين ،هاي توليدي درگير هستند فعاليت

يعني . باشد ميميليون كارگر  28 تقريباًاكنون شامل ) بدون در نظر گرفتن كارگران كشاورزي(  دهاياالت متح

هاي شاغل رشد  تر از بقيه بخش كارگر اكنون كمي آهسته ي طبقهالبته اين . بگيراندرصد مزد 40حدود 

كارگر، در  ي طبقهل زياد هسته است و به احتماآ، با اين وجود بايستي توجه داشت كه اين حركت بسيار كنند مي

  .د ماندواحد مزدبگير باقي خواه ينتر بزرگشاغل به عنوان  هاي گروهمقايسه با ساير 

دليل اصلي آن تركيب طبقاتي اين طبقه، كه از . تاز بوده است پيش ي طبقهيك  واره همكارگر  ي طبقه

ي، دار سرمايهناشي از روابط توليدي  كشيِ بهرهبدون ترديد . گردد ميتوليدكنندگان مستقيم تشكيل شده ناشي 

 مستقيماًو فشار اصلي براي ايجاد ارزش اضافي  دهد ميقرار  تأثيرتر از همه تحت  و خشن تر بيشاين كارگران را 

كارگر  ي طبقهدر واحدهاي توليدي بزرگ،  ها آنبه خاطر تمركز  چنين همبه اين داليل و . شود ميوارد  ها آنبر 

برده است و نه فقط از  هاي مبارزات اجتماعي را به ارث اين طبقه تمام سنت. باشد ميترين طبقه  لويژه متشّكه ب

نيز  ها آن ترينِ ترين و منسجم بالقوه آگاه كه بل ،دهد ميبگيران را تشكيل ترين بخش مزد مهمجهت شمار 

  .باشد مي

                                                           
١
 -Productive Workers 
٢
 -Nonproductive Workers 
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و از عوارض جامعه  قرار داردمسلط  ي قهطبكارگر در كوران فشار ايدئولوژيكي  ي طبقهنبايستي فراموش كرد كه 

اراده و خواست آنان را براي مبارزه سست  ،سطح زندگي كارگران يِرشد كم ،گاهي اوقات. مصرفي بر كنار نيست

با اين . قرار گرفته است تأثيرها تحت  ها و آموزش يگانگي آنان به علت تفاوت مهارتوحدت و  چنين هم. كند مي

بايستي توجه داشت كه فشار . اند گان اهميت اين عوامل را بيش از اندازه بزرگ نمودهوجود برخي از نويسند

بگير را مزد هاي گروهكارگر، ساير  ي طبقهجز  هب ،هاي انحرافي ايدئولوژيكي، باال رفتن سطح زندگي، و بقيه تاكتيك

آگاهي خاص آن گروه و تهاجم  ي درجهها تضادي بين  در ميان هر كدام از اين گروه. دهد ميقرار  تأثيرنيز تحت 

ها تضادهاي درجه  ف، در بين اين گروهلبه داليل مختاز اين گذشته . يابد ط، پرورش ميمسّل ي طبقهايدئولوژيكي 

ردن آن دست نداشته باشد، از آووجود هط اگر خود در بمسّل ي طبقهكه  گردد ميپديدار  ييدوم و برخوردها

كارگر در سراسر جهان  ي طبقههاي اخير  كه در سال دانيم ميسر آخر . كند ميداري ندزدن به آن خو دامن

هاي مبتني بر بهبود شرايط  اين مبارزات به درخواست تر بيشو در  گيرانه به مبارزه خود ادامه داده است پي

 ،ها آنن در بي بستگي همي  گر روحيه دم داده شده است، كه اين امر خود بياندرآمدترين اقشار حق تّق كم شغليِ

، گيرد ميگوناگون شغلي انجام  تقسيماتتفرقه، با تكيه بر روي  هايي است كه براي ايجاد با وجود تمام كوشش

هايي  كارگري كم درآمد، با وجود تالش هاي گروهويژه ه و ب ي كارگر بين كل طبقه بستگي هم چنين هم .باشد مي

خالصه، اين  طور به. ، غير قابل انكار استگيرد مينجام ط براي پوشاندن اين واقعيت امسّل ي طبقهكه از طرف 

ي را رهبري و هدايت دار سرمايهترين مبارزات ضد مؤثرترين و  ، مشخصينتر بزرگاست كه  كارگر ي طبقههنوز 

  .شان انجام گيرد كننده ت اينان و با آگاهي از نقش تعيينبايستي به هم اين نبرد مي. كند مي

ياد  »كارگران غيرتوليدي« عنوان به ها آنبگيران كه از ي از مزدهاي گروهني نيست كه گفتيم به اين مع چه آن

شمار اين كارگران غيرتوليدي كمي تندتر از . كارگر را بازي كنند ي طبقهند نقش پشتيبان توان مين، شود مي

مالي  مؤسساتت و كارگران غيرتوليدي در تجارت خصوصي، در خدما. كند ميكارگر افزايش پيدا  ي طبقهشمار 

نياز به  ها آنو براي درك موقعيت دقيق  كند ميشمار قابل توجه اينان جلب نظر . شود ميميليون نفر  5بالغ بر 

ي از تمام جوانب مسئله استبررسي جد.  

شامل تمام كساني كه در بخش  ،برده شود كار بهترين مفهوم آن  تجاري در كلي بخشِ اگر عبارت مستخدمينِ

ت بزرگي از كارگران غيرتوليدي را صورت اكثري در اين. گردد مينيز  كنند مي، بازاريابي و غيره كار تبليغات

مشابهي به بخش بزرگي  تقريباً طور به توان مينتايج تحليل از وضعيت اينان را  عالوه به. دراين گروه يافت توان مي

هاي ماركسيتي در اين زمينه  تحليل. تعميم داد ـ اقتصاد مينِيعني بخش سوـ  مالي مؤسساتاز خدمات صنعتي و 

كارگران بخش تجاري هيچ نوع « : كنيم ميبنابراين به خود ماركس مراجعه . ابتدايي قرار دارند ي مرحلههنوز در 

ت درحقيقت كاركرد بخش تجاري از يك سو عبارت است از مادي. »كنند يمستقيم توليد نم طور بهارزش اضافي 
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اضافي موجود دركاالها از طريق تبديل آن به پول و از سوي ديگر ايجاد شرايط الزم براي افزايش دادن به ارزش 

كارگران (كار آنان قيمت « :كند مياما ماركس اضافه . ه شتاب بخشيدن به گردش سرمايهاراين ارزش اضافي ار 

ها  د اين نيروي كار و كوششدر حالي كه كاربر... شود مياز روي ارزش نيروي كار آنان تعيين ) بخش تجاري

كار  بگيران، به هيچ وجه محدود به ارزش نيروياينان، درست مانند بقيه مزد ي وسيله بههاي انجام شده  وزحمت

 ارايهدريافت مزد  بدونِ ،مقداري نيروي كار« مانند كارگران بخش صنعت كارگران تجاري هم ]1[» .آنان نيست

ارزش اضافي  مستقيماًكارگراني كه  1و رايگانِ انيدرست مانند نيروي كار مج« :و در تحليل نهايي ]2[» دهند مي

قسمتي از اين ارزش اضافي  ،كارگران بخش تجارت هم انيِ، نيروي كار مجكنند ميتوليدي خلق  ي براي سرمايه

دست  اضافي به مقدار ارزش ،گذاري شده كه با توجه به مبلغ سرمايه... كنند ميتجاري تضمين  ي سرمايهرا براي 

كه  يهنگام: كند ميراه را براي يك تحليل روشن باز  ،قول اين نقلِ] 3[» .آمده در هر دو بخش برابر خواهد بود

غير  هاي رشتهتوليدي و كارگران  هاي رشتهروابط توليدي مورد نظر است، هيچ تفاوت اساسي بين كارگران 

مشابه با  اصوالًكشي از اينان  بهره. د، موجود نيستيه شركت دارنهرحال در انباشت سرماه توليدي، كه ب

ان بخش تجاري مانند هر كارگر از يك نظر، كارگر« :گويد ماركس مي. باشد مياز كارگران توليدي  كشي بهره

با  ها آنهاي ديگر،  اين موضوع هم درست است كه، از بعضي جنبه ،با اين وجود ]4[» .بگير ديگري هستندمزد

ماركس در زمان . نيست ها آنت استثمار ها مربوط به ماهي هايي دارند، ولي اين تفاوت تفاوتكارگران صنعتي 

او  ]5[» .بگيراني هستند كه از شرايط مالي بهتري برخوردارندمزد ي طبقه جزء... كارگران تجاري«: خود نوشت

يعني  ،شود ميتر  كم ارزشي دار سرمايهشد توليد ربا  راه همنيروي كار اين افراد «: دهد ميسپس ادامه 

اين رشد ادامه داشته  ]6[» .كند ميافزايش پيدا  ها آندر حالي كه ظرفيت كاري . شود ميهايشان كم مزد دست

ي هستند كه بيش از همه استثمار هاي گروهيكي از  ،صبدون تخص كه در زمان ما كارگران تجاريِ جا است تا آن

يقه «و  »2يقه آبي«كارگران  :شناسي نيز وجود دارد ي چند از جهت جامعههاي تفاوت ،ها عالوه بر اين. شوند مي

ل كلي داراي تشّك طور به ،كنند ميكار  اقتصاد» مينِبخش سو« شاغلين بخش تجاري و كساني كه در. »3سفيد

ي نسبت به موقعيتشان به عنوان قسمتي از يك طبقه تر كم ي از كارگران كارخانجات هستند و آگاهيِتر كم

ولي بايستي . هاي درخشان مبارزات اجتماعي كارگران صنايع بزرگ را پشت سر خويش ندارند سنت ها آن. دارند

ال كارگران بخش تجاري در حال حست و در عين ها آنها مربوط به خصوصيات فرعي  توجه داشت كه اين تفاوت

جويي و  ي مبارزه جارت كه با روحيهتعدادي از اعتصابات اخير افراد شاغل در بخش ت. باشند ميدگرگوني نيز 

  .ها در جهت مثبت رو به افزايش است كه اين دگرگوني دهد ميبه روشني نشان  ،بود راه همجنگندگي 
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ي هستند كه عليه هاي گروهبنابراين، كارگران غير توليدي كه در انباشت سرمايه شركت دارند، به درستي جزء 

اي را تشكيل  كارگر صنعتي، اين كارگران غير توليدي پديده ي طبقه هرا همبه . كنند ميي مبارزه دار سرمايه

 ، يعني، تمام كارگراني كه نيروي كارشان باعثكند ميكه ماركس به عنوان پرولتاريا از آنان ياد  دهند مي

كارگران غير توليدي ديگري نيز وجود دارند كه در انباشت سرمايه شركت و . گردد مي »افزايش سرمايه«

شاغلين بخش « ،منظور از اين گروه. ي مورد بررسي قرار دادتر بيشت اينان را بايستي با دّق. اري ندارندك هم

توليدي  هاي رشتهاين تقسيم بندي شامل شاغلين در . باشند ميقابل توجه هستند،  كه از جهت تعداد »1اداري

كارگر به  ي طبقهاينان در حقيقت جزء  .شدبا مي ،)و غيره انرژي، حمل و نقل(  شوند ميكه زير نظر دولت اداره 

عمومي هستند،  مؤسساتدر استخدام  ها آناين امر كه  .كنند ميآيند، چرا كه ارزش اضافي خلق  حساب مي

كند مينرا دگرگون  ها آني حاكم بر دار سرمايهت روابط توليدي ماهي.  

 نآموزگارا ان،يك گروه مهم از اين .دشون ميمستخدمين بخش اداري، در عين حال خود به چند گروه تقسيم 

شاغلين بخش پست و تلگراف و تلفن ، ). خواهيم پرداخت ها آني روشنفكران به  كه هنگام بحث در باره( هستند

كم و  ذكور،م مؤسساتولي  ،اند دولت استخدام شده ي وسيله بهاينان . باشند ميبزرگ  هاي گروهيكي ديگر از 

 و هستند »2و يدي كارگران ساده«بگيران بعضي از اين مزد. صادي خودكفا هستندتاند و از جهت اق بيش مستقل

اند كه در مقابل  نشان داده ها آنرفته  هم ولي روي .طبقه بندي و تعريف كرد توان ميتي خموقعيت بقيه را به س

مبارزات و  ي وسيله هن بآالعمل نشان داده و مخالفت خود را با  متشكل عكس طور بهتفاوت نبوده و  بي كشي بهره

ترند تا  به كارگران بخش تجاري نزديك ها آنكه  رسد ميدر تحليل نهايي به نظر . دارند ميهاي خود ابراز  اعتصاب

  .كساني كه در ادارات دولتي شاغلند

ي در معرض تر بيشيا  تر كمدو گروه باال ساير مستخدمين ادارات دولتي در تمام سطوح با شدت  يبه استثنا

 ،يران متوسط و كم درآمدگب اگر چه نيروي كارِ حقوق. ار دارندرهاي مستقيم ايدئولوژيكي و سياسي دولت قرفشا

، ولي اغلب داراي يك احساس دروغين نسبت به نقش گردد ميبه همان شدت شاغلين بخش تجاري استثمار 

اي تمام مدت عمرشان، اين بر ها آن شغليِ به دليل تضمينِ. باشند ميخودشان به عنوان نمايندگان دولت 

به همين دليل است كه . كه داراي يك موقعيت ويژه بوده و با سايرين تفاوت دارند شود ميالقا  ها آناحساس به 

  .كنند ميي شركت دار سرمايهاي و فرعي در مبارزات ضد  اين افراد تنها به شكل حاشيه

. كنيمتأمل ، كمي شود ميشان گفتگو  ش از همه دربارهبگيراني كه بيي دو گروه از مزد بايستي درباره اكنون مي 

اين گروه اخير از سلسله  رسد ميبه نظر  .»3مديريت ميانه«بخش  و كارگران فكريند از ا اين دو گروه عبارت
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مستخدمين بخش خصوصي هستند كه در  جزء ،افراد شاغل در اين بخش. شدني هستندقدرت جدانمراتب و 

 ـ يعني سرمايهـ  اراتي كه مديريتختييا يك كارخانه قرار داده شدهاند تا ا مؤسسهيك در ميان  ،يك جاي معين

گر ارزش  قسمتي از آن بيان: از دو قسمت تشكيل شده است ها آن مزد دست. اعمال كنند ،در اختيار آنان گذارده

ان به عنوان عامل يا و به خاطر خدماتش ست و قسمتي ديگر از روي ارزش اضافي پرداخته شدهها آننيروي كار 

ر اين شرايط داراي خصوصيات مبارزاتي اين افراد د. شود مياضافه  ها آنحقيقي  مزد دستي سرمايه، به  نماينده

 در برخي شرايط يك . ي نيستند، اگر چه ممكن است به صورت انفرادي استثناهايي پيدا شوددار سرمايهضد

بر اثر گسترش  اين تضاد عموماً. ن اين گروه و سرمايه گرددتضاد درجه دوم ممكن است باعث بروز كشمكش بي

 ،يدار سرمايهآنان را به  وابستگيِ تآيد، ولي اين امر ماهي يا كارخانه پيش مي مؤسسهدر  ها آني نفوذ  دامنه

 هاي سوسياليسم ابراز كه بخشي از اين گروه نسبت به بعضي از جنبه ي، هنگاميحّت. دهد ميقرار ن تأثيرتحت 

آنان از سوسياليم در نظر  چه آنحقيقت اين است كه . ترديد داشت بايستي نسبت به آن شك و تمايل كنند، مي

  .م استسمخالف سوسيالي س بوروكراسي قرار دهد، كه چنين امري دقيقاًأنان را در رآسيستمي است كه  ،دارند

 او ظاهراً. كار فكري بنا نهاده شده باشد ي بر پايه كامالًكه نيروي كارش  شود ميبه كسي گفته  يفكر كارگر 

هيچ بخشي از قدرت و تسلط سرمايه را در  فكري  كارگريك بخش ندارد، چرا كه  1لتفاوت چنداني با مسئو

مهندس برجسته اگر در روند توليد شركت كند نقش يك يك  .ستها آنتنها تفاوت در عملكرد . اختيار ندارد

كارگران . گردد يم فكري  كارگراگر به كارهاي تحقيقاتي بپردازد تبديل به يك  و كند ميمسئول كارگاه را ايفا 

به جزء كارگران توليدي  كه اينبراي « :در حيقت كارگران توليدي هستند، زيرا مؤسسهدر يك كارخانه يا  فكري

ه را به گردش هاي اين دستگا باشيد و يكي از چرخ »گروهي كار«آيند كافي است كه شما جزئي از نيروي  حساب

 بگيران بخش صنعت جداتيم كارگران بخش تجارت را از مزدنساهمان بخشي كه برمبناي آن تو ]7[» .درآوريد

نيز صدق  كنند ميهاي غيرتوليدي به انباشت سرمايه كمك  فكري كه در بخشدر مورد كارگران  جا اين، كنيم

 هاي گروهدر  معموالًنيست، و  رسانند چندان زياد ينيروي كارشان را به فروش م فكري كهشمار كارگران . كند مي

كمبود اساسي اين ). ملي تحقيقاتي و سازمان اترژي اتمي مؤسسات يبه استثنا( كنند ميجدا از هم كار  كوچك

ولي اين امر  ،آورند ي روي ميدار سرمايهاگر چه اغلب به صورت انفرادي به مبارزات ضد . ل استافراد عدم تشّك

  .هاي آموزشي وآگاهي دادن است معناي شركت اينان  در زمينه به لزوماً

در استخدام دولت هستند و هيچ نقشي در توليد يا  ها آن تر بيش. آموزگاران داراي موقعيت متفاوتي هستند

هستند، و باال  ها آنكارگر، كه جزء شاگردان  ي طبقهانباشت سرمايه ندارند، ولي درعين حال در خلق نيروي كار 

قابل  ها آنبنابراين عملكرد . همكاري و شركت دارند ،علمي هاي فني و صاز راه آمورش تخص ها آندن ارزش بر

                                                           
١
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از  ها آن. باشد ميدار هستند، ن مقايسه با ساير مستخدمين دولت كه كارهاي دفتري را در ادارات دولتي عهده

و  ردر انتها، به دليل شما. برخوردارندهاي خود  تري در انجام وظايف و مسئوليت آزادي عمل بسيار گسترده

پارچه را تشكيل  توجه و احترامي كه از آن برخوردارند، يك گروه اجتماعي يك خاطر بهشان و  هتشكل قابل توج

 در ميان مبارزات. شوند ميي استثمار دار سرمايهي ها دولت ي وسيله بهبه سختي كه اقشار پاييني آن  دهند مي

 ها آنجدي سيستم را ندارند، زيرا عمل  ان به دليل نوع كارشان امكان تهديدي، آموزگاردار سرمايههمگاني عليه 

آن را  تأثيربا اين وجود حتي اگر فقط . گيرد ميهاي سرنوشت ساز و حياتي سيستم را در بر ن هيچ يك از بخش

  .كردي آن را درك خواهيم  هاي كشور در نظر بگيريم، اهميت ويژه تك خانواده بر روي تك

جدول شماره دو شمار . اند ل يافتهيگوناگون تشك هاي گروهولي از  ،طبقات مياني اگر چه شمارشان زياد نيست

اين جدول شامل . دهد مينشان ) 1975سال (را كه در استخدام كسي نيستند، در اياالت متحده  يافراد شاغل

، ولي افراد شاغل كه در شوند ميهر گروه يافت بزرگ در  داران سرمايهاگر چه . هاي بسيار متفاوتي است فعاليت

فروشندگان ( كلي شامل كشاورزان كوچك يا متوسط، صاحبان مشاغل كوچك طور بهاستخدام كسي نيستند 

) داران ها، حساب وكال، پزشك(اي  و صاحبان مشاغل حرفه )ها و غيره شويي گران، لباس جزء، خدمات شامل آرايش

   .دنشو مي

  7/1  شاورزي كه در استخدام كسي نيستندشاغلين در بخش ك

  6/5  ها كه در استخدام كسي نيستند شاغلين در ساير بخش

  3/7  جمع

  شمار شاغليني كه تحت استخدام كسي نيستند: دوشماره جدول 

  همان: منبع

و اي  هاي بزرگ زنجيره مروزه موقعيت ناپايداري دارند، زيرا مراكز خريد، فروشگاهاصاحبان مشاغل كوچك 

اينان سهم رو به . اند اي بر پا شده ها در هر گوشه گاهها و تعمير شويي اي نظير خشك زنجيرهخدماتي  مؤسسات

كالن در صنايع خدماتي و فروشندگي،  هاي سرمايهسرازير شدن . دهند ميافزايشي از تجارت را به خود اختصاص 

است ار ميانه حال ايجاد كردهمسائل و مشكالت جدي براي تج .ها شكار تر بزرگ ي وسيله بهار كوچك بنابراين تج

داران  منافع مغازه. در تصاحب ارزش اضافي نيست ها آن ياين امر مانع از شركت هر دو ،با اين وجود .شوند مي

دست ه كننده هستند، عبارت است از دفاع تا آخرين نفس از سود ب ارتباط با منافع كارگران كه مصرفكوچك در 

هاي ارزش  ي شكل كننده، از طرف ديگر، در كاهش همه  ع كارگران مصرمناف). آنان از ارزش اضافي يا سهم( آمده

دار ارزش اضافي سراسري كم شده و در نتيجه قنهفته است، تا از اين راه م) صنعتي و تجاري و غيره(اضافي 

شديك طبقه  عنوان به اصوالًماتي بنابراين صاحبان مشاغل كوچك و كارهاي خد. از آنان كاهش يابد كشي بهره ت
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به عنوان يك تاكتيك، استفاده از تضاد درجه دوم . ي قرار ندارنددار سرمايهدر كنار كارگران براي مبارزات ضد 

اين تضاد البته  .ي باشددار سرمايهبه سود مبارزه ضد  دتوان ميبزرگ  ي سرمايهبين صاحبان مشاغل كوچك و 

تبديل به  دتوان مي ،هستند ، يعني پيوستن به صفوف پرولتاريادر حال نابود شدنداران كوچك كه  براي آن مغازه

يي كه زمينشان ها آن به دليل پرولتارياريزه شدنِ ،طتعداد كشاورزان كوچك و متوس .يك تضاد اصلي شود

. دهند يمبا اين وجود هنوز گروه بزرگي را تشكيل . بارآوري خود را از دست داده است، به شدت كم شده است

از (متحده به نصف كاهش يافته است  ، تعداد كشاورزان در اياالت1969تا  1950از بيست سال، از  تر كمدر 

از روند سريع تمركز  كه بل ،نبوده است يهاي كشاورز اين امر ناشي از كاهش فعاليت). ميليون نفر 7/2به  94/5

به همين دليل است كه در سال . ي شده استي بزرگ ناشدار سرمايه مؤسساتكشاورزي اياالت متحده در 

 2000كم  دست داراي زميني به وسعت ،كشاورزي اياالت متحده درصد از مزارعِ 2كمي بيش از تنها  1969

در . دادند هاي كشاورزي اياالت متحده را تشكيل مي درصد از كل زمين 40بزرگ  اين مزارعِ. بودند 1جريب

  90 تا 50درصد از مزارع بين  17جريب بوده و  50از  تر كم ،درصد از مزارع 23انتهاي ديگر اين تقسيم بندي، 

درصد از مزارع داراي  40 شود مينتيجه  ،اگر اين دو گروه را روي هم حساب كنيم. جريب وسعت داشتند

ا هاي كشاورزي اياالت متحده ر درصد از كل زمين 5از  تر كمهم  جريب بوده و برروي 100از  تر كموسعتي 

درصد از  70مزرعه وجود داشته است كه  1,600,000حدود  1970-71در فرانسه در سال . دهند ميتشكيل 

 ،اين مزارع كوچك. اند هكتار وسعت داشته 50تا  20بين  ها آندرصد از  22هكتار و  20از  تر كم ها آن

اين . شوند ميي كنترل ندار ايهسرمتوليد  ي شيوه ي وسيله بهمستقيم  طور بهتوليدكنندگان كاال هستند، ولي 

وسايل توليد فقط « :البته، همان طور كه ماركس گفته است. باشند ميكشاورزان صاحب وسايل توليد خودشان 

خود  ها آنزيرا  طي به موقعيت اين كشاورزان ندارد،كه ارتباـ  »شود مينيروي كار تبديل به سرمايه در مواجهه با 

گويد كه اين افراد ارزش اضافي خلق شده را خود به تنهايي تصاحب  ماركس مي .دهند مينيروي كار را تشكيل 

كه ارزش اضافي متعلق به نيروي كارشان را خودشان  سازد ميرا قادر  ها آن، زيرا مالكيت وسايل توليد كنند مي

 ه جزب كشاورزان چيزي ترِ بيشماركس مربوط به دوراني است كه  روشن است كه اين توضيحِ. صاحب كنندت

مزارع انرژي مورد  تر بيشامروزه . كردند ميو همه چيز را خودشان توليد  كردند ميزمين و ابزار كار خريداري ن

 بذر، ابزار و وسايل و ساير احتياجات چنين هم). حيوانات اين نقش را داشتند بالًق( كنند مينياز خود را توليد ن

بعد از  ي مرحلهست و تمام آن چيزهايي كه مربوط به ها آنواقعي  براي تمام چيزهايي كه مربوط به توليد ها آن

بازار  .شود ميبراي فروش به بازار عرضه  ها آنتمام توليدات  تقريباًزيرا اكنون  .اند توليد است وابسته به بازار شده

ي و غيره قرار آالت كشاورزي و كود و محصوالت شيمياي ي انحصارات ماشين زير سلطه ها آنمربوط به احتياجات 
                                                           

١
  .جريب 5/2هر هكتار تقريباً برابر است با - 
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بنابراين . شود ميها كنترل  دولت از راه تثبيت قيمت ي وسيله به ها آندارد و بازار مربوط به فروش توليدات 

عمل  ،غير مستقيم در استخدام انحصارات هستند طور بهكشاورزان كوچك به صورت يك نوع كارگر خانگي كه 

ارزش  كه اينن صاحب ارزش اضافي خود هستند و يا اساسي اين است كه آيا اكنون كشاورزاسؤال . كنند مي

  ؟شود ميسيستم تصاحب  ي وسيله بهاضافي 

يك طبقه  عنوان بهو  ك تصور درست از موقعيت خود دارندجهان ي سراسر) يا دهقانان(ر صورت كشاورزان در ه

 راه هماين شركت . ي دارندردا سرمايهاي را در مبارزات ضد  كننده و تعيين مؤثرت شركت كه قابلي اند نشان داده

  .كارگر ي طبقهمند از وحدت منافع با  است با يك نوع احساس قدرت

 به روابطي كه در سراسر كه بلاست،  تحليل كوتاه ما از طبقات اجتماعي نه تنها مربوط به شرايط در يك جامعه

انحصاري به هر سو  ي سرمايه ها آن ي وسيله بههاي چند مليتي كه  كمپاني. بستگي دارد ،جهان گسترده است

جنرال «ترديدي نيست كه . كنند مينيز به همين طريق در سراسر جهان فعاليت  كند ميگسترش پيدا 

نسبت به  چه آني از تر بيشسوزي و توجه  به هيچ روي دل ،ي جنوبي يا برزيل به كارگرانش در كره »1الكتريك

به همان راحتي كه در  »2هاتان بانك مان  يسِچ«. دهد ميكرد، نشان ن كارگرانش در اياالت متحده اعمال مي

. برد ميزند، در آمريكاي شمالي هم استفاده  ريكاي جنوبي سودهاي كالن به جيب ميماروپا، آسيا، آفريقا و يا آ

 ي وسيله بهمبارزه عليه استثمارشان  ه جزاي ب چيزي كه روشن است اين است كه كارگران در سراسر جهان چاره

تر  و عميق تر بيشث آگاهي عبا دتوان ميي انحصاري فقط دار سرمايه تر بيشسترش گ كه اينو ـ  يه ندارندسرما

  .كارگران از اين ضرورت گردد

بپردازيم، ولي  )المللي بين بستگي هم( مل از انترناسيوناليسما مانع از اين است كه يك بررسي كااگر چه كمبود ج

ه شود كه خواننده تصور اگر اجازه داد ،بود واقعيت خواهد واژگونه كردناين  .نبايد آن را به كلي فراموش كرد

البته يك واقعيت ملي هنوز كم و بيش موجود . ي محدود به مرزهاي ملي آن استدار سرمايه ي جامعهكند هر 

ي  ز همهي و برتر ادار سرمايهالمللي در سراسر دنياي  ، مرزبندي طبقات به صورت بيناست، ولي با اين وجود

سرمايه يك امر جهاني است و در همه جا با روش  گسترش انحصارگراييِ .مرزها در حال شكل گرفتن است

ي دنيا مشابه هم  انحصاري در چهار گوشه يِدار سرمايههدف اصلي  منافع اساسي و. مشابهي انجام يافته است

لهاي اخير در  در سا ،گرفت هستگي شكل ميبه آ الًانحصارگر كه قب هاي سرمايهالمللي  بين يِهمكار. باشد مي

 ي سايراه نكابالمللي با  كاري بين ي عمده وارد نوعي هماه نكابدر فرانسه . هاي گوناگون متداول شده است شكل

                                                           
١
 -General Electric 
٢
 -Chase Manhatan Bank 
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ناميده  »2كامرز بانك«كه در آلمان  »1زليوني  كرديت«مقايسه كنيد با ( اند ي شدهدار سرمايهكشورهاي بزرگ 

 ي طبقه. ي بزرگ انگلستان ادغام شداه كانببا يكي از  1972در  »3ننس دوپارييفا رانسويبانك ف«و ) شود مي

تا يك  كنند ميدر همه جا كوشش ) انحصارات يا در حال رسيدن به آن هم اكنون در سطح(بزرگ  داران سرمايه

ه به دليل كوشش در راه اين طبق. دنهاي ملي را از بين ببر گذاري كنند كه تفاوت المللي را پايه رات بينمقرّ

اين امر . است »بورژوازي جهاني«اش در حال تبديل شدن به يك  برد اهداف اصلي يگانگي الزم براي پيش

در تمام به  تقريباً. است شكل گرفتنهر نوع تضاد داخلي كه تا به حال وجود داشته است، در حال  رغم علي

ها شريك  ار ممتاز و بوروكراتبورژوازي محلي و يا با تج اين بورژوازي جهاني با ،اصطالح كشورهاي جهان سوم

اينان فقط با همكاري و شراكت امپرياليسم قادر به سركوب و . پردازد مي ها آنسهم كوچكي هم به  شده و

  .استثمار كارگران خودشان هستند

ي در روند جهاني بورژوازي جهاني، با تكيه بر خصلت جهاني آن، مستلزم يك گسترش عين گسترش روزافزونِ 

آن را  توان مياين امر يعني رشد چيزي كه . كنند ميشدن تمام آن كساني است كه ارزش اضافي توليد 

. ركت دارندش ،يي كه در انباشت سرمايه در هر جايي كه باشندها آنناميد، يعني اتحاد تمام  »پرولتارياي جهاني«

خانجات نيويورك و يك كارگر كشاورزي در آفريقا كه در انگيز برسد كه يك كارگر كار ممكن است به نظر شگفت

ولي در چارچوب بازار جهاني كه زير . بندي شده باشند پرولتارياي جهاني گروه هر دو جزء كند ميمزارع قهوه كار 

آن شركت  تر بيشها در باز توليد سرمايه و رشد هر چه  اين يي انحصاري قرار دارد، هر دودار سرمايهي  سلطه

ها مورد  ي نابرابر و ساير روش مي از راه مبادلهو دو كند ميمستقيم ارزش اضافي خلق  طور بهاگر چه اولي . نددار

 ،كند ميعيني تجربه ن طور بهت جديد خود را آسيايي اين هوي آيا كشاورز آفريقايي يا. گيرد ميقرار  كشي بهره

ي كساني كه روي آن كار  محصول كافي براي تغذيههنگامي كه از مزرعه، كه به علت عدم توانايي در توليد 

عنوان يك كارگر در يكي از كارخانجات وابسته به  و در ظرف چند هفته خود را به شود ميانده ر، كنند مي

  يابد؟ كشورهاي اروپايي مي

 »رياي جهانيپرولتا«و  »بورژوازي جهاني«مفهوم از كارگران كه  الملليِ نبي بستگي همامروزه آگاهي و اعتقاد به 

را نه  بستگي همهاي كارگري گوناگون اين  در چندين مورد مختلف، اتحاديه. ، رو به گسترش استشود مينتيجه 

در اكتبر . اند المللي در امر مبارزه بيان داشته هاي بين همكاري ي وسيله به كه بل ،تنها در سطح تشكيالت خودشان

ي اول خود اظهار داشت كه حمايت پرولتارياي خارج  تيتر صفحه هاي معروف فرانسوي در يكي از روزنامه 1972

                                                           
١
 -Credit Lyonnais 
٢
 -Commerce Bank 
٣
 -Cie Financiere de Paris 
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در كشورهاي اروپايي اين . المللي بخشيده است هاي فرانسوي به آن ابعاد بين از فرانسه از يكي از اعتصاب

هاي  و در ساير كشورها از راه دهد ميروزافزون بين كارگران مهاجر و بومي نشان  بستگي همخود را در  بستگي هم

ولي بايد توجه كرد كه هنوز راه زيادي بايستي پيموده شود تا به يك آگاهي . كند ميديگر خود را بيان  گوناگونِّ

  .واقعي دست يابيم الملليِ بين پرولتارياييِ

  

  :مراجع

  . 300، صفحه 3كارل ماركس، كاپيتال، جلد  - 1

  .300، صفحه مأخذهمان  - 2

  .294، صفحه مأخذهمان  - 3

  .292، صفحه مأخذهمان  - 4

  .300، صفحه مأخذهمان  - 5

  .300-301، صفحه مأخذهمان  - 6

  .508- 509، صفحه 1مأخذ، جلد همان  - 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



������ �	
 دار� ����د ��

١٠٢ 

 

  

  »فصل سيزده«

  :عمومي بيگانگيِاز خود

  گردد ميتر  يك سيستم اجتماعي كه هر روز غير منطقي

  

 »ارزش مبادله«است كه اعتقاد به  ]داري هدر عصر سرماي[ نيروي كار ي اين از صفات مشخصه«: گويد ماركس مي

روابط اجتماعي بين افراد تغيير شكل يافته و به صورت  شود ميخود باعث  ي نوبهاين اعتقاد به . كند مي را القا

در بازار مبادله شد، هر دو  Bبا كاالي  Aاز آن هنگام كه كاالي  ]1[» .روابط اجتماعي بين اشياء ظاهر شود

. دهد مياين كاالها را تشكيل  كنندگانِند كه مناسبات اجتماعي بين توليدگرد در روابطي مياصلي  داراي نقش

، كاالها خصوصيات يك كند ميانگيزي پيدا  ، يك شكل اسرارآميز و اعجاباين رابطه بين چيزها، بين اشيا

مستقل از شرايط  ها آنجود كه و كند مياين احساس نادرست را تلقين  ،و از اين راه كنند ميرا پيدا  »1واره بت«

  .اند را توليد كرده ها آنتوليد آن و كارگراني است كه 

زيرا پول  ،گردد ميپول منتهي  »ي واره بت «به حالت  مستقيماًپيدا كرده است  2الكه كا »واره بت « اين حالت

بنابراين حالت . پذير نيست اي امكان همگاني است كه بدون آن هيچ نوع مبادله كاالي ويژه يا يك معادل

ي ماركس،  بر طبق گفته. باشد ميكاال  ي واره بتتر از حالت  تر و انتزاعي متكامل ي مرحلهپول فقط يك  ي واره بت

 طور بهكنندگان هم ، توليدكند ميتري به توليد كااليي انتقال پيدا  به همان نسبت كه توليد به طور كامل

دست آوردن پول در مقابل توليداتشان ه ، زيرا براي بكنند ميا پيدا رار افزوني تمايل و نياز تبديل شدن به تجروز

ها  ي فعاليت به هدف نهايي همه »پول در آوردن«از اين لحظه است كه . و يا خدماتشان فروش تنها راه است

ي پول دار سرمايهبيني كرد كه در سيستم  بود كه ماركس اين حقيقت را پيش 1861در سال . شود ميتبديل 

كه به  هايي پروانهدرست مانند . آورند مي يورش كه همه مردم به سويش شود ميتبديل به مشعل راهنمايي 

  .كند ميآوري در دوران ما صدق  اعجاب طور بهاي كه  شتابند، پيش بيني سمت شمع مي

مفهومي . كند مينامند هدايت  مي »3بيگانگياز خود «اي كه  پول به طور طبيعي ما را به پديده ي واره بتحالت 

ترين راه  ساده. ث و جدل در مورد آن ادامه داردحاگر چه هنوز ب. وسيعي مورد قبول قرار گرفته است طور بهكه 

توليد  ي شيوه. دهد مياي است كه ماركس خود اين مسئله را مورد بررسي قرار  درك اين پديده شروع از نقطه

                                                           
١
 -Fetish 
٢
 -Commodity Fetishim 
٣
 -Alienation 
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باعث ايجاد از خود بيگانگي افراد از خودشان و از بقيه « ه است،ي ارزش مبادله بنا شد ر پايهي كه بدار سرمايه

براي اولين بار باعث از خود بيگانگي بين ماهيت جهاني و كلي روابطش و تواناييهايش  چنين هم. گردد مي

  ]2[» .گردد مي

ولوژيكي و سياسي گسترده از پديده از خود بيگانگي دارد كه از قلمرو اقتصادي تا ايدئ تعبيربنابراين ماركس يك 

بگيران، كه جنبه در ميان مزد» از خود بيگانگيِ«ين توجه را به پديده تر بيش، ولي بدون شك كند ميتغيير 

  .است اصلي را دارد، نشان داده

نيست، ولي معني آن » سركوب«و » كشي بهره«در اين حالت چندان دور از مفهوم  »از خود بيگانگي«مفهوم 

به ذهن  »محروميت«و يا  »غارت«، »مصادره«هايي كه از كلماتي نظير  با اضافه كردن ايده ويژهه ب. بارتر استپر

 كار بهآنان  چه آنبگيران مصادره شده است و وسايل توليد مزد. بهتر درك كرد مفهوم آن را توان مي ،رسد مي

ل نيروي كارشان غارت محصو. كنند ميي است كه نيروي كارشان را خريداري داران سرمايهبرند متعلق به  مي

. داران سرمايهكه متعلق است به  شود ميفقط به شكل ارزش اضافي آشكار  ها آن، زيرا نيروي كار اضافي دشو مي

  :اند، زيرا حتي از شرايط كار خود نيز جدا شده ها آن

تك  تك چه نآكار با  در نتيجه كلّ .ندا انهي آن نسبت به هم بيگ دهنده ي تشكيلكه اجزا است 1يك كل كار«

هاي گوناگون،  يك كل است كه از ميان تركيبي از كوشش ها آنمحصول  تفاوت دارد، و دهند ميكارگران انجام 

كار به عنوان يك نيروي  ،در اين تركيب. آيد وجود ميه خودشان قادر به هماهنگ كردن آن نيستند، ب ها آنكه 

  ]3[» .دنكن ميرا هدايت   كه آن ها هستند آناين . كند ميخارجي و يك شعور خارجي عمل 

 ،اي و تقسيم كار مبتني بر توليد توده در يك سيستم صنعتيِ» كارگران ماشيني« هيچ توضيح بهتري از وضعيت

عالقه دارند يعني نيروي كارشان ،  ها آنبه خريد  داران سرمايهكارگران با فروش تنها كااليي كه . وجود ندارد

جان و بدون  قدر بي چيزي بيش از يك منبع انرژي نيستند، همان ها آن. شوند مي »از خود بيگانه« كامالً

اين : دكن ميولي يك عامل در اين ميان تفاوت . داران سرمايهمورد استفاده  ي شخصيت كه نفت يا الكتريسيته

 ارزبيك ا شوند ميمغزش هدايت  ي وسيله بهدر نتيجه دستان كارگر كه . منبع انرژي داراي شعور است

شكالي ا  چه ناچن ،باشد ميها  سر تكرار يك عمل با استفاده از دست همتاست، زيرا حتي در مشاغلي كه يك بي

 طور به ،هر چيز يك انسان است زكارگري كه قبل ا ،ز طرف ديگرا. ، وي واكنش نشان خواهد دادپيش آيد

 دهد مينشان  داران سرمايهخالفت با آن به آگاه خواهد شد، و از راه م »از خود بيگانگي« ناپذيري از اين اجتناب

  .از اوست، دارد ها آنكه او تفاوت زيادي با يك منبع انرژي، كه تنها خواست 

                                                           
١
 -Totality 
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. كند ميبناي اقتصادي عمل نايي توصيف كرد، زيرا در سطح زيرزيرب صورت به توان ميرا  »از خود بيگانگي«اين 

از جهت تاريخي از خودبيگانگي در همان . كند ميي را خلق دار سرمايهتوليد  ي شيوهخود  ي نوبه هاين زيربنا ب

آميز  هاي خشونت اين پديده باعث مخالفت. گردد ميي پديدار دار سرمايهتوليد  ي شيوهكه  شود ميدوراني ظاهر 

 كلي آن سازمان كار كه در آن كارگر چيزي طور بهعليه تقسيم روزافزون كار در صنايع، شدت غير انساني كار، و 

  .گردد مي ،بيش از يك ماشين نيست

صرف ويا به هر صورت بيش از ـ رود  ش از حد زيربنايي فراتر ميتأثيري دار سرمايهدر جوامع  »از خود بيگانگي«

زمان  ،يدار سرمايهي سيستم  هايش درباره ماركس در بعضي از نوشته .ويژه در دوران معاصره ب ـ ي توليد عرصه

تا از  دهد مي، با اين استدالل كه زمان فراغت اين امكان را به كارگران دهد ميرار قكار فراغت را در مقابل زمان 

ي دار سرمايهاين موضوع تا اين اواخر كه روابط توليدي . محيط كار فرار كرده و شخصيت خويش را پرورش دهند

بيش احساس  كار كم و محيط ازو در نتيجه كارگران در خارج  ز محيط كار گسترش پيدا نكرده بودبه خارج ا

هاي غير  جهي از وسايل زندگي كارگران از بخشرن مقدار قابل توار آن دود. ، درست بودكردند ميآزادي 

ساخت  را قادر مي ها آن ،قسمتي از نيازهايشان تأمين هاي كوچك فردي عالوه بر باغ. شد مي تأميني دار سرمايه

از امروز بود، يك كارگر  تر كمهاي دوران فراغت بسيار  ميگررس كه آنبا . د فعاليت كننديك فر عنوان بهكه 

توضيح زيادي الزم . كرد تر مي ي در ابراز تمايالت خود در چهار چوب روابطي انسانيتر بيشاحساس راحتي 

ي و گسترش آن، به ويژه بعد از جنگ جهاني دوم، ديگر فقط دار سرمايهنيست تا نشان دهيم كه روابط توليدي 

به . گذارد مي تأثير ها آنروز  بانهساعت زندگي ش 24بر تمام  كه بل، شود ميكارگران ن ي ساعت كار روزانه 8شامل 

كارگران به عنوان » از خود بيگانگي«كننده، توليد عنوان بهدر جريان توليد  اساسي كارگران »از خود بيگانگي«

 ـ دولت ي وسيلهبه  »از خود بيگانگي«يعني ـ  كارگران به عنوان شهروندان »از خود بيگانگي«كنندگان و  مصرف

به عنوان يك  قبالًي كه دار سرمايهخالصه، . گردد ميل روزافزوني غير قابل تحم طور بهو  شود مينيز اضافه 

طرز غير قابل ه توليدي شده است كه ب ي شيوهآشكار و روشني تبديل به  طور به ،توليد تشريح شده بود ي شيوه

  .به نوع خاصي از روش زندگي وابسته است اجتناب و محكمي

گرايش نرخ «عليه  ي كه درگير يك مبارزه دشواردار سرمايه انحصارات. اقتصادي است داليل اين امر اساساً

جا كا امكان دارد،  هستند، مجبور به سرعت بخشيدن به روند انباشت سرمايه، تا آن »سودآوري به كم شدن

  .ندارند ،انجامد به كم شدن سود بي ذاشتن در راهي را كه ممكن است احتماالًشهامت قدم گ ها آن. باشند مي

در همان سطح سابق نگه داشت،  توان ميكه نرخ سودآوري را به دشواري  راي افزايش مقدار كلي سود هنگاميب

مورد زندگي خانوادگي را  كنون دست نخورده است دخالت نمود ـ هايي كه تا ضروري است كه در تمام زمينه

كرد تا بتوان  ارايههر نيازي يك نوع كاالي جديد توليد نمود يا يك خدمت جديد  تعرض قرار داد، در برابر
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براي . يش از اندازه ناچيز هستند، نيازهاي جديدي را خلق نمودببازتوليد سرمايه را گسترش داد و اگر نيازها 

اجبار  كه بليك امر اختياري نيست  ،ش مداوم مصرفافزاي ي انحصاري، رشد نيروهاي توليدي بر پايهدار سرمايه

اين امر به هيچ روي . ن هستيمتمام تمد ما شاهد يك نوع اخالل در روش زندگي و نهايتاً. مطلق اقتصادي است

 ي شيوهنتيجه مستقيم توسعه تاريخي  كه بليك گسترش مستقل و طبيعي فرهنگ بشري نيست،  ي نتيجه

روابط فرد با  كم و بيش حقيقت دارد كه روابط بين بشر و كاالها به سرعت جانشين. دباش ميي دار سرمايهتوليد 

  .»شود ميكاال به عنوان خريدار فرد ظاهر « دهنده ماركس ، و يا بنا به عبارت ساده و تكانگردد ميفرد 

براي خريد  تر بيش ي جديد فقط با تخصيص سرمايه يِدار سرمايهخرد، به اين مفهوم كه  افراد را مي كاال واقعاً

ادراست هاي انگلي و طفيلي ق و ساير فعاليت »بخش سومين«هاي گسترش يافته  مربوط به قسمت نيروي كارِ

 طور بهولي  .در داخل سيستم و براي حفظ سيستم منطقي است اين امر. دارد خود را در دراز مدت پابرجا نگه

بل ديديم كه امكانات صرف شده براي پخش محصوالت و هاي ق در فصل. يابد عاقالنه و خطرناكي گسترش ميغير

بخش توليدي،  هاي اضافي سيستم هستند كه بر خالف هزينه ي ها ههزين جزء ،»بخش سومين«كلي طور بهيا 

هاي سخت،  اي، در موقعيت رقابت با وجود اين صرف چنين مخارج اضافي. كنند ميارزش اضافي خلق ن

 غير مستقيم طور بهبخش توليد گرديده و  هاي سرمايهرعت بخشيدن به گردش زيرا باعث س .ناپذير است اجتناب

از مقدار  تر بيشافزايشي كه سر آخر ـ  دهد ميمقدار كل ارزش اضافي توليد شده در يك زمان معيني را افزايش 

سودآوري بنابراين از اين راه كم شدن نرخ . گردد ميها  اي است كه صرف مخارج اين نوع فعاليت ارزش اضافي

  .شود ميجبران 

 ي ي از نيروي كار و سرمايهتر بيشدر اين راه جامعه مصرفي چنان سازمان داده شده است كه هر روز مقدار 

خود ارزشي ندارد و ِ ي فعاليت جنبي و كمكي كه به خوديبرا كه بلهاي مفيدتر نه براي توليد كاال ،موجود را

ست، ها آنن دون توجه به مفيد بودتوليد شده، ب ي مصرفيِشان حركت بخشيدن به پخش كاالها علت وجودي

 »تبديل ارزش اضافي موجود در كاال به پول« اين جريان باعث شتاب بخشيدن به روند. دارند ميف ومصر

سيستم موجود كه خود را وقف توليد براي سود . دهد ميدست آمده را افزايش ه و از اين راه سود ب گردد مي

دهد، اگر ارزش سوق  هاي بي ي را از توليد به سمت فعاليتتر بيش ي ست نيروي كار و سرمايهمجبور ا ،كرده است

. فوري جامعه و يا نيازهاي درازمدت آن باشد پوشي از بسياري از توليدات مورد نيازِ چه اين امر به معني چشم

سازي  تاها، در زمينه پاكبازسازي شهرها و روس ي در زمينه] ولي ضروري و مفيد[نظير فعاليت غير سودآور 

منطقي حاكم  چنين است كه بي. كليطور بهگ، بهداشت، ورزش، و اهداف اجتماعي زيست، آموزش، فرهن محيط

  .رود و نيروهاي زنده جامعه هدر مي شود مي
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ه در هر نيم ساعت برنام. شوند ميلع آخر از اين هدر رفتن كم و بيش مّط سرِ ،هاي جامعه ترين بخش حتي ناآگاه 

نامشان تفاوت  معموالًگوناگون، كه  شوييِ ، پودر رختمثالًنوع،  6تا  5هاي تبليغاتي  به آگهي توان ميتلويزيون 

اين  ي ما براي همه«: ـ  درست كامالًو ـ  كنند ميمردم كم كم در اين باره شروع به فكر كردن . دارد، توجه كرد

شروع به فكر كردن  ها آن .گردند پاش عظيم ميو جه اين ريختر مرحله بعد مردم متود .»!پردازيم؟ چيزها پول مي

شويي در  گونه تبليغات، براي هر مصرف خاصي، فقط يك نوع پودر رخت كه بدون هيچ كنند مياي  درباره جامعه

 .ترين نوع را بهترين و ارزانـ  دهد مياختيار قرار 

، و گردد مينيازهاي جديد به طور مصنوعي خلق . اند هاي توليدي تنگ كرده هاي انگلي جا را براي فعاليت فعاليت

ناپذيري به  طور پايان خواست مردم به عنوان بهاز توليدات مربوط به نيازهاي موجود تا توليدات در قالب جديد را 

چيزي كه تاكنون . شود ميل تضمين ريزي و از قب دقت طرحه مصرفي نيز ب زوال كاالهاي. كنند ميتحميل  ها آن

در . گردد ميناجور و كهنه قلمداد  ،شود ميآميز بود ناگهان در مقايسه با كاالهاي جديدي كه تبليغ  رضايت كامالً

البته اين امر . تاين كاالها جديد هستند و يا تغييرات جزئي در آن داده شده اس يحقيقت فقط برخي از اجزا

توليد . گردد ميراتي در خط توليد و ابزار وسايل ها و ابزار جديد در كارخانجات و تغيي ماشين گرفتن كار بهباعث 

ي بر تأثيرها چه  ولي تمام اين. نيز افزايش خواهد يافت خالصسود نا چنين همملي باال خواهد رفت،  خالصنا

  گذارد؟ روي مجموع شادي و خوشي تمام افراد ملت مي

در اين  دتوان مي، ولي تنها هنگامي دنك ميض كنندگان نيز تعرّ خصوصي مصرف مصرفي، به زندگيِ يِدار سرمايه 

سيستم . گر شود جلوه ها آن ي ق شود كه اين دخالت و تعرض دگرگونه شده و به شكل خواست آزادانهراه موّف

ممكن است لزوم . به كيف پولشان نزديك شود دتوان ميكنندگان است كه  فتنها با اخالل در آگاهي و شعور مصر

نوعي واكنش ذهني در  يين مرحله كمي اغراق باشد، ولي دست كم احتياج به القاخلق اين ايدئولوژي جديد در ا

. ستمشتاقانه به دنبال آن بدوند، غير قابل انكار ا كه بلاين سرنوشت را بپذيرند،  شود ميكه نه تنها باعث  ،ّها آن

كننده قادر باشند  مصرف كنندگان، به ويژه شهروندان ي مصرف يافته است تا همه آزادي به جايگاه بلندي ارتقا

نوع  30تا  20تنها كافي است انتخاب خود را بين  ها آن. الزم اعمال كنند آزادي خود را با حداقل كوشش فكري

تور مسافرتي  50سياسي يا اقتصادي، بين  سؤالپاسخ از قبل تعيين شده به يك  3يا  2شويي، بين  پودر رخت

ت اامكان. در انتخاب رياست جمهوري، برگزينند Bو كانديداي   Aنديدايي معيني، بين كا با قيمت ثابت و برنامه

يابد، كه نتيجه آن كاهش آزادي انتخاب بين  تصاعدي ادامه مي طور به »دروغين آزاديِ«براي اعمال اين نوع 
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باشد ميهم  آلترناتيوهاي مخالف .ايز نيست، انداختن ج كار بهر را ل و تفّكاستدالل كردن ممنوع است، قدرت تخي

  .شده است ، انتخاب بين مهره قرمز يا سياه اعطاآزادي 1تگر جهاني رول ولي به شما، بازي

دروغيني كه در باال  ع داشت، ولي نه آن شاديِتوّقرا بازگشت شادي واقعي  توان ميبا استقرار آزادي واقعي 

است با فراواني انواع گوناگون كاالهاي  راه مهواقعي و عيني بوده و بازتاب آن در بازار  ،اين شادي. توضيح داديم

س اسرشد اقتصادي ارج نهاده خواهد شد و جايگزين اح. تر بيشمصرفي و خدمات در مقياس بهتر و 

به  اطمينان و ايمان به چنين امري است كه نهايتاً. گردد ميپرستي گرديده و مالك تمدن و پيشرفت  ميهن

  .انجامد وندان ميي شهر تقسيم برابر خوشبختي بين همه

هدف فقط روشن كردن شرايط ايدئولوژيكي و سياسي  جا اينباره توضيح داد، ولي در  اين در تر بيش توان مي

مصرفي، كه همان  يِدار سرمايهاند كه براي گسترش  دگانيكنن مصرف چنين همكساني كه  ن است ـشهروندا

شكل گرفته  اي ي و كيفييط در چنان سطح كماين شرا. ي انحصاري است، وجودشان ضروري استدار سرمايه

 توان مياست كه  »از خود بيگانگي« اي است كه تا اين اواخر غير قابل تصور بود، و در حال خلق كردن نوع ويژه

شعور، احساس، آداب و  »اه از خود بيگانگي«اين . زيربنايي گفتيم، روبنايي توصيف كرد قبالً چه آنآن را، در برابر 

در دراز . كند ميرا در جامعه دگرگون  ها آنقرار داده، و حقوق و نقش  تأثيرت افكار بشري را تحت اخرسوم و س

، را مورد تعرض و دهد ميمعني  ها آنبه زندگي  چه آنتمام جهات زندگي افراد و  »ها از خود بيگانگي«مدت اين 

  .دهند ميتجاوز قرار 

هاي گوناگون  اين است كه با استفاده از روش يت است،ي، كه متخصص در قلب واقعدار سرمايههدف دولت 

د كه بيش از هميشه شهروندان را قانع كن ها آن و اطمينان دهد »از خود بيگانه شده« به شهروندانِ ،تبليغات

انحصاري و دولت انحصارگر  ي هاي سرمايه هنگامي كه قدرت در دست. در يك جامعه آزاد ،آزادي هستند

، »مشاركت«اصطالح ه ت بردم تصديق كنند كه با اجراي سياسوري است كه همه ممتمركز شده است، ضر

ها  بزرگ براثر گسترش فعاليت هاي سرمايهبه همان نسبت كه سهم . ها دخالت دارند گيري ي افراد در تصميم همه

ايج حاصل از نيروي ار نت ها آندر اثبات اين نكته به كارگران كه  ها آنيابد، به همان نسبت هم منافع  افزايش مي

دولت بورژوازي  شدن تضاد اساسي را در حادانحصاري  يِدار سرمايه دولت. يابد كارشان برخوردارند، فزوني مي

. جلوگيري از آزادي است ،سرمايه ترِ بيش كه شرط انباشت ي سخن گفت، در حاليدي آزا بايستي درباره: بيند مي

داري قدرت  براي نگه. شوند ميبرداري  كه در انتخابات متوسل به كاله يها را ارج نهاد، در حال بايد قدرت توده

يك قانون  »توسعه ناموزون«كه  ي به مسئولين اعطاء كرد، در حاليبايستي اختيارات ظاهر ،بزرگ داران سرمايه

تي بايس. دولت است تر بيشي است و اعمال قدرت در راه منافع انحصارات مستلزم تمركز هر چه دار سرمايه
                                                           

١
  يك بازي مبتني بر شانس- 
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 عمالًزيست نمود، در حالي كه  يافته و كوشش در راه حفظ محيط توسعه و پيشرفت متناسب و سازمان تظاهر به

افزون بدون برنامه و سريع، آلودگي روز سازيِ، باعث شهرط بازار كاالييكوشش براي حداكثر سود ممكن و تسّل

  .گردد ميهوا و غيره 

، در اين كند ميكننده را مثل كاهي در باد از جا  يغات، شهروندان مصرفتبلها، و  موج تهاجم، قيد و بندها، دروغ

ي  ي پديده خواستهقربانيان خوداز يك سو در اكثر موارد . نامعين و گاهي متضاد است ها آنحالت واكنش 

و از سوي ديگر هر  كنند ميعرضه  ها آنهستند كه نوعي از آسايش منفعل را به  »از خود بيگانگي«روبنايي 

كسي كه از . شود ميكم شده و دگرگون  آن نهايتاً تأثيركننده باشد،  كننده و گمراه هم كه اين اثر گيج قدر  هچ

اين ما هستيم كه براي اين چيزها پول «كه  كند ميتراض عي تلويزيون خشمگين شده وا تبليغات احمقانه

  ، اين تكرار هر روزه. كند ميفقدان وكمبود هاي تلويزيون را تماشا نكند احساس  اگر يك روز برنامه. »دهيم مي

در اين سيستم حتي كساني كه تمدن ماشيني را نفي . شويم معتاد مي به آنيك عمل يا يك موقعيت است كه 

ها  اين تر بيشدر حقيقت . آورند در اكثر موارد در مقابل يك اتومبيل شخصي سر تعظيم فرود مي ،كنند مي

شخصي  ي وسيلهحمل و نقل عمومي ناكافي است، بدون  ي وسيلهدارند، جايي كه كه در روستاها كاري  هنگامي

هايي  جالب توجه است كه همين اشخاص موقع رانندگي اتومبيل چنان واكنش. كاري از دستشان ساخته نيست

  .ستها آناز خود بيگانگي بر  ي عميق پديده تأثير ي دهنده شاننكه  دهند ميگاهي اوقات از خود نشان 

روبنايي در تمام ساعات روز و شب زندگي افراد را مختل كرده و باعث ايجاد تضادي  »هاي از خود بيگانگي«ن اي

ط در اين تضاد از يك مسّل جزء. گردد ميبين تمايل به طغيان و تمايل به رسيدن به نوعي توافق با شرايط حاكم 

طغيان و اعتراض در البته روشن است كه . كند يمموقعيت تا موقعيت ديگر و از يك فرد تا يك فرد ديگر تغيير 

آميز به خود  جويانه و گاهي خشونت روز افزوني شكل مبارزه طور بهبيان اين اعتراض . همه جا رو به ازدياد است

در همين حال نيروي بسيار كمي الزم است تا دولتي را كه مايل . شود ميگرفته و يك نوع اعمال گروهي را باعث 

  .سركوب خشن راند ي مرحلهفشار به  ي حلهمرنيست، از 

دولت نيروهاي پليس را به . رات استي دولت چماق به اصطالح قانون و مقرّ آشكارترين سالح مورد استفاده

كاري و  رشد خطرناك بزه ااما اين نيروهاي پليس قادر به مقابله ب. دهد ميعنوان يك زره مورد استفاده قرار 

كل جامعه در مسيري قرار دارد كه ممكن است به يك فاجعه  كه اينو درك  »1اجتماعي گسستگيِ«جنايت، 

اند كه  انگيزي دست يافته هاي شگفت در همين جال دانشمندان به چنان پيشرفت. جهاني ختم شود، نيستند

ر زندگي پيش سرور و صاحب اختيار طبيعت است، ولي صاحب اختياري كه اختيا بيش از كند ميانسان احساس 

  .را از دست داده است دشخو

                                                           
١
 -Social Disintegration 
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اگر چه . در فصل قبل طبقات اجتماعي را بر حسب موقعيتشان در روابط توليدي مورد بحث و تحليل قرار داديم

تحرك حاصل از واكنش در مقابل به . ، ولي به تنهايي كافي نيستدهد ميچنين تحليلي پايه و اساس را تشكيل 

  .كند ميي ايفا دار سرمايهافزوني در مخالفت با سيستم و مبارزه عليه قش روزنروبنايي »از خود بيگانگيِ«اصطالح 

به سادگي به آن  كه اين، نه شود مي نيروي كار تركيب كشي بهرهالعمل در مقابل  اين تحرك و جنبش با عكس

 ي هجامعگري  حيله بيش در مقابل تزوير و توليدي كم و هاي رشتهكه تك تك كارگران  جايي آناز . اضافه گردد

آگاهي . جويانه خواهند بود ي مبارزه ، در محيط كار خود نيز داراي يك نوع روحيهدهند ميمصرفي واكنش نشان 

و  كند ميتر  را از كاركرد تمام سيستم حاكم بر جامعه عميق ها آننيروي كارشان، درك  كشي بهرهاز  ها آن

تك  بقات اجتماعي را به جاي افراد تككه ط ، هنگاميكند ميي صدق تر بيشي اين مطالب با شدت  همه .برعكس

با طغيان بر  كشي بهرهمبارزه عليه  ها آنايم كه در  آميزي بوده ما تا كنون شاهد تظاهرات مخالفت .در نظر بگيريم

 چنين هم، كند ميجامع را آشكار  اين امر ارزش يك تحليل. بوده است در هم آميخته 1)1(ضد سلطه طلبي

در . پذير است خودي به سختي امكان ه طور خودبهتر ب آگاهي ژرف ، انكشافكه بدون آنا، ارزش آموزش سياسي ر

وبنايي موجد گزينش نوعي افكار ضد ر »از خود بيگانگيِ«ي جديدي ظاهر شده است،  هاي اخير پديده سال

 داران سرمايه ي وسيلهاجتماعي شده است كه گرچه نيروي كارشان به  هاي گروهي در ميان افراد و دار سرمايه

 ،هاي گوناگون روبنايي در شكل »از خود بيگانگيِ«. ولي به اندازه كافي به تحرك در نيامده بودند ،شد استثمار مي

ويژه در مقابل اين مسئله حساس هستند به ه ي را كه بهاي گروه ،اين پديده. ثر كرده استأساختمان جامعه را مت

تقويت  را اند طبقاتي را كه تا كنون به اين مبارزه پيوسته وها  اير گروهي كشانده، و سدار سرمايهاردوگاه ضد 

ات مبالغه كرد، ولي فراموش كردن اين حقيقت نيز اشتباه است تأثيري اين  كه نبايستي درباره در حالي. كند مي

  .جايي كوچك قادر است تعادل نيروها را برهم بزند هكه گاهي اوقات يك جاب

  

  :مراجع

  .34اقتصاد سياسي، صفحه  نقد ، مباني2گروندريسه ركس،كارل ما - 1

  .71، صفحه همان ماركس، - 2

  .117، صفحه همان - 3

  

  

                                                           
١
 -Authoritarianism 
٢
 -Grundrisse 



������ �	
 دار� ����د ��

١١٠ 

 

  

  »فصل چهارده«

  :نتايج

  رويم؟ از اين مرحله به كجا مي

  

تنها دو نكته را  .ايم الي صفحات كتاب متذكر شده هآن را در الب تر بيشگيري ما كوتاه است، زيرا تاكنون  نتيجه

 ي جامعهتوليد و  ي شيوهتاريخي و تكامل  ي مرحلهي يك دار سرمايهنخست، سيستم  .افزاييم بي ها آنبه بايد 

ه را براي رشد عظيم ني نيروهاي در بند را رها كرده و زميدار سرمايهدر ابتدا سيستم . دهد ميبشري را نشان 

دهاي داخلي اين سيستم سدي در برابر بعد تضا ي مرحلهدر . كند ميهاي بشري فراهم  ه و كوششنيروهاي مولد

ي در دار سرمايهبدون ترديد . كند يايجاد م ها نانيازها و آرزوهاي انس برآوردنِ ي زمينهي آن در  رشد و توسعه

اكنون اين سيستم به مانعي در راه رسيدن به يك  قبلي قدمي به جلو بوده است، ولي هاي مقايسه با سيستم

  .اي كه نياز اصلي بشريت  شده است، تبديل گرديده عه، جامبهتر و واال ي جامعه

از يك سو، . تصورات باشد ي يك مفهوم ذهني نيست كه به تمامي ساخته ـ سوسياليسمـ دوم، اين جامعه برتر 

الف خو بايد م دتوان ميي بيرون آمده و وارث آن است، و از سوي ديگر سوسياليسم دار سرمايهسوسياليسم از دل 

ي اين تضاد اساسي و لزوم غلبه بر آن، نوعي  بر پايه ه جزهر مفهومي از سوسياليسم ب ارايه. باشدو متضاد آن 

  .ماجراجويي و دور شدن ار واقعيات است

هاي رسيدن  ي راه براي تحقيق درباره چنين همضروري براي بررسي سوسياليسم و  شرط به اين دليل، يك پيش

توليد  ي شيوهترين بررسي و تحليل ممكن از  شرط عبارت است از علمي ن پيشاي. انتقال وجود دارد به اين دورانِ

  .  د آن بوده استاي كه موج ي و جامعهدار سرمايه

بسياري از خوانندگان، به . اي در نظر گرفته شده بود اي براي آغاز چنين مطالعه اين كتاب به عنوان مقدمه

  داد؟ توان ميطه چه پيشنهادي بدر اين را. خواهند بود تر بيشو آموختن  تر بيشدرستي، خواهان مطالعه 

يي كه ها آن ي مطالعهبه تدريج  و تر است ههايي كه ساد از نوشته شروع ـ  كس آغاز كردبهتر است اول از مار

» مزد، بها وسود«ي  باشد، جزوه) 1848( »مانيفست كمونيست«شروع بهتر است با . تر است دركشان مشكل

ي اين  الزم به تذكر است كه مطالعه. پرداخت )1867(» سرمايه«به بايستي بعد مي ي حلهمر، و در )1865(

رامطالعه  ها آنكه به تدريج و قدم به قدم  شود ميبنابراين پيشنهاد . گيري دارد ها احتياج به كوشش و پي كتاب

يسم تخيلي تا سوسياليسم از سوسيال«ي خواندن سرمايه به جزوه انگلس به نام  حتي بهتر است در فاصله. كرد
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از ميان آثار لنين . كلي داراي مزيت ساده بودن است، پرداخت طور بههايش  به لنين كه نوشته چنين همو  »علمي

باالترين مرحله به مثابه امپرياليسم «، )1917(» دولت وانقالب«: اي زير به ترتيب خوانده شود بهتر است كتابه

  ).1902(» بايد كردچه «و  )1917(» يدار سرمايهرشد 

دهندگان راه  ي ادامهها كه نوشته ولي در حالي. شود ميهاي ماركس، انگلس و لنين ن ماركسيسم محدود به كتاب

ها جهاني بودن خود را از دست  شده است، اين ها گروهداران  هاي مقدسي براي طرف تبديل به كتاب ان،اين

با يك توضيح  ـ  كنيم ميناپذير هستند اكتفا سه نام بزرگ كه انكاردم به همين بنابراين براي نخستين ق. اند نداده

براي شروع ي فلسفه ، كه يك بخش ضروري از ماركسيسم است، مطالعه كنند،  كساني كه مايلند درباره :اضافي

  .نخواهند يافت) 1946(» اصول مقدماتي فلسفه« ،رزتپلي كتابي بهتر از كار خوب ژرژ

و  ها ناتاريخي و اجتماعي دور ي زمينهبايستي در رابطه با  واره همهاي اساسي را  روشن است كه اين نوشته

ويژه در مورد كارهاي لنين اهميت ه امر ب اين. است، مطالعه نمود ها آنها مربوط به  كشورهايي كه اين نوشته

  .1اردارتباط نزديك با شرايط مشخص و رويدادهاي معيني د واره همهاي لنين  زيرا نوشته دارد،

گرفته  كار بهيابنده و پويا هاي تغيير اين دانش در مورد دانسته .بشري است ي جامعهماركسيسم دانش واقعيات و 

با استفاده از اين قوانين، . را تنظيم كرد ها آنول هميشگي و قوانين همگاني حاكم بر تا بتوان اص شود مي

اين امر بدين معني . بشري را درك نماييم ي در جامعه تا قواعد اقتصادي موجود سازد ميماركسيسم ما را قادر 

. را در هر موقعيت مشخصي بايستي بررسي نمود ها آن، ولي حركت دهند ميجهت كلي را نشان  ،است كه قوانين

در حقيقت ذات آن ديالكتيكي است و . باشد مي 2الف هر نوع جبرگرايي مكانيستي يا خطيخماركسيسم م

. باشد ميو نيروهاي متضاد يك پديده و چگونگي تعادل آن  ي رودرروييِ اجزا سي دربارهبرر ،همتاي آن خدمت بي

ي قوانين و  بنابراين ماركسيسم به عنوان يك دانش براي هر موقعيت جديد نياز به يك تحليل جداگانه بر پايه

  .است ي آن ماركسيسم ماهيت ويژه نگر نبودنِسو يك. دارد) نقطه شروع عنوان به( اصول اساسي

   

                                                           
١
ي  ر در نبرد طبقاتي روزمرهده سياسي و حزبي، كه به طور مستقيم درگي ي نويسنده صحيح است، چرا كه لنين به منزله يك تئوريسين و سازمان اين گفته- 

براي درك . ي لنين را از ياد برد شمول انديشه هاي تئوريك، فلسفي و جهان هايش بارزتر است، ليكن هرگز نبايد جنبه ي كارگر بود، اين ويژگي نوشته طبقه
  .و اثرگذار است گر اثر جورج لوكاچ، بسيار بيان» ي لنين تأملي در باب وحدت انديشه«صحيح اين مطلب، كتاب كم حجم 

٢
 -Mechanistic or Linear Determinism 
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This book is Persian translation of: 

How Capitalism works 

 

By: 

Pierre Jalee 

 

به  ،اين كتاب با توجه به نياز جنبش كارگري و چپ ايران

اش دهد و وضعيت   اش ياري همتوني كه بتواند در مبارز

تر سازد،  موجود و مسير رزم را هر جه بيشتر روشن

طور  همان. گيرد قرار مي مندان عالقه بازچاپ و در اختيار

برخي كه مالحظه خواهيد كرد اين اثر، به زباني ساده، 

را » سرمايه«ي ماركس يعني  اثر برجستهكليديِ  مفاهيمِ

يح مفاهيم دولت، كند و به توض خالصه و تشريح مي

  .پردازد مي ...و  امپرياليسم و طبقات اجتماعي

با تالش اندك خويش، ايم باشيم  اميد است كه توانسته 

ي كارگر  طبقه اتدر راه مبارز ،گامي هر چند كوچك

    .برداشته باشيم


