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 چاپ جدید فارسی توضیحات
 

 

ماند.  گفتارهای خود نویسنده و مترجم، نیازی به معرّفی نویسنده و اثرش از سوی ما باقی نمی با نظر به پیش

هرحال، خواننده با تحلیلی مواجه خواهد شد که  شود. به دلیل بازچاپ این کتاب نیز با خواندن آن روشن می

های  نظرات مارکس، تالش بر آن دارد که بحرانی مشخّص و سیاستای ارتدوکس از برخی  عالوه بر ارایه

  معیّنِ بورژوازی برای مقابله با آن، تبعات بحران و استلزامات آن برای عملِ کمونیستی را توضیح کند.

تا حدودی اَش  نیز برای اقدامات آیندهبورژوازی را  دهد و دستِ چیز را خوب توضیح می نویسنده همه

ای  غرب را به مسیر بازآراییِ کالن و ساختاری یِدار که چنین بحران عمیقی، سرمایه ، الّا اینخواند خوب می

ای که  گرایی که بعدها نئولیبرالیسم نامیدندش، یعنی همان چرخش به سوی مالیّه کرد هدایت خواهد

بعاتِ خورده است. از تبرانتهای کاذبش به حدِّ خودش  م بیعیش و عشرتش، در تداو اکنون شبِ هم

 توان به ترامپیسم، برگزیت و ... اشاره کرد. خود با خودی، می تاکنونیِ چنین تصادمِ

 www.marxists.orgای که در سایت  ی انگلیسی ها متن با نسخه کلِّ ر این چاپ جدید،دایّحال،  علی

ی  ی انگلیسی، ترجمه با لحاظ کردن نسخه. اِعمال گردید اندکموجود بود، مطابقت داده شد و تصحیحاتی 

ی آقای سوداگر ایرادات  که ترجمه ی آقای سوداگر مطابقت داده شد، نتیجه این بخش ضمیمه با ترجمه

در انتهای های نویسنده اشاره دارند که  های داخل ][ به مراجع و یادداشت متن، شماره در کلِّفراوانی دارد. 

 ][ یا از سوی مترجم است و یا ما. )( از سوی نویسنده و داخل اند و کلمات داخل شدههر بخش آورده 

ها از آنِ ماست. از  و باقیِ پانویس اند های مترجم در هر صفحه و با ذکر )م( در پایانش مشخّص شده پانویس

برای کلِّ متن  گریزی نداشتیم. در لیکنبر ما ببخشاید،  های بلند خواهیم که برای پانویس خواننده می

چنین در کلِّ  همتر باشد.  اَند تا منظور شفّاف شده آورده کلمات زبان مبدأ ،در همان صفحه ،های مهم معادل

در بخش ضمیمه هر  اَند. تر، از سوی ما بُلد شده متن اصطالحات و خطوط و جمالتی به منظور تأکید بیش

 .اَش است ی انگلیسی ه زیرش خط کشیده شده، عین نسخهچ

های موجود، قصور ماست، لیکن امیدواریم که مقصودِ متن را کژ نکرده  که اشتباه مانَد ذکر این در پایان می

باشد  ایم. مان را گرفته های تالش کرده باشد، ما پاسِ این خِطّه باشیم. اگر این متن کمکی به رشد کمونیسمِ

متون دیگر این نویسنده را  ی همّت ترجمهایرانی، کسانی پیدا شوند که  ی ی فراخِ ترجمه عرصهکه در 

 گر. اَند و بیان شند، به یک دلیل ساده: خوببکِ
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تواند با  یِ پرولتاریا تنها میمنافع اقتصادیِ بنیاد»

پرولتاریا را  که دیکتاتوریِ سیاسیْ یک انقالبِ

بورژوازی کند؛ برآورده  جانشین دیکتاتوریِ

 لنین     «شود.
 

 گفتار مترجم پیش

 
 

به خوانندگان  "اقتصاددان انگلیسی"عنوان یک ه و ب" یافی"ش از این با نام ه پیفِیَرفیق 

مارکسیست، که یکی از  "اقتصاددانِ"ک و نه تنها یاما ا. 9فی شده استمعرّ ایرانی

 نیز هست. بریتانیا های جنبش کمونیستیِ هترین چهر برجسته

راستین  سینِیورچون یک تئ هم کوتاه، رفیق یفه رانیِ یم سخنیبگو بهتردر این نوشته یا 

مارکس از  یِنقد انقالب ی پایهرا بر  یدار سرمایه آن است که بحران کنونیِ پرولتاریا در پیِ

اگزیر کارگری را که ن ی طبقهاز  دفاع سیاسیْ ،تولید درک کند، تا از این طریق ی شیوهاین 

کرده باشد.  ریزی پی ،استوبه مقابله با بحران و دفاع از سطح معیشت خویش برخواهد خ

 ، سالحی که بورژوازیْداند می "ضروری سالح سیاسیِ"بحران را یک  ی نظریّهرفیق یفه 

از مارکسیسم، بدان  ییمن ضعف مفرط جنبش کمونیستی و تحریفات بورژواز به یُامرو

ه ف آورد. پس نویسنده ببا احیای مارکسیسم انقالبی، آن را به کَ ح است و پرولتاریا بایدمسلّ

اندیشی بر معضالت  هدفش نه چارهاست و « بالواسطه درگیر بحث سیاسی» قول خود

ی  در وهله که بلآن،  از بحران کنونیِ "علمی واقعاً" یلیتحل ی هیو نه ارا یدار سرمایه

ت آن به عنوان تنها راه رهایی پرولتاریا از اثبات ضرورت سوسیالیسم و مطلوبیّ ،نخست

 است. یدار سرمایه تناقضات درونیِ ی منگنه

موجود در  رفرمیستیِ های نظریّه که بلبحران،  بورژواییِ های نظریّهرفیق یفه نه تنها 

جمالی را نیز مورد نقد و بررسی اِ یدار سرمایه ی هرفت پیشکشورهای  های کارگریِ بشجن

6مصرف نامکفی" ی نظریّهاخیر،  های نظریّهترین انواع  . یکی از رایجدهد میقرار 
شکال و اَ "

                                                           
9
 محمد رضا سوداگر، از انتشارات پازند است. )م( ی ، اثردیوید یافی با ترجمه«داری نظریه علمی بحران سرمایه» منظور، کتابِ - 

2
 -Under Consumption Theory 

داری در ایجاد بازار برای  سرمایه ِکه در ناتوانی داری را نه در گرایش نزولی نرخ سود، بل ای که علّت بحران سرمایه نظریه

اقتصاددانانی چون سیسموندی مطرح شد، لیکن  توسّط 91ی این نظریّه در اوایل قرن  داند. اولین نمونه لید شده میکاالهای تو

مورد استفاده قرار  [و هم اکنون جان بالمی فاستر، نیز]وکزامبورگ، پل سوئیزی، پل باران هایی چون رزا ل مارکسیست توسّط
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بهره نمانده و  ما نیز به دالیل مختلف از آن بی جنبش کمونیستیِسفانه أرنگارنگ آن است. مت

های حاکمیت جدید سرمایه در حل بحران  تقابلیّ خصوص در برخورد با هبآن را، 

یم یبگو بهترها، یا آمد پیمختلف به نمایش گذارده است.  یبه انحا اقتصاد کنونی،ـ  سیاسی

خالصه و  ،به این شرح توان میرا  نظریّهاشی از این ن رفرمیستیِـ  سیمات خطرناک سیاتوهّ

 بندی نمود: جمع

ی  جانبه و بدون یورش وسیع و همه یدار سرمایه، در چارچوب یدار مایهسربحران  -9

 مردم، قابل حل است، ی توده ،کارگر، و به این اعتبار ی طبقهبورژوازی بر سطح معیشت 

برعکس، راه حل بحران در آن است که تدابیری به نفع پرولتاریا از جانب دولت  حتّا -6

 اتخاذ شود، بورژوایی

تولید  ریزیِ برنامه ی پروسه، یدار سرمایهد پیش از سرنگونی نظام توان میر کارگ ی طبقه -1

 (.یدار سرمایهراه رشد غیر ) خود آغاز کندرا به نفع 

ی این دالیل،  پرداخته است. به همه نظریّهبه این  ،بسیار جمالِی حاضر، رفیق یفه به اِ در جزوه

دهیم. اما به دالیل گوناگون  بر آن ارایهل مفصّ شرحیاین مقدمه  که ما در جا بود هشاید ب

 :دهیم به در این زمینه رفقا را رجوع می تر بیشممکن نشد. لذا برای توضیحات 

انباشت ریکاردو و نقدی بر آن(.  ی نظریّه) 92 ، فصل6، بخش «ارزش اضافی های نظریّه» -9

توضیح » ده و آن رارا مورد بحث قرار دا نظریّهعام رد این  در این مبحث، مارکس مبانیِ

 خوانده است. « بحران

 ی نظریّه مارکس، که در آن 090-099 ی انگلیسی، صفحات ، ترجمه6جلد« سرمایه» -6

در این جا ما به نقل  نامیده است.« توضیح واضحات محض» را "مصرف نامکفی"

ترین  ثرترین و روشنشاید مؤ»انگلس، که در آن به قول رفیق یفه  «آنتی دورینگ»کتاب از 

 :کنیم میاکتفا  [9] «صورت گرفته باشد ،مصرف نامکفی بحران ی نظریّهحمله به 

                                                                                                                                                     
ی بحران، کریس هارمن، جمشید احمدپور، نشر نیکا، مشهد،  نگری مارکسیستیِ نظریّهداری، باز گرفته است. )تبیین بحران سرمایه

 ( 191، ص 9196چاپ اوّل، 
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برای بقا و  چه آنها به  ت مصرف تودهها، محدودیّ توده مصرف نامکفیِ ا...امّ

پدیده از زمانی که طبقات نیست. این  ای تازهی  تولید آنان ضروری است، پدیدهباز

 ... مصرف نامکفیِ اند، وجود داشته است داشته شونده وجوداستثمارکننده و استثمار

 یدار سرمایه جملهْ مبتنی بر استثمار، و لذا من ی اشکالِ همه ها شرط ضروریِ توده

. لذا مصرف آورد میبار ه تولید است که بحران ب این شکل کاپیتالیستیِ است. اما

 کند میی را ایفا ها نقش نیز هست، و در آن ها بحرانشرط الزم  ها پیش توده نامکفیِ

ی امروز را ها بحرانوجود داشتن  علّتها پیش شناخته شده است. لکن  مدّتکه از 

ی  ترجمه) ها را در گذشته. وجود نداشتن آن علّتکه  دهد میهمان قدر توضیح 

 (622ی  فارسی، صفحه

تری است که تحت  لی مفصّ بخشی از همان مقاله ،ی حاضر جزوه "ی ضمیمه"و اما بخش 

یی از ها قسمتبه فارسی انتشار یافته است. رفیق یفه سپس  "علمی بحران ی نظریّه"وان عن

9های انقالبی کمونیست هگرو" سیاسیـ  تئوریک ی نشریّهی مذکور را در  مقاله
 و 1 ی شماره "

سفانه به دلیل مغشوش و أایم. مت برداشته جا آن را از "ضمیمه"ر کرده است و ما بخش ، تکرا0

 ی فارسیِ و نیز ترجمه موجود از این قسمت، ی فارسیِ ترجمه ای موارد مغلوط بودنِ پاره در

مورد استفاده قرار گرفته است، ناگزیر تمامی این قسمت  وسیعاً جا آنکه در  «سرمایه» 1جلد 

 داندیم. ررا دوباره به فارسی برگ

 مترجم است.در سراسر متن در کروشه آمده از  چه آنو  های بخش اول جزوه زیرنویس

، به این امید که زحمات و کنم میی کوچکی، به کارگران چاپ تقدیم  این ترجمه را، با همه

 شان را پاس داشته باشیم.غدری های بی تمحبّ

 95 بهمن ،مترجم
 

 

 .91و  96، ص رضا سوداگردیوید یافی، محمّد ،یدار سرمایهعلمی بحران  نظریّه -9

                                                           
1- Revolutionary Communist Group (RCG) 

این گروه بود. یفه از کادرهای رهبریِ  
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 کتاب گفتار نویسنده بر چاپ اینترنتیِ پیش

 
ی تفریظی بر مباحث ایدئولوژیکی دیده شود که متعاقب پایان  رانی، باید به منزله این مقاله/سخن

ست از نظرگاه مارکسیسم  ، درگرفتند. این جزوه، دفاعی9[دومرونق پس از جنگ جهانی ]

ست مارکسیستی از نقش دخالت دولت پس از جنگ جهانی  درخصوص تئوریِ بحران و نیز تحلیلی

دارانه. بنابراین بسیاری از مصالح ]بحث[ برای نسل جدید رفقایی که به  [ در اقتصادهای سرمایهومد]

 .باید باشدمند  اَند، ارزش مارکسیسم گرویده

این نوشته، تئوری  اَند. شده ]توسط واقعیّت[ جرح و تعدیللیکن چند ضعف نیز، نسبت به آن دوره، 

 بینداری را در ایجاد شقاق  یزد. از این رو، توان سرمایهآم نمی رهمی[ امپریالیسم د ]نظریّهبحران را با 

، تسریع در "نئولیبرالیسم"یکی از وجوهِ مهم و پرمعنای  .سازد برجسته نمیی کارگر  صفوف طبقه

ای چون بریتانیا )از  در کشورهای امپریالیستیی کارگر  افزایش شقاق سیاسی و اقتصادیِ بین طبقه

در چهار موقعیّت را کار توری  دولت محافظه که انتخاب 6متوسّطی ر و طبقاترگران ماهسویی کا

 در فقرِ ی کارگر از طبقه تری تر و بیش بیشهای  بخش همان حالو در  اَند بانی کرده پشت

که  های نئولیبرالی در سالیان اخیر است این سقوط و شکست سیاست در عوض است.( اَند افزون مدَ

ی متوسّط را به پشت حزب کارگر تونی بلر  ی کارگر و طبقه تری از طبقه های ممتاز بیش الیه

 های زیر مراجعه کرد: نوشتهتوان به  می ،دوم تر در خصوص موضوع بیش برای بحث کشانده است.

 

-David Yaffe's article ‘The Politics and Economics of 
Globalisation’ from FRFI 137  
-Robert Clough's ‘Labour: a party fit for imperialism’ 
-Much other material contained in the ‘Marxism’, Larkin 
Publications  
-Fight Racism! Fight Imperialism! Sections of the RCG/FRFI web 
site  

 

8551نوامبر   

                                                           
1
- Post-War Boom 

خواننده  ،"نئولیبرالیسم"داری متأخّر و  منبعث از سرمایه تتحوّالو نیز برخیِ  "ی متوسّط جدید طبقه"ی  برای آشنایی با مقوله -2

 ، انتشار اینترنتی( مراجعه کند.16)الکس کالینیکوس، پاییز « ی متوسّط جدید و سیاستِ سوسیالیستی طبقه»تواند به کتاب  می
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 دومگفتار نویسنده بر چاپ  پیش
 

رانی در  رانی. این سخن ست براساس یک سخن ای هنوشت «یدار سرمایهدولت و بحران » ی مقاله

در آمستردام ایراد شد. اینک حدود سه  "انجمن دانشجویان اقتصاد دانشگاه فری"در  9129اکتبر 

این  ثبر مباح قاطعیّتات این سه سال به روشنی و با گذرد. واقعیّ اری آن کنفرانس میزسال از برگ

 .دهند میجزوه گواهی 

% 9/96ی اوج  از نقطه عجالتاً «9او.ای.سی.دی» یای کشوره در حوزه تورّم توسّطمنرخ  که حالیدر 

ان در این کشورها در کار بییافته است، لیکن تعداد  تنزّل% در حال حاضر 2 ، به حدود9129در 

ان در پایان بحران کار بیمیلیون، یعنی نیم میلیون بیش از تعداد  966متجاوز از  9129آغاز سال 

زمان  هم با افزایشِ بار دیگر خیر حاکی از آن است کهبود. سیر گرایشات اَ 9129 ی ساله یک

 ید.خواهد گرای ، اوضاع به وخامتتورّمی و کار بی

سطح  دولت به منظور پایین نگاه داشتنِ تصنّعیِهای  طرح رغم علیان، کار بیتعداد  بریتانیادر 

خاطر ه پایین آمده است، باید ب تورّمکه نرخ  آنود . با وجکند میفر تجاوز نمیلیون  6/9ی، از کار بی

 ،سطح زندگی در این کشور تنزّلاز  9122در سال  بریتانیاسطح زندگی در  تنزّل داشت که میزان

بوده است. نرخ  تر بیشی شروع گردآوری و ثبت آمار اقتصادی تاکنون، ها سالدر هر یک از 

 "حزب کارگر"دی رو به فزونی خواهد گذارد. دولت زوه ی، بکار بیافزایش  رغم علی تورّم، حتّا

1سیاست درآمدی" ،ی که داردماهیّتبنابر 
"های اتحادیهی  کنگره" و "

راه را به منظور ه مطیع و سر ب 0

حزب "خدمت گرفته است. در حال حاضر دولت ه پایین نگاه داشتن سطح زندگی کارگران ب

درصدی را تثبیت  9 مزد دست افزایش ،% است9بر  تورّم بالغدر دورانی که نرخ  کوشد می "کارگر

 نماید.

                                                           
9
 - O.E.C.D لمان، ایتالیا و ژاپن در آن ، فرانسه، آبریتانیاکشورهای آمریکا، «. ی اقتصادی سازمان همکاری و توسعه»، یا

 عضویت دارند. )م(
2
- Inflation 

3
 - Income Policy 

 شود. )م( ها، اعمال می سیاستی که در جهت محدود کردن درآمدها، به منظور مهار تقاضا و در نتیجه جلوگیری از افزایش قیمت
4
 - Trade Union Congress (T. U. C) 

به عنوان یک اسم عام، سازمان « تی. یو. سی»، بریتانیاگردد. در  بار، تشکیل می ر سال یککه ه بریتانیاهای  ی اتحادیه کنگره

 کند. )م( جنبش ترِبدیونیونیستیِ این کشور را به طور کل، افاده می
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هایی که  ایم؛ یورش بخش دولتی بوده ی بر کارگرانِ ا سابقه های بی در سه سال گذشته، شاهد یورش

ه است. تنها در بخش خدمات غیر نظامی دولتی، از کرد میدولتی را تعقیب  ی هزینههدفش کاهش 

ع ضحاکم، تمامی موا ی طبقهاز دست رفته است.  شغل 96111تاکنون بالغ بر  9126آوریل 

ایدئولوژیک موجود بر سر راه جدا کردن کارگران بخش دولتی از کارگران بخش خصوصی را از 

ین نحو فراهم بهترکارگر به  ی طبقه ی این یورش بر کلِّ تا زمینه برای بسط دامنه میان برداشته است

برای حفظ همان سطح  تّادولت، اکنون دیگر ح ی ودجهبآید. سهم آموزش و پرورش و بهداشت از 

پس از جنگ  رونقِ ی دورهسطحی که در طول ـ  این دو بخش توسّطه شده یارا خدماتِ حقیرِ

این دو  کیف خدماتِ و و کمّ کند مینیز کفایت ن ـ شد میسطح متعارف محسوب  دومجهانی 

 است. تنزّلی در حال طور جدّه بخش ب

، "حزب کارگر"مورد بحث و بررسی این مقاله ، از طرف جراید، رهبری  لوژیکِع ایدئواکثر مواض

 ی طبقههایی که  ی با یورشجدّ ی جنبش تریدیونیونیستی به منظور دفع هرگرنه مقابله و رهبریِ

حزب "ی دولت ها سیاستمخالفین  مورد استفاده قرار گرفته است. حتّاکارگر را هدف دارد، 

به آن  دقیقاًی خود را  آنان تکیهاند.  ی عاجز ماندهی جدّ حمله دِّاز تدارک یک ض "کارگر

، و "نوسازی صنایع" ،"مصرف نامکفی ی نظریّه" )از قبیل مواضع ایدئولوژیکی

حد پارچه و متّ یک ی طبقاتیِ العمل و مقابله ند که امکان هرگرنه عکساَ غیره( داده

 .8برد را از بین می

بورژوازی سخن ی از جنبش کارگری که به زبان یها بخش»نقد  ی رهدرباکه ، یکی از نکات مقاله

، ، گفته شده است«پذیرد می ،کرده معیّن بورژوازیای را که  تیباحثاو چهارچوب م گویند می

در بند  صرفاً آنان به این سادگی که مسألهر است که الزم به تذکّ 6.تری است محتاج توضیح بیش

در  [بورژواییْ] به چهارچوب ها بخشوفاداری این  که بل شند نیست،اسیر با "افکار ناصحیحْ" برخی

امپریالیسم حیات  ی ادامهوابستگی بالفعل آنان به  گر بیان، ها بخشمنافع مادی این  گر بیانواقع 

                                                           
 اَم: زیر بسط داده ی  من این موضوع را در مقاله -1

Trade Unions and the State: The Struggle against the Social Contract, in Revolutionary 
Communist 7 pp 22-29. 

6
 ی نویسنده. رجوع شود به پارگراف آخرِ مقدمه - 
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به موانعی  ،کارگر رشد کرده ی طبقهناگزیر در جنبش ه جریانات اپورتونیستی، ب .9باشد می بریتانیا

ل از . این جریانات، خواه متشکّگردند میه بنای جنبشی انقالبی در این منطقه بدل ی بر سر راجدّ

العمل  عکس"و  "ت مزدهالزوم محدودیّ" های کارگری باشند، که حادیهرهبران حزب کارگر و اتّ

های دیگری که افزایش  چپ شبه، و خواه دانشگاهیان و کنند میطرح ها را  حادیهاتّ "ی مسئوالنه

م این است که این جریانات قدر مسلّ ،در هر حالـ  بینند می تورّمی در ایجاد عامل مهمّمزدها را 

. نقش اصلی اینان مهار جنبشی است که با تعمیق  6نداَ نفع ذی یدار سرمایهنظام  یبقااِ اپورتونیستی در

  .1ابدی میعتال اِ خویش، ضرورتاً سطح زندگیِبحران و دفاع ناگزیر و متقابل طبقه کارگر از 

                                       

8591دوم سپتامبر       

                                                           
9
اشرافیّت "ی  دهد و لنین تحت مقوله ست که فردریش انگلس از بخشی از جنبش کارگری انگلیس ارایه می این همان فحوایی - 

و  "سوسیال شووینیسم"و  "انترناسیونال دوم"در نقد  سیِ آن رادهد و تبعات سیا به آن بسط می ")آریستوکراسیِ( کارگری

 ."انقالب کارگری"نامیمش  چه را که ما می کند آن ونه ممکن میگ گیرد و بدین اَش پی می تا به نهایتو ...  "کائوتسکیسم"
 اَم: نگاه کنید به مقاله -2

Which Way Forward for Communists? Critique of the British Road to Socialism, 
in Revolutionary Communist 7 

« سه منبع و سه جز چپ بورژوایی»ی  به منظور تشریح این موضوع از وجهی دیگر، ناگزیریم از آوردن پارگرافی بلند از مقاله - 1

فهم و تحلیلِ غلطِ این جاست که درنگ کردن بر  لحاظ کردن این نکته به«: »و کاپیتال مارکسسرمایه چپ در انقیاد »ی  از جزوه

ی این اشتباهات به صرفاً خطاهای  حالههای سیاسیِ ایشان، به معنای تقلیل و اِ جریانات و نیز خط و ربط این تحلیل غلط با نظرگاه

، خود امری «رسند؟ های ناسره و خطوط ناصواب می چرا به این شناخت»که  شناختیِ ایشان نیست. این شناسانه و روش معرفت

گردد  ها برمی شان. منطقِ وجودیِ آن ت. پاسخِ پرسش و چرایی مزبور، در پیوند است با پاسخِ پرسش و چراییِ وجود داشتنسَواس

اش در جناح چپ یافت. چپِ بورژواییْ  توان بورژوازی را بدون مکمّلِ منطقی ی بورژوازی. در واقع نمی شناسیِ جامعه به هستی

 کند. این هستیِ منطقیِ شرایط حادِّ انقالبی و سیاسی چه بسا بورژوازیْ به نامِ آن عمل می رست؛ که د ی منطقیِ بورژوازی زایده

طور که هگل این دوامِ در  دارد که بگوید همان داری دوام داشته و نویسنده را وامی دوار تاریخ سرمایهچپِ بورژوایی، در تمامی اَ

سیاست در عصر  تی بداند، ذاتیِ سیاست برآمده از منطق سرمایه و ذاتیِداند، خودِ چپ بورژوایی را امری ذا چیزها را ذات می

 که در شرایط مختلف اقتصادی، این داری. پس خودِ این نگرش و سیاست دوام داشته و تنها صور آن متفاوت است: سرمایه
که  طق ارزش، در تالش استطور که من شود. در واقع همان های گوناگون زاییده می سیاسی و ژئوپلیتیک، در صورت اجتماعی،

شکند،  و ... در هم« داری های ادواری سرمایه بحران»، «قانون اضافه جمعیت»، «مزد»مقوله  کار را با مقاومتِ ارزش مصرفیِ نیروی

ی دارانه در تالش است تا مبارزات اقتصادی و سیاسی پرولتاریا را با چپ بورژوای در سطحِ انضمامیِ سیاسی نیز، سیاست سرمایه

ایست که گرامشی تدوین کرده است.  ی هژمونی شکند. این تکوین منطقیِ چپ بورژوایی، یکی از ارکان همان نظریه درهم

کنندگان این قرارگاه  ساختاری و افشا و مبارزه با اشغالـ  گاهِ منطقی بنابراین، از اهمِّ وظایف چپِ راستین، تن زدن از این جای

 «فوق به نحو اَحسنت انجام شود، بورژوازی به خاکِ سیاه خواهد نشست.ی  است. در واقع اگر دو وظیفه
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 8سیاست کمونیستی امکانِپدیدار، ذات و 

 

دارد و این گزاره، از آن  نیز علمییکی این است که مارکسیسم وجه  ،از احکام مارکسیستی

لوه ی یک حکم ایمانی ج ها در زمره ست که برای ما ارتدوکس ای احکام برناگذشتنی

مگر آید؟  گفتار علم مارکسیستی، از کجا میلیکن  .6هم هست نیزْ کند و به واقع ایمانی می

 ی ایدئولوژیْ و گفتارِ واقعیّت یکی نیست و چرا مارکسیسم، معرفت بورژوایی را به منزله

اصطالح علم بورژوایی نیز از همان  کند؟ مگر نه این است که آن به کذب نفی می

نمایی از سوی علوم  در واقع مارکسیسم قایل به یک وارونهخیزد؟  میبر "واقعیّت تک"

نمایی از کجاست؟  خور این وارونه است. آبشدر رسوخ به واقعیّت  شان و ناتوانیبورژوایی 

جوید، در  می "واقعیّت تک"خود همان ی  سویهدر را جواب ساکن  ابتدابهمارکسیسم 

  عیّتِ و واقعیّت به منزله یک کذبِ واقعی.گیِ خود واق وارونه

 

 رو پدیدا ذات

 

 بود. اسطه یکی میو چیزها و ذاتشان بی شکل پدیداریِ بود اگر علم زاید میکه  ایم آموخته

این . منزل داردرود که بین ذات و پدیدار  می ای گی جا سخن از یک شکاف و وارونه در این

اصل پرسش در این است که چرا  گونه باید توضیح شود؟ داری چه گی در سرمایه وارونه

دهد؟  ست از آنِ خود، یا از چه رو ذات، پدیدارش را تکوین می دیداریذات، مسبّب پ

                                                           
بدون واکاوی و  ای مسایل را پارهسنده ین کتاب، از نظر بگذراند. نویا ترِ ی نظری نوشته را به عنوان تکمله تواند این ده میخوانن -1

 ها پانویسدر  مااز سوی مسایل، این  به برخی ازتوضیحشان، این مقدمّه را موجب شد.گشودن مطرح کرده بود که قصد ما برای 

 که منظورمان برآورده شده باشد.یم امیدوار ایم. جاع دادهاراشاره شده و خواننده را به این نوشته 
ست  ای شود، آن سویه ست که در خودِ واقعیّت به ودیعه نهاده می مارکسیسم حقیقتیاز وجهی که  مارکسیسم و این وجه ایمانیِ -2

ی  درست است: مارکسیسم علم مبارزه ند.ک ی سکوالریسم و از جمله مارکسیسم سکوالر متمایز میها که ما را از تمامیِ گونه

ست برای رهایی بشریت.  طبقاتی و رهایی پرولتاریاست. لیکن برای مارکسیسم سکوالر و مُشرک، مارکسیسم و کمونیسم ابزاری

. برگذشته است« ی عقل محض دین در محدوده»کانتیِ تدوین شده در ـ  اما خود مارکسیسم، از همان ابتدا از این متد لیبرالی

 کمونیسم ابراز نیست، خود وضعیتِ رهایی است. 
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های ظهور و تجلّیِ یک ذات  هگل که موضوع شکل رغمِ پرسشِ بعدی در این است که علی

دانست، شکل مشخّصِ ظهور یک ذات و  شمار می زیرین را به ناگزیر حاویِ تصادفات بی

 گیرد؟ ا مایه میی پدیدارش، از کج دقیقاً ضرورتِ شکلِ ویژه

سرمایه  ایم که آموختهخودِ سرمایه چیست؟ جا این پرسش باید مطرح شود که  در این

کند در جسمانیّت  ست که حُلول می ای واره  ء خودگستر و منطق شی یانتزاعو  ی ارزشی رابطه

ه. تر بود گونه نیست که پیش همانچیز  پس دیگر هیچ .سازی ی منطق کاالیی به منزله ها ابژه

واردشدنش در منطق سرمایه، کلیّتِ در فرآیندی را  خود چیز و نوعِ گیِخودِ همین دیگربود

 اشْ ، که به توازیِ خودگستری9ست واقعی سرمایه تجریدیدهد که ذات است.  صیرورت می

ها  اَش بر مقاومتِ ابژه ی غلبه و طریقه ها لولش در ابژهول حُکه محصمجرّدات واقعیِ دیگری، 

ست که از  فرآیند تضادمندی فرآیند ذات، دهد. را تکوین می ،اَند شدن ل منطق کاالییدر مقاب

همان ابتدا با این تضاد توأمان است، اصالً چیزی غیرِ این تضاد نیست. تضادی که هم در 

لول و تبدیل جدا اُفتاده از شرایطش و هم در مفهوم حُ ی کارِ مفهوم خودِ سرمایه به منزله

 سازِ واره ءشی این منطقِواقع،  به نهفته است. سازی ز خودش و منطق کاالییچیزی به غیر ا

این تضاد در سطوح مختلف انکشافِ  ومند، از همان آغاز مبتنی بر تضاد است  قدرت

کارهایی  دارد که برای غلبه بر این تضاد، راه منطقش، خود را بازتولید کرده و ارزش را وامی

اَند: از طریق قیمت برای غلبه بر تضاد ارزش و ارزش مصرفی  را صیرورت دهد. از آن جمله

و معدن و  ای چون زمین در سطح مبادله، از طریق رانت برای غلبه بر مقاومت ارزش مصرفی

نفت، از طریق منفعت و سود برای غلبه بر تضاد میلِ به انباشتِ ارزش و میل خودِ سوژه، از 

 سازوکارومت نیروی کار، ... . در واقع ما به یک طریق مزد و بیکارسازی برای غلبه بر مقا

ست که پدیدار نامیده  ها و ساختارهایی واره د سازهذات تضادمند موجِرسیم:  بنیادین می

پدیدار، کیدِ ذات است و یا شکلِ ظهور و تحقّقِ ذات است برای به تعویق اَند. پس  شده

ست خودگستر، بپاید.  به ذات که انتزاعیکه به مثا ماندگارش، برای این انداختنِ تضادِّ درون

زند که اُتونوم  ست که حرکتی را رقم می که تضادی در واقع ذات، نه همان جوهرِ کهن، بل

                                                           
 (Alfred Sohn Rethelمبتنی بر مباحث زون رِتِل ) -1
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ی اعظم است.  ی مارکس، هم از آن روست که سرمایه سوژه دار و به گفته است و لذا منطق

ست که  داری مایهی ذات و پدیدار، تنها در سر توان جرأت کرد و گفت که دوگانه می

منطق ی تولید است که استخراج کار اضافی، شکلِ  چرا که تنها در این شیوه یابد. تکوین می

شود که خود  جا وارد می که سیاست تنها آنگیرد  ی اقتصادی به خود می واره ء ناب و شی

ن امّا خود ایشود.  حراز میاِ ماندگارش به دلیل تضاد درون این شکل ناب، عدم کفایتش

 این اَش. خود ی تضادش ناتمام است و لذا سیاست عجین شکل ناب از همان ابتدا به واسطه

ا آن را دارانه و نحوه و لحن و نحو مبارزه ب شکل ورود سیاست به میدان، کلِّ سیاست سرمایه

 رسیم. می ها نماید که در ادامه به آن سره دیگرگون می یک

شود همان پدیدار و این  دهد که می ین میای را تکو شناختی پس ذات، یک شکافِ هستی

 ایم که زنیم. آموخته هم میما متواتر را  مثالکند.  گی جلوه می شکافْ به شکل یک وارونه

پوشاند  و یک چیز را می در سطحِ پدیدار، مزدْ قیمتِ کارِ کارگر و ارزش کارِ کارگر است

گی  شد. این وارونه ای تولید نمی ایهارزها نیست که اگر بود، سرم ی هم که این مبادله، مبادله

به این ترتیب، ]شکل مزدی[ هر نوع رد و اثری »آید؟ دقیقاً از خودِ شکل مزدی.  از کجا می

، به کاری که ارزش آن پرداخت شده "کار اضافی"و  "کار الزم"را از تقسیمِ کار روزانه به 

رسد  مانند کاری به نظر می کند. ]تمامیتِ[ کار و کاری که ارزش آن پرداخت نشده محو می

ی دیگری است. در  گاری وضعیّت به گونه که ارزش آن پرداخت شده است. در نظامِ بی

دار، از لحاظ زمان و مکان،  جا کار سرف برای خودش و کار اجباری برای اربابِ زمین آن

فقط  هر دو متمایز شده است. در کار بردگی، حتّا آن بخش از کار روزانه که برده طی آن

کند، چون  کند، و بنابراین عمالً برای خود کار می ارزش وسایل معاشِ خود را جبران می

رسد که ارزش آن  رسد. تمامیِ کار او چون کاری به نظر می کار برای اربابش به نظر می

پرداخت نشده است. برعکس در کار مزدبگیری، حتّا کار اضافی یا کاری که ارزش آن 

رسد که ارزش آن پرداخت شده است. اکنون  ن کاری به نظر میچو پرداخت نشده، هم

کار،  نیروی کار چون مزدِ اهمیّتِ عظیم این تغییر شکل را هنگامی که مزدِ توان در عملْ می

شود را درک کنیم. این شکل که فقط  آن پدیدار می کارکردِ قیمت نیروی کار چون قیمتِ

ی واقعی بین سرمایه و کار را نامشهود و  ، رابطهکند نمودِ کاذبِ کار مزدبگیری را بیان می
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ی  زمینه های پدیداری و پیش ی تمامیِ شکل چه درباره آن»پس « 9دهد. عکسِ آن را نشان می

که در  "مزد"یا  "ارزش و قیمت کار"ها صادق است در مورد شکل پدیداریِ  پنهان آن

های  یابد، صادق است. شکل ود میی اصلیِ خودِ ارزش و قیمتِ نیروی کار نم تباین با رابطه

های متعارف اندیشه  های مقبول و شکل چون ایده پدیداری مستقیماً و به طور خودپو هم

 « 6شوند. بازتولید می

و  "ی بورژوایی فاهمه"گیِ اُنتولوژیک است که برای  واقع یک وارونه گی، به آن وارونهپس 

پس ماند.  ، غیرقابلِ شناخت میگزیند ا میو سکن ماند که در سطح پدیدار می "تفکّر مرسوم"

ی شناخت و در ذهنِ  این نابسندگی و عدم کفایتِ اپیستمولوژیک را صرفاً در خودِ سویه

: هستی ی هستی دید ی خودِ وضعیّت به منزله ها نباید دید، که بل باید در سویه افراد و سوژه

ک انتزاع ی ی ست که به مثابه یّتیی هستیِ وارون و وضعیّتِ کاذب. سرمایه آن وضع به مثابه

نمایاند و مارکسیسم آن  همیشه خود را به وارونِ خودش بازمی 1خودگستر و خودجنبان

در واقع یکی از خواند.  که دستِ این کیدِ ساختاریِ سرمایه را می ست دیالکتیکیْ متدی

های  شکلها و  اَند و بدین نمطْ فرم های وارون ها و شکل رازهای سرمایه، همین فرم

های متعارف  های مقبول و شکل چون ایده مستقیماً و به طور خودپو هم»ساز که  بیگانهخوداز

های متعارف اندیشه، مگر چیزی  های مقبول و شکل این ایده«. شوند اندیشه بازتولید می

شناسیم. پس ایدئولوژی یک  میهستند غیر از همان چیزی که ما به نام ایدئولوژی 

ساختارساز از زبان ما سخن  اپیستمولوژیک است، تو گویی که خودِ منطقِ خودانگیختگیِ

 گوید.  می

ی کاالییِ فعلی، از  ترین سطح انتزاع از مناسبات جامعه ی ناب منطق سرمایه و ارزش، به منزله

کند و بر  وجهی، قدرتمندترین نیرویی است که در سطح انضمامی و تاریخی عمل می

ی آن و تبدیل کردن  کننده وارهء ین حد زدن، حد زدنِ قدرتِ شیزند. ا چیز حد می همه

های متفاوت، خود  با میانجی ی خویش است. این حد زدن  چیز به مانندِ خویش و زایده همه

                                                           
 .991و  921، ص 9196ان، چاپ اوّل، سرمایه، جلد یک، کارل مارکس، حسن مرتضوی، نشر آگه، تهر -1
 .996همان، ص  -2
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ی  کند. از طریق قیمت در مبادله، از طریق رانت در مسئله را بر تنِ سطح انضمامی حک می

مزد  خواست و میل، از طریق دست ی ود در مسئلهزمین و معدن و نفت، از طریق منفعت و س

ی خام در هنر  و قیمت کار در موضوع ارزش نیروی کار، از طریق واژه و نشانه به عنوان ماده

هایی واقعی، اما  جی ها، خود میان جی ی مهم اما این است که تمامی این میان و ... . نکته

دهنده، باید که نقد شوند تا  دارهای فریبساز و پدی های بیگانه ی فرم کاذبند که به مثابه

 اَند. بنیان ایدئولوژیدقیقاً همین واقعیات کاذب پس شناخت صحیح ایجاد گردد. 

علوم بورژوایی در فراچنگ آوردنِ واقعیّت، همان ی  گفته پیشناتوانیِ  آندر واقع 

پذیرِ خودِ های عبورنا کرانه"به آن « سرمایه»جلد یک  ی ست که مارکس در مقدّمه چیزی

9علم اقتصاد بورژوایی
ها  آستانه"آن را با « تاریخ و آگاهی طبقاتی»گوید و لوکاچ  در  می "

دهد و  توضیح می "شناختی برآمده  از موقعیّت طبقاتیِ بورژوازی  های معرفت یا کرانه

بقه دار به این نکته ]و نکات[، به معنای آن است که این ط ی سرمایه آگاهی طبقه»نویسد:  می

توان چنین گفت که بورژوازی در سطح پدیدارهای  در واقع می« 6خود را باید نفی کند.

طور که پدیدارْ ضامن این است که  ماند و همان ماندگارِ ذاتْ باقی می برآمده از تضاد درون

بندی و منظّم کردن خودِ  کند جز همین دسته ذات سرمایه بپاید، علم بورژوایی نیز کاری نمی

، تنسیق انکسارهای پدیداریِ ذات و بازتولیدِ ایدئولوژی به مثابه وضعیّت کاذب، تا پدیدار

جا که پدیدارْ تجلّیِ ذاتِ تضادمند  که ضمانتی باشد برای حفظ وضعیّت کاذب. لیکن از آن

جا که راه رسیدن به ذات و  ی ذات و از آن است و بدین نمط هم پوشاننده و هم آشکارنده

ها و  گذرد، لذا شکاف های پدیدار می ی دیالکتیک ذات و پدیدار، از شکاف واقعیّت به منزله

بندی و نظم بخشیدن  های بیان بورژواییِ امور که چیزی نیست جز دسته ها و نابسندگی لکنت

لکنتِ مبتنی بر تضاد امر . 1کمونیستی و بیان پرولتریِ امورست به علم  ای به پدیدار، دریچه

جاست که  دهد و همین داری، خود را در لکنت زبان بورژوا نشان می یهواقعی و واقعیّت سرما

شود همان گفتمان  مندش می شود که در سطح نظام بورژوا دست به کارِ قصّه و داستان می

                                                           
 .16، ص 9196ضوی، نشر آگه، تهران، چاپ اوّل، ی حسن مرت سرمایه، جلد یک، ترجمه -1
 .999، ص 9129ه، تهران، چاپ دوّم، یادِ شهید محمدجعفر پوینده، نشر تجرب ی زنده تاریخ و آگاهی طبقاتی، ترجمه -2
 گوید. به ما میی شناخت مارکس  چه آلتوسر در مورد نظریّه ست از آن این بیانِ موجز ی -3
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ی چیزی نیست الّا لکنت زبانش و لکنت و کذبِ واقعیّتش. سعادت و مکنتِ  که پوشاننده

زبانش است و عسرت و نقمتِ پرولتاریا قرین  نشین مَسکِنتِ معرفت و لکنتِ بورژوا هم

اَش است. از آن مسکنت و لکنت بورژواییْ  نعمتِ معرفت و سالستِ زبان و همّتِ انقالبی

شود و از این نعمت و سالست و همّتِ پرولتاریاییْ پراکسیس  سرکوب و گفتمان زاییده می

 شود. و انقالب آفریده می

 

 اغوای پدیدار 

 

ها و منطق  ها و سطوح انتولوژیک و شکاف گاه منزل اینشراف بر صِرف اَایم که  آموخته

ای به سوی پدیدار  فرآیندشان، چیزی دگرگون نخواهد شد. در این میان کشش و جذبه

اِغوای "کشش و جذبه، که در واقع  تر واکاوی شود. این بایست بیش وجود دارد که می

  ؟شودتوضیح  دتوان گونه می است، چه "پدیدار

به صورت خودانگیخته به  "ر رایج و مرسومتفکّ"پدیدارها و صُور پدیداریِ چیزها، در »

ها بیش از هر چیز به سطح و  شوند، نه از آن رو که آن عنوانِ خودِ واقعیّت بازتولید می

که از آن جهت که اشکالِ پدیدارها تولید طبیعیِ عمل روزمره  اَند، بل دریافتِ حسّی نزدیک

پس این کشش « 9کند. را خلق می "تفکّر مرسوم و رایج"زمره و سوداگرایانه، است.کنش رو

ی  حصول کنش روزمرهتوسّط چیزی که خودْ م شوندگیْ و جذبهْ چیزی نیست جز مجاب

فرورفتگیِ  این آغشتگی و درهمی تولید کاپتالیستی است.  یَنده در شیوهی ز خودِ سوژه

ست برای اغوای پدیدار به عنوان چیزی که از من به  یی انسانیْ بنیان پدیدار و عمل روزمرّه

ی "اگو"پدیدار با  منتج از آغشتگیِ ،آن اغوا شود. ی من بازتولید می واسطه و به "اگو"مثابه 

کند و  بازتولید می "من" ست که خودِ پدیدار را به عنوان محصول خودِ ای خیالین و آینه

سرشت »س در بخش مارک. بورژوایی یِفلسف اومانیسمِ های یکی از بنیانشود  همین می

این کشف علمی دیرهنگام که »گوید:  می« سرمایه»در جلد یک « ی کاال و رمز آن واره بت
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که انسان برای تولید ءوارِ کاری هستند  اَند صرفاً تجلیِ شی محصوالت کار، مادام که ارزش

کند، امّا  ها صرف کرده است، البتّه دوران معیّنی را در تاریخ تکامل نوع بشر مشخّص می آن

شود سرشت اجتماعیِ کار چون  برد که سبب می گونی را از بین نمی وجه تصاویر وهم به هیچ

ی  هان کاال، همهسرشتِ چیزها، خودِ محصوالت، به نظر رسد. ... بنابراین، کلِّ رمز و رازِ ج

آلودِ خویش  ی مه سحر و جادویی که محصوالت کار در دوران تولید کاالیی را در هاله

گاه که ما به شکل تولیدیِ دیگری گریز بزنیم و گذار  پیچانده است، ناپدید خواهد شد آن

 تر یک که بیش پس الغای این کشش و جذبه، نه صرفاً یک الغای مبتنی بر آگاهیْ بل« 9کنیم.

الغای عملی، انقالبی و در نتیجه سیاسی است. آن پوسته و حجابْ توسّط علم مارکسیستی 

جیِ خود واقعیّتِ تضادمند، در مراحل بحرانی به شکاف  شود، امّا به میان تحلیل و تبیین می

انجامد و خودِ جنبشِ  ی پدیداری و عیان شدن خودِ شکافِ ساختاری می در پوسته

تنشِ مبتنی بر تضاد و شکافِ ساختاری را به سطوح باالتری از  خودیِ حاصل از خودبه

 کشاند.  تری از مقابله با وضعیّت می مبارزه و به سطوح ژرف

چرا  »بندی کرد که به قول اسپینوزا  توان صورت را چنین می اغوای پدیداراز سوی دیگر 

« شان است؟ گاری رَست کنند که گویی برای شان مبارزه می ها جوری برای بندگی توده

ورز  ی امرِ اجتماعیِ زبان، ماهیتاً میل شود. انسان به واسطه مطرح می "میل"ی  وارهجا دُش این

 "چیز"است. در واقع فقدان مرکزیِ زبان، که در واقع چیزی نیست جز از دست رفتن خودِ 

نامندش. چون  دهد که مبتنی بر همان فقدان است و میل می در زبان، امری را تکوین می

ورزیم. پس میل نه امری بیولوژیک که  است، پس میل می برای همیشه از دست رفته "چیز"

ست کامالً آنتروپولوژیک. امّا دقیقاً  ی حیوانی، امری شد همان غریزه طور بود، می اگر این

، «آزادی چه کسی؟ برای چه چیزی؟»را گفته بود :  پیچِ لنینیتوان همان  جاست که می همین

میل ماهیّت انسان است، امّا این ماهیّت، «. »یزی؟میلِ چه کسی؟ به چه چ»دوباره تکرار کرد: 

بودگیِ تاریخی و  ترْ واقع شمول و خصلتی مشترک ]و فراتاریخی[ نیست و بیش چندان جهان

ای رخ  شود، و این امر به گونه داری برساخته می محتوای میل ما توسّط سرمایه« 6هاست. نسبت
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جاست: این دقیقاً میلِ خود  دقیقاً در ایندهد که گویا میلِ خود ماست. لیکن راز اصلی  می

دهد. پس ما به صورت مَسروری، به اجبارِ  ی میلِ خود ما رخ می ماست، چرا؟ چون به واسطه

تر نه  ما بیشاست. یأس  ورزیم. آن کشش و جذبه، تجلّی همین اشتیاق سرمایه، شوق می

گونه باید  بست، چه . از این بنهای میلمان هستیم که در نرسیدن به ابژه محصولِ آن اجبار، بل

چون گوهری  جا آن کالم انگلس هم جست و رَست؟ روشن است که توسّط انقالب. در این

که کمونیست  شود نه به دلیل این پرولتاریا ابتدا به ساکن وارد فرآیند انقالب می»درخشد:  می

)نقل به مضمون( « است. ی بورژوازی متحقّق نشده ها دلیل که وعده  که دقیقاً به این است، بل

کشد. استلزامِ  دار را به زیر می جراگریِ هیستریِ پرولتاریا، پدر سرمایهانقالبی که در آن اِ

منطقی این هیستری، مکمّلِ دیالکتیکیِ آن است که در شکل وسواسِ کمونیستی بیان 

ر جیِ آن، پد شود همان حزب کمونیستی. حزبی که به میان اَش می شود که تجلّی می

نشیند. پس  ی عتاب و خطاب و برسازیِ میل ما می دار بر اریکه کمونیست به جای پدر سرمایه

تر  که بیش الغای این کشش و جذبه، نه صرفاً الغای مبتنی بر آگاهیْ از محتوای میلمان، بل

 ت. س عاملِ کمونیستیِ آن ا متعیّن خلقی میلِ ما و  عاملِ کاپیتالیستیِ برسازنده متعیّنِ الغای

 

 سیاست کمونیستیامکان 

 

حیات دارد  "درزمانی"ذات، در بستری  "زمانِ هم"از قرارِ اقتصاد سیاسیِ مارکسیستی، تضاد 

بازنماییِ تام و انسداد اَش و  پایایی ناممکنیِو خودِ حرکتش چیزی نیست جز برمال شدن 

دوباره باید طرح رسش پاین جا  این. ی موضوع نیست اما این همه جیِ پدیدار. تمامش به میان

ی مولّد  یک رابطه فقط در حکمِ ،سرمایه»گوید:  سرمایه چیست؟ مارکس می خودِ شود که

دارد تا  ی اعمالِ قهر روی مزدبگیر است که او را وامی ارزش است، زیرا سرمایه یک رابطه

افیِ کار اضافی انجام دهد، یک رابطه است که با شلّاق زدنِ نیروی مولّدِ کار، ارزش اض

چون قدرتی ناشی از شرایط  کند. سرمایه در هر دو مورد ارزش را تنها هم نسبی خلق می

کند، یعنی خلقِ ارزش زمانی  مادّیِ خودِ کار که بر ضدِّ آن به کار گرفته شده، خلق می
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های خودِ کار  چون یکی از شکل ممکن است که شرایط کار از خود کار جدا شده و تنها هم

 « 9یک شرطِ وجودی کار مزدی وجود داشته باشد. سانِ مزدی و به

توان گفت  پس سرمایه همان کار است که شرایطش از خودش جدا شده باشد. بنابراین می

ذات است که  زمان حاویِ یک شبه مفهوم سرمایه، تعریف ساختاری متضاد است که هم»که 

ا در واقع چیزی نیست مگر شود. امّ ی تام و کلّی ظاهر می چون یک اَبَرسوژه به ناگزیر هم

ای  وارگی در طول تاریخ نوع بشر، چیزی نیست مگر سوژه ترین شکل بت جان سخت

ی معیّنِ  جمعی که به دلیل خصلت انحرافیِ روابط مالکیّت و روابط تولید در این دوره دسته

نای تاریخی، قادر نیست خود را در هیأت واقعیِ خود به نمایش بگذارد. این امر نه به مع

گونه که در مصداقِ  ی بین وحدت و تفاوت )ذات و پدیدار(، آن آشتی و مصالحه

که به معنای  ی حق ]هگل[ به عقالنیتشان اذعان شده، بل ساختارهای موجود در ]کتاب[ فلسفه

ست ناگزیر در  پس نبردی6« ناپذیر در درون یک ساختار است. اعتراف به وجود قهری آشتی

جمعیِ مشترک؟ خود این پرسشْ  گاه ذات: سرمایه و یا کار دسته ز جایحرااین میانه برای اِ

ی طبقاتی. پاسخِ این پرسش را  چیزی نیست جز همان تنشِ حک شده بر تن اجتماع: مبارزه

دار خواهد داد. پس این  ی سرمایه ی پرولتاریا و طبقه ی طبقاتیِ بین طبقه عاقبتِ این مبارزه

 سیاسی.ست  ، پیشاپیش پرسشیذات پرسش

با تسرّیِ این منطقش بر د توان ست که می سازی واره ء ی اعظم شی گفتیم که سرمایه آن سوژه

زاد و  ، خودِ آن نبرد را پیشاپیش به نام و کام خود به صورت درونجمعیِ مشترک کار دسته

جاست که  اینی ارزش است. از  است که آفریننده "زنده کارِ"اتونوم حل کند. لیکن این 

کار "ز بین بردن تواند تا به انتها ادامه یابد، چرا که با ا منطق ارزش نمی 1وارگیِء ی شی هپروس

ماندگار داللت بر این دارد که  خواهد بود. از همین رو این تضاد دروننافیِ خودش  "زنده

ست و انحاللِ این سوژگی از سوی  داری ی سرمایه ی انقالبی جامعه پرولتاریا تا به انتها سوژه

این عدم  توسّط پرولتاریا منحل شود.خود کاپیتالیسم که  خواهد بود، تا وقتی محالکاپیتالیسم 
                                                           
1
- Marx, Karl, 1963 [1862-3], Theories of Surplus-Value, Volume 1. Moscow: Progress, p. 93. 

، ص 9119کرد انتقادی، تونی اسمیت، فروغ اسدپور، نشر پژواک، تهران، چاپ اوّل،  سازی، چهار الگو و یک روی جهانی -2

 .612و  616
3
- Reification 
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یکی از  ،وارگی تا به غایت، یعنی انسداد. این انسداد ء یاراییِ ساختاریِ گسترش منطق شی

از آن است که  شود. بورژوایی وارد میدان می است که سیاستِ  های منطقی گاه آن منزل

از آن  گذارد که خودِ این انسدادها عیان شود. دست بر سیاست میشود و  وارد می "لنینیسم"

ورزد و از اکونومیسم و  چنین بر سیاست اصرار می این "بلشویسم"و  "لنینیسم"است که 

ریختن یک سیاست پرولتری  زند و به پی ریسم و بالنکیسم و ... تن میرفرمیسم و آوانتو

  ورزد. اهتمام می

داری  که سرمایه نیستند یکاذب های نظریِ دارانه صرفاً ایده ت سرمایهیاگونه که نظر همانلیکن 

ی تحت انقیاد  دهد تا سوژه های ایدئولوژیکش به خورد سوژه می ها را توسّط آپاراتوس آن

و خودِ وضعیّت کاذب هستند،   خود پدیدار سرمایه تر انتظامِ که بیش آفریند، بل خود را بی

ها  هایی صرف نیستند که بتوان صرفاً با آژیته کردن آن م ایدهنظریاتِ کمونیستی هاست و یس

که خود آن سطح  ، بلها بتوان جنبش کارگری را کمونیست کرد و آگاهی رساندن به توده

ی مبتنی بر آن است که آحاد  ی طبقاتیِ منکشف شده انکشافِ واقعیّت و سطح مبارزه

جیِ منطقیِ حزب  فقط با میانکند، البته  کمونیست بودنش آگاه می ازکارگری را 

ضامنِ  و آن بیانِ سیاسیِ متشکّل، بیان سیاسیِ منسجم وضعیّت آن حزب به مثابهکمونیستی. 

برناگذشتنیِ شکافِ آن ند و ک اَش را مقدور می که عملیاتِ پرولتاریا و جنبش ست ای منطقی

 کند. ی بورژوایی، برگذشتنی می اقتصاد و سیاست را در جامعه

نیز منجر به  زیادیْ روی از عین، و پیش اُفتادنِ عقب افتادن از این سطح انکشافْ باعث دنباله

دو چیز را لحاظ  روانه خواهد شد. تحلیل و حزب کمونیستیْ سکتاریسم و کمونیسم چپ

استراتژی تضادمند و ناتمام را،  دارد: این سطح انکشافِ خود واقعیّت و نیز دیدگاهِ کلیّتِ می

 یها جا غرض انتخاب یکی از دوگانه چیند. در این ها می و تاکتیک خود را مبتنی بر آن

گرایی و ... نیست، برعکس، دقیقاً برای غلبه بر  تکاملـ  بالنکیسم  و اکونومیسمـ  گرایی اراده

کلیّت تضادمند را نظرگاه واقعیّت و  هاست که باید سطح خود انکشافِ این دیلِماها و شکاف

ناتمام و بیانِ پرولتریِ سطح انکشاف واقعیّت بر بستر کلیّتِ  ترْ کرد. حزب، بیش واتخاذ لحاظ

مبتنی برآن « چه باید کردِ؟»سرمایه، و پراتیکِ جمعی و تشکیالتیِ  مندِ تاریخ دارِ شکاف

ونالیستی و شویم دیوانگیِ عمومیِ ناسی تحلیل و بیان است. به طور مثال یادآور می
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ها را در جنگ جهانیِ اوّل. کائوتکیسم، همان خط  ی توده طلبانه جنگ

شود و یا  طلب می بیند و به نام ماندن با پرولتاریا، جنگ گرا، این را می تکاملـ  اکونومیستی

پترزبورگ، پس  ، با حضور کامنف و استالین، و قبل از ورود لنین به سنت9192پراودای سال 

بیند و از ترس جدا افتادن از  ها را از دولت موقّت می ریه روسّیه، دفاع تودهاز انقالب فو

طلبی و این  شود. لیکن لنینیسم و حزب کمونیستی، آن جنگ ها، به منشویسم نزدیک می توده

شود.  روی و اکونومیسم دچار نمی گاه به دنباله کند، لیکن هیچ ها را لحاظ می منشویسمِ توده

قرار  "گروه مروّج"را در مقابل  "ها حزب توده"رفیق کامنف »دارد:  میلنین چنین اظهار 

اَند. آیا برای  تسلیم شده "انقالبی"گراییِ  ها اینک به دیوانگیِ دفاع دهد، ولی توده می

توانند به جای  ها می تر نیست که در این نقطه نشان دهند که آن ها برازنده انترناسیونالیست

تسلیم شوند، در مقابلِ این  "ای توده"، یعنی به مستیِ "ها باقی بمانند دهبخواهند با تو"که  این

ایم که  گیر مقاومت کنند؟ آیا ما در تمامیِ کشورهای متحاربِ اروپایی ندیده بیماریِ همه

خود  "ها باقی بمانند با توده"اَند  اَند بر این اساس که خواسته ها کوشیده ]سوسیال[شووینیست

در اقلیّت  "ای توده"آیا ما نباید قادر باشیم که برای مدّتی علیه مستیِ را توجیه کنند؟ 

طلبی، لنین از مواضعِ  ایِ ناسیونالیستی و جنگ درست در همین وضعِ مستیِ توده« 9بمانیم؟

تبدیل جنگ "های صلح در برابرِ جنگ انترناسیونالِ دوّم گذر کرد و شعار  نامه قطع

تنها شعار صحیح کمونیستی دانست. چرا که از متن تحلیل  را "امپریالیستی به جنگ داخلی

ها را  مشخّص از شرایط مشخّصِ کلیّتِ تضادمند، امکان انکشافِ خود واقعّیت به این آستانه

 6تشخیص داده بود و به همین خاطر بود که به آن شاعر جوان دادائیست، والریو مارکو

قدر رادیکال  ید یا من چهقدر رادیکال هست دانم که شما چه من نمی»گفت: 

ی واقعیّت رادیکال باشد ]و از  هستم، امّا آدم باید سعی کند همیشه به اندازه

پترزبورگ، به  ی سنت ها در قیام زودرس ژوئیه از طرف دیگر بلشویک 3«آن عقب نماند[.

                                                           
 ، انتشار فارسی در فضای مجازی.60ها، مجموعه آثار لنین، جلد  ی تاکتیک لنین، درباره -1

2
- Valeriu Marcu 

توان اعتالی به جنبش  موضع صحیحِ سرکوب شدنِ جنبش سبزکه به جای  "چپی"گونه است که سفاهت آن  این -3

 "کمونیستی"یا عدم درایت آن به اصطالح شود، و  دید برمال می سوسیالیستی را در جنبش ارتجاعی و به اصطالح مترقیِ سبز می
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آوریِ کارگران و سربازان مسلّح که اقلیّتی بودند، از  ی لنین سعی در جمع توصیّه

رَس و زودرَس  رویِ کودکانه و پیش ادهایشان کردند. یعنی در نفی سکتاریسم و چپباریگ

 اقدام کردند. 

که در مسیر  گاری نه در هدف، بل رَست»ای دارد بدین مضمون که:  پاسکالِ فیلسوف، جمله

ی  گار نخواهد کرد، مایه که هدف کمونیسم است ما را رست این« رسیدن به هدف است.

های اُلترا کمونیستی که  در طیِ مسیر رسیدن به کمونیسم نهفته است. داد و قالگاریِ ما  رست

طلبانه و اکونومیستی،  های اصالح طلبی است تا سیاست، و رُفت و روب تر بروز هویّت بیش

داریْ  گامی واقعی را در طی مسیر رسیدن به هدف، موجب نخواهند شد. اگر در پیشاسرمایه

داریْ آغازِ سیاست از نابسندگی و عدم  اند، در سرمایه اَند که بسنده سیاست و اقتصاد، با هم

ی اعظم و اتونوم  کفایت ساختاریِ خودِ اقتصاد است. این عدم کفایتِ به قول مارکس سوژه

ماندگارش، سرآغاز دولتِ بورژوایی است. لیکن  که همان سرمایه است به دلیل تضاد درون

نیستی و امکانِ ضرورت آن نیز هست. این چنین است این عدم کفایتْ سرآغاز سیاست کمو

کنیم. هر چه سطح  که به دلیلِ اقتصاد، از خودِ سیاست آغاز می که ما نه به رغم اقتصاد، بل

تر  گیِ خود دولت و سیاستِ بورژوایی نیز عیان قواره تر شود، بی این عدم کفایت عیان

از "یار باشیم که این  تر. لیکن هوش شفّافشود و در نتیجه کفایت کمونیسم و سیاستش  می

جاست. اگر که به  ، خصلت انفجاری دارد و لزوم آمادگی و تدارک از همین"جا دررفتگی

 قول لنین آماده نباشیم، فرجه از دست خواهد رفت.

ها همیشه با پای لنگان  چرا که چپ شناسیم ـ می "چپ"چه که ما به نام  ها و نه آن کمونیست

ی بخشی از طبقه و به قول  ـ به منزله نامیم زنند که ما بورژوازی می ام میاز عقبِ چیزی گ

ی پرولتاریا، نه از طبقهْ دفاع، که به  ی فرازینِ آگاهیِ طبقه هم بخش مسلّح به نقطه لوکاچ آن

ترین بیانِ  ترین و زُبده دهند. در واقع کمونیسم ابتدا به ساکن آن آهیخته زبانِ طبقه بیان می

گرایانه از طبقه، از یک موضع  نگاهِ دفاعزبان و از موضعِ پرولتاریاست.  به "چیز" وضعیّت و

                                                                                                                                                     
ی مقاومت به سمت سوسیالیسم  ، اعتالی به اصالح جبههموضع صحیحِ حفظ اسدکه در تهاجم امپریالیستی به سوریه فراتر از  

  شود. بیند، افشا می را می
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ست  آید که نافی و مانعِ آن چیزی برمی ...و  9گرایانه دموکراتیک، جانشین وسیالالیتیستی، س

ست که ما به مددِ لنین  جا رازی ایننامیم.  می "دشخودرهانیِ پرولتاریا به دست خو"که ما 

ی کارگران بر، به قولِ لوکاچ،  و این غلبه "خودرهانی"که: این  وانیم بگشاییم و آن اینت می

جیِ همین کمونیسمِ متشکّل که  شان، به میان"آگاهیِ بالقوه"و  "آگاهیِ بالفعل"شکافِ 

شود،  شود. نه که به صرف ظهورِ حزبْ آن شکاف حل می است، ممکن می "حزب"نامش 

کند.  ، امکان منطقی و ضروریِ این انحاللِ شکاف را متحقّق میزبکه خودِ این ظهورِ ح بل

که آن ترکیب و  ، بل"دانشِ کمونیستی"از وجهی، حزب نه صاحبِ چیزی به نام 

شوند که این  جیِ آن به این آگاهی نایل می آخر، کارگران به میان ست که دستِ چیدمانی

آیند عظیم انقالب، یک فرآیند عظیم ها بوده است. فر دانش، از همان ابتدا نزدِ خود آن

منشِ در میان  های آکادمیک ی کوچکِ تئوریسین ست که نه بر روی کاناپه کاوی روان

ی عظیمِ تاریخ  که بر روی کاناپه هانشین و مشغولِ روئت نور بر فرازِ کوه طَبور، بل خانه کتاب

باید از خوابِ گرانِ  د.شو می "اِجرا"کردِ حزب،  جیِ پراتیک و عمل و اجتماع و به میان

ت زعامت تح تیِو نئولیبرالیس ستیداریِ فوردی رمایهستازیِ  ها تثبیت و یکّه محصول دهه

 راه جغد مینروای ، به هم"افول هژمونیک"وکیشِ  در گرگ آمریکا و غرب بیدار شد و

چشمانی تیز  ،طوالنی طَیرانیبرای ی سخت یها بال به پرواز درآمد. "بلشویسم"و  "لنینیسم"

  باید داشت.برای شکار  هایی پرقدرت و چنگال برای رصد

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
- Substitutionalist 
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 مهمقدّ
 

ی در جریان بود. بسیار نام اقتصاد مارکسه یی پیرامون چیزی بها بحثگذشته،  طی بیست سال

ف ورود به آن هستیم مقایسه رُای که در شُ ی دورهها بحثرا با  ها بحثجالب است که این 

 [دومجهانی ]پس از جنگ  رونقِ ی دورهگفت که بورژوازی در  انتو میبه گمان من،  کنیم.

برخوردار بود؛  گو پیرامون مارکسو نفس کافی برای دامن زدن به بحث و گفته از اعتماد ب

یافت. در این  ی انعکاس میمباحثات پیرامون اقتصاد مارکس در تمامی ،نفسه و این اعتماد ب

 گونه چهاست؛  9کینز ر ظهورمارکس مبشّ گونه چه که نایچیزهایی از قبیل  دوره، نشان دادنِ

ها، مُد روز  خوانی دارد و امثال این مارکس با کینز هم گونه چهکینز با مارکس قرابت دارد؛ 

ی  مجموعه ،منتشر گردید 9169که در سال [ 9]« مارکس و اقتصاد نوین» ابتشده بود. ک

خود در حکم  ،ت. عنوان این کتابه اسدست که در این زمینه مطرح ش ای عمدهمباحث 

ه، بورژوازی به در طول این دور برخورد بورژوازی به مارکسیسم است. ی شیوه بندیِ جمع

ترین رشد  گذارند، شاهد عظیم جنگ را از سر میپسا رونقِ ی دوره؛ خود اطمینان داشت

مارکس  ت آن را داشت که باو بنابراین ظرفیّ در تاریخ خویش بود یدار سرمایهتولید 

 ها بحث متفاوتی هستیم. روالِ داشته باشد. ولی ما امروز شاهد اوضاع کامالً "لیبرال" رفتاری

امروز درگیر بحثی  ان از بین رفته است. اقتصاددانانِعوض شده، چرا که آن اعتماد و اطمین

س را پیش از مارک کالسیکِ سیاسیِ ادـاقتص محوریِ های نظریّهند، بحثی که اَ عمده و اساسی

                                                           
1
 -John Maynard Keynes (1883-1946) 

است. کینزینیسم برخاسته از نظریات « نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول»ی وی کتاب  ین نوشتهکه مشهورتر اقتصاددان انگلیسی

ی هفتاد،  های دهه ( پس از جنگ دوم تا بحرانbig boomاین اقتصاددان است که در میان دو جنگ و در دوران رونق بزرگِ )

 96گونگیِ عروج آن و نیز نقد آن، مثالً رجوع کنید به فصل  هالگوی اقتصادی حاکم بود. برای آشناییِ مقدّماتی با این نظریه و چ

ارنست  (.9199نشر آگه، تهران، چاپ اوّل، )ای. ک. هانت، سهراب بهداد، « های اقتصادی تکامل نهادها و ایدئولوژی»کتاب 

های اقتصاد کالن از  بیکرد و ارزیا در مارکس روی»دهد:  گونه توضیح می ترین تفاوت نظری مارکس و کینز را این مندل مهم

که در مورد کینز و مکتبش، محاسبات کالن اقتصاد  گیرد، حال آن ی ویژه او در باب ارزش و ارزش اضافی، نشأت می نظریه

ی مارکسیستی، گروه نویسندگان، ترجمه اکبر معصوم  نامه اندیشه )فرهنگ« است. "واسطه بی"دارای خصلتی صرفاً تجربی و 

 (. 920، ص 9199گار، تهران، چاپ اوّل، بیگی، نشر بازتاب ن
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یی که پیرامون ها بحثدیگر در  امروز بار 9آدام اسمیت و ریکاردو آرای[ 6]. کند میزنده 

  ند.اَ بحران کنونی در گرفته است، نقش محوری یافته ماهیّت

 سیاسی اقتصادـگرش را بر  و ویران  که مارکس نقد کوبنده بورژوازی، اندکی پس از آن

که اقتصاد ی رها کرد و به دیدگاهی روی آورد نوشت، مقوالت معمول و مرسوم را به کلّ

6نئوکالسیکِ"
مقوالتی که ریکاردو بسط داده بود و  ریزی نمود. حتّا آینده را پی "

1ارزش کاریِ ی نظریّه"الخصوص  علی
درک  حتّا دیگر بیش از حد خطرناک شده بودند. ،"

. برای شد میارده سره کنار گذ کی بایست میای طبقاتی  مثابه جامعهه ب یدار سرمایه

کارگر  ی طبقهو  دار سرمایه ی طبقهاین نبود که آیا بین  مسألهپس از مارکس،  بورژوازیِ

سهم  که بلکارگر،  ی طبقهاین بود که نه تنها سهم  مسألهمنافعی وجود دارد یا نه؛  تضادِّ

 ی جامعهیک  رِدیگ مزدورِ اشِلّسهم هر کَ ی، و خالصهْاک، افراد فنّلّ، مَدار سرمایه ی طبقه

است. از دیدگاه جدید، تقسیم تولید دیگر نه فقط بین کارگران و  قدر چهاز تولید  ،ییبورژوا

صورت  کامل عه، و در هماهنگی و سازگاریِاقشار جام ی هبین کلیّ که بلان، دار سرمایه

ه ها را ب کالسیک بسط داده و مارکس آن سیاسیِ اقتصادـای که  . مقوالت بنیادیگرفت می

حال، همان مقوالت  خاک سپرده شد. با این هجبونانه ب ،نقدی انقالبی کشیده بود

ای در حال زوال، ناچار  حاکمه ی طبقه. اَند شده کالسیک امروز بار دیگر احیا یاسیِسـ اقتصاد

رزات های طبقاتی و مبا بله با مرزبندیاتا برای مق آورد میسربازان دیروزش روی  به کهنه

                                                           
1
- Adam Smith (1723-1790) and David Ricardo (1772-1823) 

اقتصاد "ی  تبار و مفوله . برای آشناییِ اوّلیه با این دو اقتصاددانِ بریتانیایی"اقتصادکالسیک"اقتصاددانان بریتانیاییِ واضعِ 

 مراجعه کرد. « های اقتصادی تکامل نهادها و ایدئولوژی»ز کتاب و پیوست این فصل ا 0توان به فصل  می "کالسیک
2
- Neoclassic Economics 

های  تکامل نهادها و ایدئولوژی»و پیوست این فصل از کتاب  9توان به فصل  ، می "اقتصاد نئوکالسیک"برای آشناییِ اوّلیه با 

 مراجعه کرد.« اقتصادی
3
 - labour Theory of Value 

. برای فهم تفاوت این دهد می ( را بسطTheory of Labour Value« )ی ارزشِ کار نظریّه»مارکس به قول مندل، در مقابل، 

ی رونالد میک به نام  توان به کتاب ارزنده های کار و ارزش، می دو تئوری و در کلْ تکوین و تکامل و گسست در نظریّه

ان، چاپ حقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند، تهری ت ی محمدرضا سوداگر، مؤسسه )ترجمه« کارـ  ی ارزش پژوهشی در نظریه»

 .مراجعه کرد( آذین، تهران پناه، نشر گل خالق )ارنست مندل، کمال« سیاسیـ  اقتصاد»و یا به کتاب کوچک ( 9199اوّل، 
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د توان میحاکمه  ی طبقهامروز  که این، سالحی بیابد. کنند میار دیگر تهدیدش که ب ،طبقاتی

ل جوید، مولود ضعف کالسیک توسّ سیاسی اقتصادـدوباره به  ،مارکس با وجود نقد انقالبیِ

مقوالت بسط  که ایناست و بس. لذا عالوه بر نشان دادن  مارکسیستیمفرط جنبش ی  امروزه

ست ا ند، الزماَ بحران کنونی حیاتی ماهیّتچه حد برای درک  مارکس تا توسّطداده شده 

معنای محدود  هند، و نه اقتصادی، باَ سیاسی ، مقوالتیاین مقوالت گونه چهنشان دهیم که 

بحران کنونی را به کمک مقوالت بسط داده  توان می گونه چهداد که  کلمه. من نشان خواهم

ریزی  کارگر را پی ی طبقه ق دفاع سیاسیِمارکس درک کرد، و از این طری توسّطشده 

 نمود.

ی کتابی  ویسندهمعنای ن ه اقتصاددان ب ،ر دهم این است که مارکسکه باید تذکّ ای نکتهلین اوّ

عبارت دیگر، نقدی نوشت بر  هب نوشت. سیاسی اقتصادـو او نقدی بر  باب اقتصاد نبود در

به این معنا  خویش را درک کند. ی هجامع آنکوشید با کمک  که بورژوازی می هایی ایده

اما  .سیاسی اقتصادـنقدی خواهد بود بر  ،در رابطه با بحران امروز هر نقدی بر آن آرا و مفاهیمِ

خواهد بود، چرا که  سیاسی اقتصادـدر واقع چیزی بیش از یک نقد ساده بر  امروز این نقد

که بورژوازی برای رفع  دهند میشکیل را ت هایی حل پایه و اساس راهِ امروز آن آرا و مفاهیمْ

را خواهد  هایی حل راهِد آن نقها پایه و اساس  بنابراین نقد آن .دهد میه یش ارااَ بحران کنونی

درماندگیِ کنونیِ خویش را به بهای  د تا بحرانِرَکار بَ هب کوشد میکه بورژوازی  ساخت

 ای مسألهالواسطه درگیر و ب ما مستقیماًکه  ستجا اینکارگر حل کند. از  ی طبقه

دی که طبقات مختلف های متعدّ حل ی هستیم؛ درگیر بحثی پیرامون راهِسیاس

غاز بحث آ ی این است نقطه کار برند. هند برای غلبه بر بحران موجود باَ جامعه مایل

سیاسی، از نقد آرایی که  نقد اقتصادـ کلمه، که از  دقیق من. من نه از اقتصاد به معنای

گویم؛ این نقد  ن مید سخنَخویش را درک ک ی ها جامعه به کمک آن کوشد میزی بورژوا

و چهارچوب  گویند میی از جنبش کارگری که به زبان بورژوازی سخن یها بخششامل آن 

 .گردد میپذیرند نیز  کرده می معیّنای را که او  مباحثاتی
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 دهد می 9خود را بروز یدار سرمایهکه  یا نحوه

 
بحران نیاز داریم؟ آیا در  ی نظریّهچرا ما به  پرداخت که اصوالً سؤاله طرح این نخست باید ب

ست؟  ضروری واقعاًای  نظریّهجهانی، وجود چنین  یِدار سرمایه برخورد به مسائل کنونیِ

 ضروری است. سیاسیِ بحران خود یک سالحِ ی نظریّهاین نکته است که چرا  تبیینقصدم 

 تجلّیِ ی نحوهناشی از  کند میبروز  یدار سرمایههم و درک ای که در ف مشکالت اساسی

و در نظر  دار سرمایه ی طبقهکارگر، در نظر  ی ست در نظر طبقه یدار سرمایه مناسبات تولیدیِ

شکلی ه همه چیز ب یدار سرمایهدر . پردازند میاین مناسبات  کسانی که به بررسیِ

 تجلّییا  شود میاهر هست ظ واقعاً چه آن، یعنی درست عکس 2وارونه

ی کار با مزد را در  است، یعنی رابطه تشریح کرده« سرمایه»مثالی که مارکس در  .3کند می

کارگر نیروی کارش را  ست برابر. ای رابطه ،که این رابطه رسد مینظر بگیریم. چنین به نظر 

که  رسد میبه نظر ، و چنین خرد مینیروی کار مزبور را  دار سرمایهو  فروشد می دار سرمایهبه 

 یک" ، امروز شعاربریتانیا ی کارگر طبقهبرابری صورت گرفته است. در جنبش  ی مبادله

0کار منصفانهـ مزد عادالنه در مقابل یک روزـ روز
دوباره باب شده است. این شعار ناشی از  "

 یعنی وقتی که کارگر توانِـ ی نیروی کار با مزد  مبادلهاست که گویا در  تصوّراین 

، پردازد میبرای آن  دار سرمایهدر مقابل پولی که  معیّنزمانی  مدّتش را برای اَ کارکردن

، که این مبادله دانیم میا ما . امّگرفتواقعی سراغ  نوعی برابریِ توان می ـ فروشد می

کارگر  کارِ زمانِ مدّتاست که  واقعیّتش بر این اَساسزیرا  ."نابرابر ست ای مبادله"

تولید برای باز ضروری الزم برای تولید کاالهای مصرفیِ زمانِ مدّتاست از  تر طوالنی

کار است که به رایگان به ـ او. این تفاضل زمانی، بخشی از روز کار کردنِ توانِظرفیّت و 

یعنی ناشی از تفاضل  مدّت زمان ـناشی از این  دار سرمایه. سود آید میدر  دار سرمایهک تملّ

                                                           
1
- Present 

2
- Inverted 

 «.ذات، پدیدار و امکان سیاست کمونیستی» ی مقالهداری مراجعه شود به  گی در سرمایه برای توضیح این وارونه -3
4
- A fair day's pay for a fair day's work 

 ام دارد که در نقد این شعار است.کوتاه به همین نای  انگلس نیز مقاله



31 
 

 ـ برای تولید کاالهای مورد نیاز اوزمان الزم  مدّتو  کند میگر کار زمانی که کار مدّت

کارگر با پول، یعنی در جریان پرداخت مزد برای  . با وجود این، در مبادله نیروی کارِباشد می

که  رسد میمانده و چنین به نظر  نابرابر به کلی از نظر پنهان ی مبادلهشده، این  انجامکار 

دارانه،  سرمایه منشأ سودِ، [نظیر این ای مبادلهدر رابطه یا ]رار گشته است. ای برابر برق رابطه

 .9ماند میی از نظر پنهان کلّ هب ،شود میکه کارگر استثمار  واقعیّتاین یعنی 

. اگر بالواسطه کند میباز مشکلی از همین نوع بروز ، تورّمی  حال در بررسی و مطالعه

که  تصوّرت این قبرابر برقرار گشته است، آن و ای مبادله بپذیریم که در مثال فوق رابطه یا

، نظریّه. این آید میازدیاد قیمت را به دنبال داشته باشد، به نظر معقول  بایست میمزد  افزایشِ

ی کاال ی، قیمت نهانظریّه. به موجب این گیرد میکار  هکه بورژوازی ب ست ی ای عامّ نظریّه

، آالت ماشینخرید  ی هزینهی مختلف، به این صورت: ها هزینهعبارت است از حاصل جمع 

ای که  هزینه ی اضافه هبمزد، و باالخره  ی هزینه ی اضافه هلیه، بخرید مواد اوّ ی هزینه ی اضافه هب

 "سود ی هزینه" خزد، و آن آهسته به داخل می ها هزینهای همانند سایر  همثابه هزین ه ب غالباً

دار، در مقابل به خطر افکندن یا وام  سرمایهی است که باید به آخری سهم ی هزینهاست. این 

 های نظریّه .خت گرددها، پردا تولید یا امثال ایناش، یا سرپرستی  دادنِ سرمایه

 که همین ،حال .فراوان است گردد میانیت سود مطرح ای که برای اثبات حقّ گرایانه توجیه

را از  مسأله دار سرمایه فرد. آید میدست  هب نهایی قیمت ،را با هم جمع کنیم ها هزینهتمام این 

 .کند چگونه این مسئله را تجربه می دار سرمایهفرد نکته این است که  ؛بیند میاین زاویه 

6تفکّر مرسوم" از این دیدگاه،
نهایی مزد باال رود قیمت  چه چنانکه  کند میچنین حکم  "

ل داشت و چنین مطرح کرد که باال تخیّ ی هم باید باال رود؛ سپس کافی است اندکی قوهّ

                                                           
1

 «.ذات، پدیدار و امکان سیاست کمونیستی» ی مراجعه شود به مقاله شوندگی پنهانبرای توضیح این  -
2
 - Common Sense 

خر ترجمه در که چندان دقیق نبوده و فضای متأبود برای این اصطالحِ متواتر، استفاده کرده  "عقل ظاهربین"مترجم از معادل 

از  حسِّ مشترک و ... را به کار گرفته است.شعور متعارف، های بهتری چون تفکّر مرسوم، عقل مرسوم، معرفت عام،  ایران، معادل

عقل "هایی چون  است که معادل Good Sense)این اصطالح در مقابل معادل درخورتری است.  "تفکّر مرسوم"دید نگارنده 

تری از این مفهوم داشته باشیم، توضیحاتی  که دریافتِ بیش برای این (... برای آن به کار برده شده است. و "ی تمییز قوّه"، "سلیم

 آید. چند، الزم به نظر می
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از  "های پدیدار واقعیّت صورت"( و Real Existance) "وجود واقعی"امّا »گوید:  می «دیالکتیک انضمامی بودن»کوسیک در 

های به لحاظِ عملِ تاریخیْ مشروط، بازتولید  واسطه در ذهنِ عامل که بی "های پدیدار واقعیّت رتصو"اَند.  دیگر متمایز یک

)این اصطالح را مترجم انگلیسی  "تفکّر مرسوم"های  ( یا مقولهImaginesای از تصوّرات ) شوند، به عنوان مجموعه می

Routine Thinking آن همان ی صحیح انگلیسیِ  ترجمه کرده که به نظر ترجمهCommon Sense باشد، به هر حال 

اغلب در تقابلِ با ـ  شوند ( نگریسته میConceptsروار به عنوان مفاهیم )ربَکه بر حسب عادت بَ تفاوت چندانی نیز با هم ندارند( ـ

الکتیک انضمامی بودن، کارل )دی« اَند. مفهومِ متناسبِ با آن های درونیِ ذاتی و تقابل با هسته قانونِ پدیدار، ساختارِ چیزها یا در

آید که آدمی نه  از این توضیح چنین برمی( 9، ص 9196ه، تهران، چاپ اوّل، یاد دکتر محمود عبادیان، نشر قطر کوسیک، زنده

عینی و  گرِ که چون یک موجود کنش ی انتزاعیِ شناخت که برابرایستایش جهانی چون موضوعِ مشاهده است، بل چون سوژه

ی واقعیّت  واسطه زیید و بر این اساس نگرشی عملیِ بی عملی، میـ  ی فعّالیتِ حسّی تاریخی در جهانی چون پهنه عملی و یک فرد

 بهترو یا  "تفکّر مرسوم"کند همان پایه و اساس  شود. این نگرش که شکل پدیدار واقعیّت را حفظ و تثبیت می به دست داده می

کند الّا منتظم کردن همین تصوّرات به  در این سطح، هیچ نمی ایدئولوگ بورژوا،خود همان است. در اساس، 

 صورت مقوالتی بازتابی.

تفکّر "کند.  ی غیرانتقادی و ناخودآگاهِ اِداراک جهان استفاده می برای اشاره به شیوه "تفکّر مرسوم "گرامشی از اصطالح 

چنین محلِّ مقاومت در برابر آن نیز هست. گرامشی  مشود. امّا ه ست که ایدئولوژی مسلّط، در آن برساخته می مکانی "مرسوم

است و در  ضمنیهای او  آگاهیِ نظری است. یکی که در فعّالیت دوتوان گفت که یک فرد دارای  بنابراین می»گوید:  می

یا به شده  تصریح کند و دیگری، که به صورت کارش در دگرگونیِ عملیِ جهانِ واقع متّحد می واقعیّت او را با کارگرانِ هم

 «زبان درآمده است و او آن را از گذشته و به صورت انتقادی جذب کرده است.

 (Simon,R. (1982). Gramsci‘s Political Thought. London, Lawrance & Wishart.p 72 ) 

، استخراج و به است. وضعیّتِ کاذبِ موجبِ آنو  ی عقل انتقادی و پراتیک انقالبی، نقد نظری و عملیِ این تفکّر مرسوم وظیفه

 است. "ی تمییز قوّه"و تدارکِ  ضمنیدرآوردنِ آن صورت  بیان

( مبتنی بر آن چیزی است Consentمعموالً رضایت )»تر سازد:  تواند وجوه دیگر مرتبط را روشن این نقل قول از هاروی نیز می

ی  ی زور و قهر، دو مؤلّفه گی، به عالوهشد نامد ]این رضایت و اقناع ( میCommon Sense) "حسِّ مشترک"که گرامشی 

پذیریِ فرهنگی، که اغلب عمیقاً در  ی جامعه های دیرینه نامند[. حس مشترک، از عادت ی چیزی هستند که هژمونی می برسازنده

را  ( نیست که بتوان آنGood Sense) "عقل سلیم"شود. حس مشترک همان  ای و ملّی ریشه دارند، ایجاد می های منطقه سنّت

ی مسایل و موضوعات روز ایجاد کرد. ]به قول گرمشی در دفترهای زندان:[ بنابراین، حس مشترک  از طریق بررسیِ نقّادانه

های فرهنگی و سنّتی  ی مسایل واقعیِ زیر تعصّبات فرهنگی باشد. ارزش کننده کننده یا پنهان کننده، گیج راه تواند بسیار گم می

گان یا  ها، مهاجران، بیگانه های مربوط به موقعیّت زنان در جامعه( و ترس )از کمونیست ر یا دیدگاه)نظیر اعتقاد به خدا و کشو

ی  بُردهای خاصی را در لفّافه توان به شعارهای سیاسی، که راه ها بسیج کرد. می توان برای پوشاندن دیگر واقعیّت ( را می"دیگران"

ها قبل  ( مدّتMathew Arnoldطور که متئو آرنولد ) ]همان "آزادی"ی  واژه کنند، متوسّل شد. فنون بیانیِ مبهم پنهان می

)همان منبع نقل فول اصلی، ص « آزادی اسب بسیار خوبی برای راندن است، ولی برای راندن به جایی»مندانه بیان کرد:  اندیش

گان  شود که نخبه ای تبدیل می دکمه به»شود که  انداز می ([ به قدری در فهم ]مبتنی بر[ حس مشترک آمریکاییان طنین90

 J. Rapley, Globalizationتا تقریباً هر چیزی را توجیه کنند. )« ها بگشایند توانند با فشار دادنِ آن، در را به روی توده می

and Inequality: Neoliberalism’s Downward Spiral, 55جنگ عراق را  تواند از پیشْ ( به این ترتیب، بوش می

به شکل » گیرد که مسایلِ سیاسی وقتی  ه کند ]جنگی برای آزادی و دموکراسی و حقوق بشر[. بنابراین گرامشی نتیجه میتوجی



33 
 

]به  رایج و شایعِ ی نظریّهک است. از سوی دیگر، بنابر ی تورّم اساسیِ علّترفتن مزدها 

تی ملیّی چندها شرکتاز جانب انحصارات، یعنی تالش  ها قیمت، باال بردن اصطالح[ چپ

بر همین روال،  .دهد میل یرا تشک تورّم ادینیبن علّتبه سودهای کالن،  یابی دستبرای 

 و اال بردن قیمت مواد خامدر ب ،را تورّماصلی  علّتهای کشورهای امپریالیستی  شووینیست

. بینند میی نفت است،  کنندهکشورهای صادر "ی خودخواهانه" ماتا، که حاصل اقد9تنف

 ی ازیتوضیح است، جز ی مختلف، که خود محتاجِها هزینهدر تمامی این حاالت، باال رفتن 

 تورّمصورت که: افزایش مزدها سبب  ، به ایندهد میرا تشکیل  ها قیمتتوضیح افزایش 

 و [،شود می تورّمافزایش قیمت مواد خام سبب ]، شود می تورّم، افزایش سود سبب شود می

 من این درکِ، به یُها قیمتایش افزمترادف است با که  ،تورّمر: گدی عبارت بهآخر.  الی

، ها قیمتیا افزایش  تورّم علّت]. شود میتوضیح داده  ها قیمتبا افزایش ، بورژوایی مشعشعِ

بسیاری از  وردهای درخشانِآ دست بندیِ ست جمعا این [!.ستها قیمتافزایش 

 .تورّمدر تالششان برای توضیح  ییبورژوا های آکادمیسین

باال  6ای پولیرا توضیح دهیم در واقع باید توضیح دهیم که چرا مزده تورّم اگر بخواهیم 

 کلِّ ] مطلق و[افزایش مقدار  رغمِ علیمواد خام باال رفته، و باالخره چرا  رفته، چرا قیمتِ

، باید یدار سرمایه در باب بحران کنونیِای  نظریّهیافته است. هر  تنزّلسود، نرخ سود 

سب بر ح ها قیمتایش با توضیح افز توان میت باشد. این کار را نسؤاالگوی این  پاسخ

                                                                                                                                                     
 Gramsci, Selected from the Prison« )شوند. تبدیل می "ناشدنی حل"شوند به مسایلِ  مسایلِ فرهنگی تغییر داده می

Notebook, 149تاریخ « های فرهنگیِ معانیِ سیاسی را بشکافیم. سیاسی، باید پوسته ی ایجاد رضایتِ ( برای درک نحوه(

 (61و  91، ص 9196زاده، نشر اختران، تهران، چاپ اوّل،  مختصر نئولیبرالیسم، دیوید هاروی، محمود عبداهلل
در یک  "ر اقتصاد جهانینفت و نقش آن د"پیرامون  دیدگاهی تئوریک و مبتنی بر اقتصاد مارکسیستیْ آشناییِ اوّلیه بابرای  -1

( و 10)سیروس بینا، نشر اینترنتی پروسه، پاییز « جهان نفت در جهان مارکس»ی  تواند به جزوه بستر نظری و تاریخی، خواننده می

، سومسامان نو، شماره اینترنتیِ ی  نامه )سیروس بینا، فصل« سیاسیِ انتقادیـ درآمدی بر اقتصاد شدنِ نفت: پیش جهانی»ی  نیز مقاله

استبداد مبتنی "اقتصاد ایران و  دیدنِ "خوار نفتی رانت"های مبتنی بر  چنین در نقد نگرش هم ( مراجعه کند.66تا  1، ص 9196مهر 

را مطالعه  )ناصر پایدار، فضای مجازی(« ناسیونال رمانتیسیم،تئوری اقتصادرانتی و استبداد نفتی»ی  تواند مقاله ، خواننده می"بر نفت

 این مقاله نویسنده اجماالً به سهم نفت دراقتصاد ایران نیز پرداخته است.کند. در 
2
- Money Wage 

ی خرید کارگر نیست و کاهش یا افزایش آن لزوماَ با تنزّل یا ترقّیِ سطح  گرِ قوّه مقدار پولیِ مزد کارگر. این مقدارِ پولی، بیان

 زندگیِ او مطابقت ندارد. )م(
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، "تفکّر مرسوم"ات ناشی ازست که نظریجا این مسألهداد. اما  انجام ها قیمتافزایش سایر 

ند، جذبه و اَاسیر یدار سرمایهخارجی تولید  ظواهر و بروزاتِتجلّیات و نظریاتی که در بند 

بر سر کار بود،  بریتانیادر  6هیث [ادوارد] کار . زمانی که دولت محافظه9وان دارندکششی فرا

اصلی  علّت، هامزد دیگر افزایش عبارت بهمزدها،  ی هزینهکه  کرد میرا مطرح  نظریّهاین 

1انجماد مزدها"بود که  مدّعی این دولت است؛ و تورّم
ضروری است. اما  تورّمبرای مهار  "

افزایش یافت. این را  چنان هم ها قیمت ،دولت، وقتی انجماد مزدها به اجرا درآمد بدِ از بختِ

شکال از تضادهای توضیح داد؟ خوب، واضح است که دولت نگفت اِ شد میطور  هچدیگر 

گردن ه ب بایست می است و نه باال رفتن مزدها! خیر، تقصیر را عجالتاً یدار سرمایهنظام 

یشان را ها قیمتها بودند؛ کشورهای دیگری که  انداختند. این دیگری خارجی دیگری می

. پس، رفت میباال بسیار  شد میوارد  بریتانیای که به یکاالها و در نتیجه قیمت برند میباال 

وجه ربطی به  به هیچ و کاالهای وارداتی بوده یها قیمتیش افزا علّتبه  تورّمافزایش 

گناهش به گردن  که بلی نداشت، طور کلّ هب یدار سرمایه، یا نظام بریتانیا یدار سرمایه

ها که  آن ،چنین است که در هر مرحله . وبردند می یشان را باالها قیمتگانی بود که  هبیگان

ناگزیر باید از  ،های سیاسی آن برخورد کنندآمد پیبا  و را توضیح داده تورّم کوشند می

ی ها شرکتگردن کارگران، ه باید ب . تقصیر را می0مسائل اجتناب ورزند واقعیّتبرخورد با 

آن  خودِ بایست میر این صورت، ناچار بزرگ و یا صادرکنندگان کاال بیندازند؛ چه در غی

 .9بکشند سؤالمورد حمایتشان را زیر  نظام تولیدیِ

                                                           
 «.ذات، پدیدار و امکان سیاست کمونیستی» ی مراجعه شود به مقاله و جذبه کششاین برای واکاویِ  -9

2
- Sir Edward Richard Heath (1916-2005) 

 .9120تا  9121وزیر این کشور از سال  و نخست 9129تا  9169های  کار بریتانیا مابین سال رهبر حزب محافظه
3
- Wage Freeze 

0
ذات، پدیدار و امکان سیاست »ی  رژوایی در فراچنگ آوردنِ واقعیّت، مراجعه شود به مقالهبرای تشریح این ناتوانیِ علوم بو - 

 «.کمونیستی
5

سازیِ  آن نمادینه است. "سرمایه به مثابه تضاد"کسوف و غیاب  سرمایه، صیرورتِ بورژواییِ سازی ی نمادینه کل پروسه -

شود همان دولت بورژوایی.  سازی و بیان، می انحصاری از این نمادینهگیرِ مبتنی بر سالح و خشونتِ  دار و آن دفاعِ پی چارچوب

 دارانه هست تا تضادِ سرمایه نیست شود و غایب.  دولت سرمایه
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پانزده ـ  بپردازیم. طی ده یدار سرمایه تجلّیِ ی نحوهبحث دیگری پیرامون به باید  جا ایندر 

دولتی  ی هزینهشاهد رشد عظیم  یدار سرمایه ی هرفت پیشسال گذشته، در کشورهای 

ه تولید ناخالص ملی را ب درصدِ 91سیاری از این کشورها، دولت متجاوز از ایم. در ب بوده

 نظریّهاین ، مرسوم و رایجقضاوتی  ی پایهتیب، بار دیگر بر . به این تردهد میخود اختصاص 

 ی هزینهدولتی افزایش یافته است، پس رشد  ی هزینه راه همبه  تورّموجود آمده که چون  هب

منحنی رسم  رنگ و وارنگْ توان میتر؟!  چه چیزی از این واضح است. تورّم علّتدولتی 

 ی هزینهافزایش  راه همه نمود و نشان داد که بآوری  د و آمار و ارقام فراوانی هم جمعکر

عا بر اساس چنین استداللی هم هست که ادّ واقعاًو  ؛یابد رشد مینیز  تورّم نرخ ،دولتی

 متخصّصان آکادمیکرا بخشی از  نظریّهاست. این  تورّم علّتدولتی  ی هزینهرشد  شود می

ین بهترهم  )گرچه این شاندنامی 9گرایی مکتب پول پیروانبتوان  کنم می تصوّر]اقتصاد[، که 

، رشد بینند می تورّم علّت عنوان بهایشان  چه آن. کنند میها نیست( مطرح  عنوان برای آن

 در مهار این رشد. استدالل این گروه آن دولت است، و ناکامیِ 6پول ی عرضهالتزاید  میدا

که  یابد مییش اافز "افسارگسیخته" شکلیه و ب دائماً علّتبه این  پول ی عرضهست که ا

نماید. بنابراین، این  تأمین کنند میسرعت رشد ه ی خود را که بها هزینهدولت قادر گردد 

سرعت افزایش آن  جلوگیری شود، اگر از پول ی عرضهرشد از گروه معتقدند که اگر 

 تورّمرشد  آید، این کار به کاهشه عمل جویی ب ی دولتی صرفهها هزینه و در کاسته شود

نیست. برعکس،  تورّمدولتی قادر به توضیح  ی هزینهید. خواهیم دید که رشد انجامخواهد 

. گیرند میسرچشمه  یدار سرمایهدولتی از تضادهای ذاتی نظام  ی هزینهو رشد  تورّمرشد 

نی از تکامل تاریخی عیّم ی مرحلهاین تضادها در  مشخّص ها تنها بروزاتِ ینا

                                                           
1
 - Monetarist School 

 99، اقتصاددان آمریکایی را نام برد که پس از کودتای شیلی در «میلتون فریدمن»توان  ی این مکتب می های برجسته از چهره

ی نوبل در اقتصاد را  ، مسئولیت تنظیم اقتصادیِ دولت ژنرال پینوشه را بر عهده داشت و در واقع به همین خاطر جایزه9121تامبر سپ

  )م( اختصاص داد!به خود 

الیسم، نئولیبر» های بورژوازی، مثالً به کتاب  تواند برای دریافتنِ چندوچونِ آرا و اقداماتِ این اَیادی و ایدئولوگ خواننده می

 زاده، نشر اختران( مراجعه کند.  )دیوید هاروی، محمود عبداللّه« تاریخ مختصر
2
- Money Supply 

 دار و ...( در یک اقتصاد. )م( انداز غیر مدّت های پس های جاری، سپرده های دیداری )حساب جمع پولِ نقدِ در گردش و سپرده
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 رشدِ داری و در این موردْ ها در نظام سرمایه امّا شکل بروز پدیده ند.اَ یدار سرمایهتولید 

 ی هزینهکودکانه شده که گویا رشد  ی نظریّهد این ، موجِها قیمتدولتی و ی ها هزینهزمانِ  هم

 است. تورّم علّت دولتیْ

خود  ه سیاسی را ب یِشکل یک بحث جدّ بریتانیای دیگری نیز دارد که در  جنبه مسألهاین 

ی  زنجیره ی ضعیفِ حلقه، در این بریتانیاست که این درست در جا اینگرفته است. جالب 

ای که  ی اساسیها بحثاست که ما از هم اکنون شاهد طرح  [جهانی] 9یِدار سرمایه

 غاز کند، هستیم.آکارگر  ی طبقهیاری آن یورش خود را بر ه نظر دارد ببورژوازی در 

مفیدند  یدار سرمایه، که برای 6مولّداند: کارگران  کارگر را به دو بخش تقسیم کرده ی طبقه

گران ؛ و کارکنند مییعنی کاالهای قابل عرضه در بازار( تولید ) چون کاالهای سودآور

[ مولّدکارگران  توسّط] زیادی از سود تولید شدهبسیار ون سهم درد نخورند چه ، که ب1مولّدنا

بخش دولتی هستند. از  در استخدامِ مولّدناکارگران  ی عمده. از قضا بخش شود میصرفشان 

 تورّم عامل اصلیِها  این موضوع از دید آنکه بخش دولتی در حال گسترش بوده و  جا آن

 یها بخشدر آن  گذاری سرمایهمطرح گردیده که بسیار ساده  این نظرِ ،شود میشناخته باز

 "یواقعیّت" بیش از حد زیاد است. اما این خود گیرد میکار  هرا ب مولّدنااقتصاد که کارگران 

، و به همین خاطر است که دهد میرا تشکیل  یدار سرمایهکنونی  است که اساس بحرانِ

 . به زعمِکِشد میوار هَ طور این نامولّدبرای کاهش شدید تعداد کارگران  [حاکم ی طبقه]

بخش  نصیبِ بایست میدر جامعه  گذاری سرمایهی از تر بزرگ، سهم نظریّهاین  دارانِ طرف

افزایش  نیز باید شوند میکار گرفته  هی که بمولّدکارگران  نسبتسودآور اقتصاد گردد، و 

                                                           
1
- Weak Link in the Capitalist Chain 

جا صحیح است که در  داند، تا به آن داریِ جهانی می ی سرمایه ی ضعیف زنجیره یسنده، در آن دوره بریتانیا را یک حلقهکه نو این

گاه هژمون جهان و دادن جایش به ایاالت  نسبت با آمریکا و آلمان و ژاپن، بدان بنگریم. وگرنه بریتانیا، با وجود سقوطش از جای

ست که به عنوان یار غار  اکنون نیز از دول امپریالیستیِ جهانی ا که هم راند، بل ویسنده کالم میمتّحده، نه تنها در زمانی که ن

 اَش مشغول است. اندازیِ امپریالیستی تازی و دست ی روزهای دور و سَرور اکنونش، به تُرک مستعمره
2
- Productive Workers 

3
- Unproductive Workers 
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9چپ"و هم  "راست"هم  بریتانیایابد. امروزه در 
ست  یارند. این گرایشاین نظر را قبول د "

ف کارگران، به شکاف انداختن در صفو حاکم به ی طبقهاس و بسیار خطرناک. بسیار حسّ

کارگر، نیاز  ی طبقه حمله بر کلِّ درآمدِ پیش عنوان به، نامولّدو  مولّدگران تقسیم آنان به کار

کار، که او را در  ظهمحاف لمثل دهقانانِا ، از نوع فیحد بارزیمتّ گونه هیچحاکم  ی طبقهدارد. 

 است در خودِ . بنابراین، ناگزیرکارگر حمایت کند در کنار خویش ندارد ی طبقه اَش به حمله

با تقسیم  راای  ایدئولوژیک چنین شکاف و تفرقه ی زمینهندازد؛ و اَ کارگر شکاف بی ی طبقه

 فراهم آورده است. نامولّدو مولّدکارگران به 

کیث  رسِ راستی از این نوع را یکی از پیروان مکتب پولی،ِ دست ی نظریّه ترین افراطی

 بهترو  مطرح نموده است بریتانیا کار محافظه جناحپرداز  نظریّه، صاحب نفوذترین 6جوزف

صورت یک مشکل  هب گونه چه مسألهاست از خود او نقل قول کنیم تا روشن شود که این 

 ی طبقه سقوط و عسرتبهای ان را به رحب کوشند میذهن بسیاری از کسانی را که  ،واقعی

 :گوید می خود مشغول داشته است. اوه ب ،کارگر حل کنند

 1کارآفرینِمستقل و منفرد گرفته تا سلطان اقتصادی، آیا جانشینی برای  بازرگانانِ از

بخش دولتی  گذاریِ سرمایهکند،  خلقیافت؟ کسی باید ثروت را  توان میاقتصادی 

                                                           
1

ای قرار  های تحلیلی و مفاهیم تبیینی، در همان حیطه شود این است که در سطح مقوله ده مینامی "چپ"چه  نمای آن خصلت -

شود. این قرارگاه برای  گذر سرمایه برساخته می د که از رهزی ای می ؛ در واقع در آن جهان معناییدارد که جناح سرمایه قرار دارد

ها همیشه از این "کمونیست"ایستد. در سوی مقابل  سرمایه می شود که همیشه در جناح ی را باعث می"چه باید کرد؟"، "چپ"

 نمای اصلیِ آن. زنند و این است همان خصلت قرارگاه تن می

کند  گیری می ای را پی این جهان معنایی است و مواضع سیاسی ایران بنگرید که تا خرتناق اسیر "چپ"تر به  به صورت مشخّص

اَنجامد. این نابیناییِ منبعث از جهان معناییِ بورژوایی، خود را به طور مثال در  قاتی نمیی طب که هر چه باشد به انکشاف مبارزه

خواندنِ جمهوری اسالمی ایران، دفاع از جنبش سبز و انقالب خواندنِ آن، انقالب نامیدن دخالت  "داریِ غیر متعارف سرمایه"

تعیین حقِّ "را  اقلیم کردستان عراقگرایانه و شووینیستیِ  قومدوم رفران وریّه، دفاع از کوبانی و روژئاوا،امپریالیسم غرب در س

هماره خود را از طریق  "کمونیسم"ست که  تحکامات بورژوازیبخشی از اس "چپْ"دهد.  نشان میو ...  دیدن "سرنوشت ملل

هاشان را روی مواضع  خانه توپی گِرا ،ها"کمونیست"ها باید بدانند که وقتی " چپ"نَهَد.  برمی "چپ"اَمان و افشای این  نقد بی

سفاهتِ این چپ، یکی از رازهای فراست  کوبند. می در واقع دارند استحکامات بورژوازی را درهم، اَند ها قفل کرده آن

 ست. بورژوازی
2
- Sir Keith Joseph 

3
 - Entrepreneur 
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بخش  تولیدِ ست و تاکنون حیاتش بسته به اضافهین کار نیم اجاانهنوز قادر به 

 آن یک بخش خصوصیِ راه همو به  ـ خصوصی بوده است. اما رشد بخش دولتی 

ش تداوم بخشیدن به الگوهای اَ یریز که هدف از طرحدولت،  مالیِ مورد حمایتِ

ست بر بار سنگینی ا ـ ه ارث رسیده از انقالب صنعتی استب کالنِ جمعیّتیِشغلی 

 [1] داده است. دوش بخش خصوصی که آن را در خطر نابودی قرار

آدام  موضعست که بازگشت به جا این. زند میست که تمام آن انحرافات بیرون جا این

تولید  ی شیوه گیِ هگندیدتالشی و یث جوزف، در دوران ک. سربینیم میاسمیت را 

 کنونیِ ست تا به این وسیله بحرانا بورژواییِ جدیدخواستار یک انقالب  یْدار سرمایه

 .را حل کند یدار سرمایه

بخش دولتی است؛ کاری که باید کرد این است  آورِ رشد سرسام ه گمان او، مشکل واقعیْب

ت خصوصی، که به آن شخصیّ ی سرمایهصوصی، و نه فقط به خ ی سرمایهکه صنعت را به 

ت أچنان وضع خرابی است که جرباز سپرد. بورژوازی در  اقتصادی کارآفرینِخاص، به 

 آفرینمعتقد است که این کس، کار تولید کند؛ وبگوید کسی باید ثروت را  کند می

هر چه از  گونه چهبینید  می، گیرد میمواضعی  گونه چهبورژوازی  دیبین میاقتصادی است! 

  ش را بر حق جلوه دهد!اَ تا مواضع کنونی کند میدستش برآید 

 تولیدِ تجلّیِق رُمربوط به طُ محوریِ حث خود پیرامون این مسائلِبه باید ب جا ایندر 

در  بورژواییظرات ن تقویّت شدید نقطهات سبب تجلّیاین  گونه چه که این، و یدار سرمایه

خاتمه دهم و به اختصار به طرح وظایفی که یک  ،گردد میبحران کنونی  ماهیّتباب 

بحران باید نشان دهد، و غیره،  ی نظریّهیک  چه آنی بحران باید برآورده سازد ، به  نظریّه

 بپردازیم.
 
 

                                                                                                                                                     
های  دل بهتری باشد. این کلمه، یکی از مقولهتواند معا کار می کارآفرین چندان معادل دقیقی برای این مفهوم نیست، کاسب

دارانه ارج و قرب فراوانی یافته است. در  های اصلی اقتصاد سرمایه بنیادین مکتب اتریش است که امروزه در میان تمامی جریان

ی وبستر  نامه در لغت ی ثروت و ... است !!!. روز، دلیل ارتقای اقتصادی جامعه، تولیدکننده پذیر، به واقع او بسیار باحال، ریسک

 «پذیرد. کند و به هدف کسب سود، خطرهای مالی را می را اداره می  کسی که فعّالیت بیزینسی»آمده است: 
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 بحران ی نظریّه یک 9های فهمؤلّ

 
است که نشان  اینمارکسیستی،  موضعآن، از  لِوجه اوّ بحران دارای سه وجه است. ی نظریّه

 شهرباورانه آرمانای  نظریّهنشان دهد که سوسیالیسم  پذیر است؛ دهد سوسیالیسم امکان

 یدار سرمایهاش بر توسعه و تکامل خود نظام  علمی ی پایهعلمی دارد و  ی پایه که بل ،نیست

 ی پایهاقتصاد بر  ی اداره ی ایدهاجتماعی،  ریزیِ ی برنامه ایدهاستوار است. به این ترتیب، 

ر رفع به منظو ریزی برنامه ی ایدهخصوصی،  سوداگریِ ی پایهو نه بر  اقتصاد سوسیالیزه

بحران باید نشان  ی نظریّهست ممکن و شدنی.  یا ایدهو نه تولید برای سود،  نیازهای مردم

یر بودن پذ حاکی از امکان یْدار سرمایهتمام گرایشات موجود در خود نظام  گونه چهدهد که 

 توپیک نیست.یویالی خواب و خسوسیالیسم سوسیالیسم است و 

یعنی نشان دهد مشکالتی که ضرورت است.  نشان دهد سوسیالیسم یککه  آن دوم

 یدار سرمایهدر چارچوب  ،مردم است ی تودهمعنا  اینو به  کارگر ی طبقهگیر  گریبان

ست رو روبهبشریت با آن  ای را که قادر نیست مسائل بنیادی یدار سرمایه ست.نشدنی ا حل

مشکالتی که  ست که نشان دهد برای حلِّّا بحران آن ی نظریّه دوموجه  حل کند. پس،

 سوسیالیسم یک ضرورت است. ،سترو روبهکارگر با آن  ی طبقه

دوران در بحران باید جواب دهد این است که چرا  ی نظریّهکه یک  ای مسأله که سوم این

دوام آورده است،  چنان همدورانی که از آغاز قرن بیستم ، یدار سرمایه گیِ هگندید

گری، نظریات رکاالب بر جنبش نظریات غ علّت به چه ؟هنوز وجود دارد یدار سرمایه

د توان می تر یا رادیکال بهتری ها دولتبه کمک  یدار سرمایهست که معتقدند  ای طلبانه اصالح

چرا این نظریات در حل کند؟  را ستا گریبانه کارگر با آن دست ب ی طبقهمشکالتی که 

 رد شده است؟ بی تا این حدو مارکسیسم انقال پذیرفته شده عموماًکارگر ی  طبقهجنبش 

برای  را داده باشم؛ سؤالاز جواب این  ییی من برای آن بود که جزها صحبتل قسمت اوّ

که درگیر  هایی ندر چشم آ یدار سرمایهجوهر نظام  تجلّیِ ی نحوهآن بود که نشان دهم 

                                                           
1
- Components 
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 ی درباره یبورژوای ت بسیار شدید آراییّند، سبب تقواَ تولید و توزیع و غیره در این نظام

رونق بعد از جنگ را در نظر  ی دورهخودمان،  ی دورهاگر  .گردد میاین نظام  ماهیّت

طرفانه و  صورتی بیه ها دولت قادر است ب و عقایدی که بر طبق آن که آرا بینیم میبگیریم، 

در آور تولید  رشد سرسام راه همعمل کند، به  ـ حاکم ی طبقهو نه تنها ـ  به نفع تمامی اقشار

بازی کرده،  یدار سرمایهای که دولت در اقتصاد  بیست یا سی سال گذشته، و نقش فزاینده

ایفا  کننده تعییند نقش توان میکه گویا دولت  رسد میشده است. چنین به نظر  تقویّتبسیار 

درآمد بزند. برای  مجدّدکارگر دست به توزیع  ی طبقه، گویا دولت قادر است به نفع 9کند

علمی الزم است. من برای اثبات این نکته ابتدا به بررسی  ، مارکسیسمِماتیا چنین توهّارزه بمب

مطرح  اجماالًبحران را  مارکسیِ ی نظریّهپردازم، سپس  نادرست بحران می های نظریّه

 نمایم. را بررسی می یدار سرمایهدولت  مسأله، و در آخر کنم می

 

 یدار سرمایهبحران  ی دربارهنادرست  های ریّهنظ
 

 ی نظریّه عموماًست که  ای نظریّهخواهم به آن بپردازم  بحران که می نادرستِ ی نظریّهلین اوّ

که افزایش مصرف،  شود میچنین استدالل  نظریّه. در این شود مینامیده  "مصرف نامکفی"

 ،نظریّه بر اساس ایندولت، قادر است بحران را حل کند. چرا که،  یها هزینهافزایش  مثالً

 در جامعه رخ داده است. در دوران اقتصاد کالسیک، یمصرف توان بر اثر کمیِ اساساًبحران 

 نامولّدخواست مصرف  ؛ با این تفاوت که او میکرد مینظری شبیه به این را مطرح  6مالتوس
                                                           

ی بحث روشن  داری، ثانوی یا تبعی بودن این نقش است که در ادامه کننده نبودن نقش دولت سرمایه منظور نویسنده از تعیین -9

 گردد. )م( می
2
- Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

د هندسی و نرخ افزایش تولید مواد غذایی در عکشیش و اقتصاددان انگلیسی. وی بر این بود که نرخ رشد جمعیّت به صورت تصا

 دهد. نظر مالتوس بر این بود که نباید به صورت اخالقی و ین حالت به صورت تصاعد حسابی است و لذا بحرانی رخ میبهتر

هایی به حذف و نابودیِ ضعفا  بود غذا و جدال بر سر آن بود که هیچ، باید با تاکتیک ومیر ناشی از کم اجتماعی مانع این مرگ

کم  این حقیقتی آشکار است که دست»او توجّه کنیم: « جستاری در باب اصل جمعیّت»متن یاری رساند. به این نقل قول بلند از 

ی زندگی الزم است، افزایش جمعیّت باید به  ترین واحدهایی که برای ادامه اد غذایی به کوچکبندیِ مو بار تقسیم پس از یک

چه برای حفظ جمعیّت در این سطح  ی نوزادانی که اضافه بر آن هر چه که باشدـ محدود گردد. کلیّه میزان افزایش مواد غذایی ـ
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 نظریّهد در این توان میجای آن، امروز ما دولت را داریم که ه اکین و اشراف افزایش یابد. بملّ

یش را ها هزینهدولت بتواند  چه چنان، نظریّهمحوری را ایفا کند. به موجب این  ان نقشِهم

 ک تولید را ایفا کند، بحران مهار و مرتفع خواهد شد. بتواند نقش محرّ چه چنانافزایش دهد، 

مصرف  ی نظریّهبرای توضیح رونق پس از جنگ، همان  6تونی کلیفو  9نومایکل کیدر

1اقتصاد تسلیحات مستمر" ی نظریّهب نامکفی را در قال
، نظریّه این[ 0]اند.  مطرح نموده" 

داند.  میی رونق پس از جنگ  وجود آورندهه تسلیحاتی دولت را عامل ب ی هزینه]رشد[ 

رین ند. اما سایاَ درک نکرده آن را ابداً [ رفرمیستیِ، آثار و تبعات ]سیاسیِنظریّهاین  فینِمؤلّ

خاص آن  یی دولت، و نه یکی از اجزاها هزینهدر قبال کل  د، منتهانیز موضعی مشابه دارن

نقش بحران کنونی را در افزایش  . این گروه، راه حلِّ[تسلیحاتی ی هزینهیعنی ]

 در نظریّهو نه در کاهش آن. این  دانند می یدار سرمایهدولت در اقتصاد  ی گرایانه مداخله

ی، دولت باید در کار بیبرای حل بحران و کاهش دارد؛  ِباال دست بریتانیا جنبش کارگریِ

 غالباًترش دهد. این بحث را سالمنفعه را گ های عام درگیر شود و یا طرح تر بیشصنعت 

ن به ای رادیکالهای چپ  و بسیاری از گروه 0حزب کمونیست بریتانیا جریاناتی از قبیل

                                                                                                                                                     
مندان برای آنان جایی باز شود ... بنابراین، کار  که با مرگ سال نآیند، الزاماً باید هالک گردند، مگر آ الزم است به دنیا می

هوده بکوشیم تا مانع  که احمقانه و بی منطقی این است که عمل طبیعت را در به وجود آوردن این مرگ و میر آسان کنیم، نه این

ن اَشکال دیگر هالکت، که طبیعت را به های وحشتناک بیم داریم، باید در فراهم آورد آن شویم و اگر از فرارسیدن مداوم قحطی

نوایان به پاکیزگی، باید عادات خالفِ آن را اشاعه دهیم. در  ایم، سخت بکوشیم. به جای تشویق بی استفاده از آن مجبور کرده

روستاها را باید در باز طاعون برویم.  ها سکنا دهیم و به پیش تر بسازیم، جمعیّت زیادتری در خانه ها را تنگ شهرهایمان باید خیابان

تر از همه باید از مداوای   خصوص سکنا گزیدن در مناطق باتالقی و ناسالم را تشویق کنیم و مهم های راکد بسازیم و به کنار آب

های کلّی  کنند که با فراهم آوردن طرح سوز چشم بپوشیم و افراد خیرخواهی را که بس در اشتباهند و فکر می ن امراض خانما

ومیرِ سالیانه  های مشابه مرگ ها و راه کنند، مذمّت کنیم. اگر از این راه ها به نوع بشر خدمت می نظمی کن کردن بی هبرای ریش

)ای. ک. هانت،  «افزایش یابد ... شاید بتوانیم همگی در سن بلوغ ازدواج کنیم و تنها معدودی از درد گرسنگی هالک شویم.

 (991و  996، ص 9199ل، سهراب بهداد، نشر آگه، تهران، چاپ اوّ
1
- Michael Kidron (1920-2003) 

 (.SWPی مارکسیست انگلیسی و از مؤسسین و رهبران حزب تروتسکیستِ کارگران سوسیالیست ) نویسنده
2
- Tony Cliff (1917-2000) 

 (.SWPیست )حزب تروتسکیستِ کارگران سوسیال ی فلسطین اشغالی و از رهبران نام مارکسیست، زاده ی به نویسنده
3
- Theory of the Permanent Arms Economy 

4
- the Communist Party of Great Britain 
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ی دولت، وضع را ها هزینهکارگر یا ی  طبقه مزد دستکه کاهش  کنند میصورت مطرح 

شده  ی به خرید کاالهای تولیدتر کمها، پول  توده یِمصرف توان: با کاهش کند میبدتر 

ان قادر به فروش کاالهای خود نخواهند بود؛ دار سرمایهو در نتیجه  یابد میاختصاص 

حاضر به  ی دوره، که در نظریّهاین  .یابد میی افزایش کار بیشده و  متوقّف گذاری سرمایه

ان مطرح است دار سرمایهبرای  چه آنای بیش نیست. زیرا  هت مطرح است، در واقع یاوشدّ

ها. شرطی که برای  فروش آن صرفاًنه  و است در ازای کسب سود فروش کاالهایشان

مزدها به سطحی  تنزّلی و کار بییش ازالزم است دقیقاً همین اف گذاری سرمایهافزایش 

ان برای احیای نرخ سود دار سرمایههاست شرایطی که  این است.از ارزش نیروی کار  تر پایین

 .9ی خود الزم دارند یافته تنزّل

و  گلین توسّطوجود دارد که از جمله  یدار سرمایهبحران  ی دربارهنادرست دیگری  ی نظریّه

: یکی دانند میبحران را ناشی از دو عامل  ،دو نویسنده مطرح گردیده است. این 6ساتکلیف

ل را بیش از پیش مشک نهایییمت ، انتقال افزایش هزینه به قالمللی بین 1افزایش رقابت که آن

تولید از طریق  ی هزینهدر  ای عمدهوجود آمدن افزایش ه ؛ و عامل دیگر عبارت از بسازد می

کارگر، روح ی  طبقهجنبش  یِجوی هاست، عاملی که از اعتالی روح مبارزهمزد دستافزایش 

0مزد اجتماعی"مستقیم به افزایش ه طور مستقیم و غیر که ب ای یجوی مبارزه
میده، ناشی جاان "

                                                           
به  09ی موفّقِ کاهش ساعت کار از  سال است که از آخرین دوره 01اکنون بیش از »به طور مثال، بر طبق آمارهای روزآمد،  -9

ساعت در بخش صنایع فلزی  19ساعت به  01سال از تبدیل  11ش از های اقتصاد آلمان و بی ی بخش ساعت در هفته در کلیّه 01

درصد افزایش یافته است که این خود  91کار در این کشور بیش از   ست که در همین زمان، بازده گذرد و این در حالی آلمان می

تواند اهداف  داری، زمانی می مایهباشد. سیستم مسلّط در آلمان و در جهان سر کاری انبوه در کشور آلمان می ترین دلیل بی مهم

مزد کارگران و رقابت با چین در بازارهای جهانی را پیدا کند که در  خصوص کاهش سطح دست اقتصادی و سیاسیِ خود و به

داری،  توان گفت که به همین دلیل در کشور آلمان و سایر کشورهای سرمایه کاریِ انبوه ایجاد کند. ... لذا می اقتصاد بی

داری،  )اقتصاد سرمایه« کاران کاهش پیدا نکند. کنند تا طیف انبوه بی دانانِ نئولیبرال شدیداً افزایش ساعت کار را تبلیغ میاقتصاد

 (91و  1، ص 9116هژمونیِ آمریکا و منابع فسیلی، محسن مسرّت، نشر نقد فرهنگ، تهران، چاپ اوّل، 
2
- Andrew John Glyn (1943-2007) & Robert Bob Sutcliffe (1939-) 

بحران سودآوری: نقدی بر آرای »ای دارد به نام  مقالهیفه  بریتانیا.عضو حزب کارگر  ومارکسیست اقتصاددان آکادمیسین دو  

 (.the Crisis of Profitability: a Critique of Glyn-Sutcliffe Thesis, 1973« )گلین و ساتکلیف
3
- Competition 

4
- Social Wage 
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: شود میان از دو سو از کفشان ربوده دار سرمایهگفت که سود  توان میپس  [9]شده است. 

ه و از طرف دیگر ب شود می ها قیمتخاطر وجود رقابت که مانع از باال رفتن ه از یک طرف ب

. این [جنبش کارگری است یِجوی که ناشی از اعتالی روح مبارزه]فتن مزدها، باال ر خاطر

یکی است؛ با این تفاوت که در روزگار آدام اسمیت  با استدالل آدام اسمیت تقریباً نظریّه

دیگر  عبارت بهمطرح نبود.  ها قیمتاز طریق افزایش  ها هزینهعاجز بودن از افزایش  ی مسأله

این بود که رقابت  مسأله که بل، شود می ها قیمتاال بردن این نبود که رقابت مانع ب  مسأله

ه که رقابت سبب شد میچنین توضیح داده  سودْ تنزّلِگاه  ؛ و آنگردد می ها قیمت تنزّلباعث 

و یا با افزایش  ماند میکم و بیش ثابت  مزد دستکه  ، در صورتیگردد می ها قیمت تنزّل

را در رقابت زیاد واقعی بورژوازی مشکل  امْن ایّآ. در یابد میافزایش  ،سرمایه 9انباشتِ شتابِ

همان بحث مطرح است: سود  اساساًکه  بینیم میدید. امروز هم  و مزدهای بیش از حد باال می

به مقدار کافی  ها قیمتمانع افزایش المللی  بیناست زیرا رقابت  تنزّلان در حال دار سرمایه

 تنزّلگفت که باال رفتن مزدها سبب  م اسمیت میمزدها هم خیلی باالست. آدا ، وشود می

که خود  جا آن. اما از گویند میگلین و ساتکلیف هم همان را  د است؛، و این بشود میسود 

 یْدار سرمایهمعتقدند که این خوب است! و البد برای مبارزه با  دانند میسوسیالیست را 

داران،  یهسود از کف سرما ردن قهریِخارج ک کارگران باید از طریق باال بردن مزد خود، به

ل به شکل بار اوّ، کند میگفته بود که تاریخ خود را تکرار ادامه دهند! مارکس زمانی 

شاهد تکرار خام  هستیم، مضحکه. و ما امروز شاهد مضحکبه شکل  دوم، بار اژدیتر

باال را فراهم نقد نظریات  ی زمینهکه  برای آن .اَند شدههاست نقد و رد  مدّتنظریاتی که 

 بحران مارکس بپردازیم. ی نظریّهآوریم باید به تشریح 

 

                                                                                                                                                     
های دولتی که صرف خدماتِ  برای ایجاد این توهّم که گویا آن بخش از هزینه بریتانیا "چپ"راعیِ بورژوازی و مفهوم اخت

 دارد. )م( ی کارگر از کلِّ جامعه دریافت می گردد، در واقع نوعی مزد است که طبقه عمومی می
1
- Accumulation 
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 9بحران یِمارکس ی نظریّه

 
 یدار سرمایهتولید  ی دربارهکه  ای نکتهپردازیم.  ی مارکسیِ بحران می اینک مختصراً به نظریّه

منظور کسب سود. یک ه تولیدی است ب یْدار سرمایهباید گفته شود این است که تولید 

نیز هست. کاال تولید  0ای مبادله ـ  یک ارزش که بلنیست،  1یمصرفـ  یک ارزش صرفاً 6کاال

 شته باشد. سرمایه، کارگر را جزْاد، سودی در بردار سرمایه ی طبقهکه برای  ، مگر آنشود مین

به این . گیرد مین، به خدمت هاسود این 9تحقّقو یا  دار سرمایه ی طبقهمنظور افزایش سود ه ب

باال  6کار حال اگر بارآوریِای.  مبادلهـ  مصرفی است و هم ارزشـ  ترتیب، کاال هم ارزش

ی تولید شود، ارزش هر واحد کاال تر بیشثابت کاالی  زمانِ مدّترود، یعنی اگر در یک 

که کار معنایش این است  اسی است. باال رفتن بارآوریِحسّ ی خواهد کرد. این نکته تنزّل

 ی است. پس برای افزایش مقدار کلِّتر کمهمان مقدار کاالی قبلی اینک حاوی ارزش 

که در عمل، برای  گردد میآشکار  جا آنی تولید کرد. این نکته از تر بیشارزش باید کاالی 

یش دهیم. زیرا افزارا پیوسته  گذاری سرمایهقبلی مجبور خواهیم بود  تولید همان مقدار ارزشِ

 ]با باال رفتن بارآوریِ، سرمایه معیّنکار بدان معناست که یک مقدار  بارآوریِ باال رفتن

جمع  ،افزایش نیابد گذاری سرمایه. اگر مقدار دگیر می به کاری را تر کم[ تعداد کارگر ،کار

                                                           
1

هر ی  به نظر ما مطالعه»آورند:  چنین می "نیویورک تریبون"ی  نشریّه ، در9999اکتبر  0ای به تاریخ  مارکس و انگلس در مقاله -

شود و در نتیجه بایستی فقط با  ی منفرد و جدا که گویا برای نخشتین بار در برابر جامعه پدیدار می بحرانِ جدیدی، به مثابه پدیده

های  ناسان با این روشِ کهنه به بررسیِ پدیدهش بود اساسی است. اگر طبیعت اثرات ناشی از آن توضیح داده شود، واجد یک کم

ی جهانی  های کنگره )مجموعه مقاله« شد. دار، هر بار موجب شگفتیِ همگان می های دنباله پرداختند، ظهور ستاره طبیعی می

دها را در تواند این مجلّ (. خواننده می996، ص 9199، گروهی از مترجمان، نشر دیگر، چاپ اوّل، 9119مارکس، جلد سوم، سال 

 فضای وب بیابد.
2
- Commodity 

3
- Use-Value 

ی است و بهتراستفاده معادل ـ  دارد، معتقدند ارزش "سرمایه"ای از جلد یک  برخی از مترجمین چون جمشید هادیان که ترجمه

 کند. تر مستفاد می معنا را کامل
4
- Exchange-Value 

5
- Realization 

 ی آن با پول. )م( نهفته در کاال در اثر مبادله یِعینیّت یافتن ارزش و ارزش اضاف
6
- Productivity of Labour 
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ی کار بی، و گیرد میانباشت سرمایه صورت ن ،یابد میهای تولید شده افزایش ن کل ارزش

کار، سرمایه با تضادی  باال بردن بارآوریِ ی پروسهین، در بنابرا. کند میرشد 

هر واحد  که حالی، در شود میی تولید تر بیش مصرفِـ  ست: ارزشرو روبه

ی  انهدار سرمایهی است. تحت شرایط تر کم حاوی ارزش ،مصرفـ  ارزش

 تجلّیم 8ترکیب ارگانیک سرمایهرفتن  در باال ،کار، باال رفتن بارآوریِ تولید

آالت  رید ماشینخکه صرف  ای سرمایهـ 2ثابت ی سرمایه. یعنی، سهم گردد می

 3متغیّر ی سرمایهسرمایه، یعنی در مقایسه با سهم  از کلِّ ـگردد میو مواد خام 

. کند میرشد  ـشود می مولّد نگراکه صرف پرداخت مزد به کار ای سرمایهـ 

گانیک سرمایه است. کار مستلزم باال رفتن ترکیب ار وریِآباال رفتن بار

 ی سرمایهبر حسب ارزش، میان  خود نسبتی است ترکیب ارگانیک سرمایه

گرفته شده.  به خدمت...( و تعداد کارگران  موادخام الت،آ )ماشین ثابت

حاصل تقسیم مقدار  ،اما نرخ سود .4شود میسود، تنها از استثمار کارگر حاصل 

ه ثابت ب ی سرمایه) شده ذاریگ سرمایهمقدار  آمده بر کلِّ به دست سودِ

آمده بر  به دست و نه حاصل تقسیم سودِ باشد می( متغیّری  سرمایه ی اضافه

. به نهایی( به تمتغیّر ی سرمایه) ه در خرید نیروی کاردش گذاری سرمایهمقدار 

ی کارگر تر کمتعداد  کار، همان مقدار سرمایهْ این ترتیب، با افزایش بارآوریِ

ی نرخ سود باید سود  از طرف دیگر، برای محاسبه و کشد میرا به استثمار 

و مواد خام(  آالت ماشین) ی هزینهحاصل از استثمار این کارگران را بر 

، گرایش نرخ سود گرایشی است نزولی. که اینی تقسیم نمود. نتیجه تر بزرگ

 9تنزّلمارکس در مورد گرایش نرخ سود به  ی نظریّه (اساس)گفتیم  چه آن

                                                           
1
- Organic Composition of Capital 

2
- Constant Capital 

3
- Variable Capital 

4
صول د محتوان یء، تنها میشنه به عنوان یک سود به عنوان تحقّقِ پولیِ ارزش، و ارزش و سرمایه به عنوانِ یک رابطه و  -

ش تر از خود ی چیزی بیش زاینده شود همان استثمار کارگران، . مصرف این کاال که می"نیروی کار"کاالیی باشند به نام  مصرف

 است.
5
- the Tendency of the Rate of Profit to Fall 
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 به خاطررا   نظریّهین . ا9عاجز بود نظریّهاز کشف این کالسیک  سیاسی اقتصادـ[ 6] است.

 پس از مارکس کردند. ی دورهکه در  کنند میرد  قدر ناش امروز هماَ آثار و تبعات انقالبی

است. هر چه  انهدار سرمایهتولید  مرکزیِاساسی و  6تضاد تجلّیِ، تنزّلنرخ سود به  گرایش

. کند میی خودنمای تر بیش تنزّلْگرایش نرخ سود به  ،اُفتد می به کاری تر بیش ی سرمایه

 متضمّنکار  ست که در تحلیل مارکس، افزایش بارآوریِجا اینمهم  ی نکته

 وقتِ ارآوریْفزایش بکارگر است. زیرا با ا ی طبقه 3افزایش نرخ استثمارِ

 زمان مدّتبراین ، و بناتولید مایحتاج کارگران الزم استبازی برای تر کم

 .گیرد میقرار  دار سرمایهکار در خدمت تولید سود برای  ی از روزـتر طوالنی
خود را به  دهد میکارگر را افزایش  ی طبقهکه نرخ استثمار  ای پروسهبا وجود این، همان 

نه به این خاطر که  کند می تنزّل. بنابراین نرخ سود سازد می گر جلوهنرخ سود  تنزّلشکل 

 تر بیشها  به خاطر که آن که بل، یابد میایش زو مزدها اف شوند میاستثمار  تر کمران کارگ

تولید این نکته تضاد ذاتی نظام  .کند می تنزّلو ارزش نیروی کار  شوند میاستثمار 

؛ سهم و خدمت انقالبی مارکس نیز در همین کند میرا به بارزترین شکل بیان  دارانه سرمایه

به  توجّهبا  انباشت، یعنی زمانی که دیگر ی پروسهی از معیّن ی مرحله، در علّتاست. به این 

افتاده است، به عبارت دیگر زمانی که مقدار  به کارموجود، سرمایه بیش از حد  نرخ استثمارِ

انداخته  به کار ی سرمایه نیست که برای کلِّ قدر آنسود مدام در حال افزایش است ولی 

بروز  یدار سرمایهی از این پروسه است که بحران معیّن ی مرحله، در آری باشد ـ "کافی" شده

0اضافه انباشت سرمایه"ست که ا ی آن ؛ و بروز بحران نشانهکند می
وجود دارد. یعنی به  "

سودی که  نسبت به مقدار کلِّ؛ نسبت نرخ استثمار موجود، سرمایه بیش از حد زیاد است

 زیاد است. سرمایه بیش از اندازه ،شود میتولید 

 

                                                           
1

تباریابی یک بورژوازی علت این عجز اپیستمولوژتالش شده است تا «ذات، پدیدار و امکان سیاست کمونیستی» ی مقاله در -

 شود.
2
- Contradiction 

3
- Rate of Exploitation 

4
- Overaccumulated 
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 یدار سرمایه بحران
 

 حران، در واقع هم بروز بیماریِباست.  یدار سرمایهتضادهای  بارز شدنِ یدار سرمایهبحران 

خویش در پیش  برای مداوای درونیِ یدار سرمایهاین نظام است و هم تبلور راهی که 

بیش : سرمایه ]چیست؟[ . مرضرض است و هم راه عالجمبحران هم خود . گیرد می

 عنوان به، سرمایه، یدار سرمایهدر بحران  :]چیست؟[ و راه عالج افتاده است به کاراز حد 

ی زیادی از ها سرمایهو  مانند میاستفاده ا باله و ساختمان آالت ماشین؛ شود میسرمایه، نابود 

در  .گردند میو ورشکست  شوند میی بسیاری از گود خارج ها بنگاهورند، خ قلم می دفاترْ

ند از توان میایستند و دیگر ن سرمایه از کار بازمی عنوان به ها سرمایهخش وسیعی از ب حران،ب

سودهای تولید شده  عیِکه مدّ ای سرمایهسهمی طلب کنند؛ مقدار  سودهای تولید شدهْ کلِّ

به پیوندد.  وقوع میه سرمایه ب 9کزِرتراکم و تم ی پروسه. در بحران، یابد میاست، کاهش 

هستند پیش از همه  6بازدهی ی درجهین تر پایینی که دارای یها سرمایهی، کلّ طور

 تری داشته وری بیش بهرهه مانند ک میباقی  هایی سرمایه. تنها شوند میو نابود  1ورشکست

های  گاهمانند، بن می باقی ها سرمایه ترین پربازدهکه تنها  ای باشند. در خالل چنین پروسه

و  یابد میی افزایش کار بی. در موقع بحران، پردازند میکوچک  یها بنگاهبزرگ به خرید 

از  تر پایینمزدها به سطحی  تنزّلکارگر را مجبور به پذیرفتن  ی طبقهکه  ان برای آندار سرمایه

کارگر در  ی طبقهاز سطح متعارفی که  تر پایین، یعنی به سطحی 0کار ارزش متعارف نیروی

از این . گیرند میقرار  تر قوید، در موضعی نبنمای ه استبدان دست یافت  نی پیشیها دوره

از ارزش نیروی کار  تر پایینمزدها به سطحی  تنزّلطریق، یعنی از طریق 

 9.یابد می مجدّد است که نرخ سود امکان افزایشِ

                                                           
1
- Concentration and Centralization 

2
- the Least Efficient 

3
- Bankrupcy 

4
- Normal Value of Labour Power 

ها و کشورهایی که سطح  صدور صنعت به مکان شود و هم با زده اِعمال می های بحران هم در حوزه ،مزدها این کاهشِ -9

های  جنبش) نیروهای کار»مند  . برای مطالعه در این خصوص بنگرید به کتاب بسیار ارزشآید ، به دست میمزد پایین باشد دست

(. 9116ان ی سوسن صالحی، نشر دات، تهران، چاپ اوّل، زمست )بِوِرلی سیلور، ترجمه« تا کنون( 9921سازی از  کارگری و جهانی
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 : بحرانْسازد میشرایط را برای دور جدیدی از انباشت سرمایه فراهم  یدار سرمایه بحران

 کارآییِرا که  هایی سرمایه؛ دهد می تنزّلاز ارزش نیروی کار  تر پایینسطحی  مزدها را به

. بیند میزمینه را برای احیای نرخ سود تدارک  طریق این ؛ و ازکند میی دارند نابود تر کم

د مزدها را به سطحی توان میآیا سرمایه  که اینیا نه،  شود میاین کار  انجامبه  موفّقآیا  که این

کارگر  ی طبقهآیا سرمایه خواهد توانست  که ایندهد یا نه،  تنزّلاز ارزش نیروی کار  رت پایین

سیاسی است. هر  ی مسألهتر، وادار به کاری شدیدتر بکند یا نه، یک  را تحت انضباطی سخت

ورد و خود را به آ واهد توانست دوام بیخیا آکه  سؤالرا با این  یدار سرمایهبحران، نظام 

 .سازد میرو  هروب ،از انباشت سرمایه بکشاند یا تازهدور 

دو جنگ  اهمیّت به معنا و توان میاست که  یدار سرمایهبر چنین متنی، یعنی بر متن بحران 

 رکودو  لروشن شد که جنگ اوّ مسألهبین دو جنگ این  ی دورهجهانی پی برد. در طول 

به  یدار سرمایه، قادر به رساندن یردا سرمایهقادر به حل بحران  نهاییمتعاقب آن، به ت بزرگِ

ی در کار بیعظیم سرمایه و وجود  نابودیِ رغم علینیست.  از انباشت سرمایه ای تازهدور 

کارگر هنوز از قدرت بسیار  ی طبقهی بین دو جنگ، ها سالسطوح بسیار وسیع در طول 

 ی طبقهر ایستادگی ، انقالب روسیه ب9111ی ها سالبرخوردار بود. در سراسر اروپا تا اوایل 

 گذارده بود و بنابراین اثرات عینی و بالفعلِ یسزای هب تأثیران دار سرمایهکارگر در مقابل 

سرمایه کفایت  پس از آن، هنوز برای احیای سودآوریِ ی دورهل و جنگ جهانی اوّ

کارگر  ی طبقه. برای ایجاد شرایط سودآوری، جنگی دیگر و شکستی دیگر برای کرد مین

 بود، شکستی که در پیروزی فاشیسم تبلور یافت. الزم

در کار بود به اختصار از نظر  دومی را که در پایان جنگ جهانی جاست عوامل مهمّه اینک ب

عظیم و وسیع سرمایه در اثر خود جنگ،  بودیِ، نابگذرانیم. این عوامل عبارت بود از : اوالً

از جنگ تا  پیش ی دورهکارگر در  ی طبقههای تاریخ مبارزات  ین شکستتر بزرگ، ثانیاً

 ها بود. همین شکست ، در واقع بروزاتدوم جنگ جهانی و خودِ شروع آن. ظهور فاشیسم

                                                                                                                                                     
( Giovanni Arrighiگرِ فقید ایتالیایی، جیووانی اَریگی ) رزم نویسنده و پژوهش سر و هم ( همBeverly Silverبِوِرلی سیلور )

باشد « ی ما(  های زمانه گاه قرن طوالنی بیستم )پول، قدرت و خاست»باشد. این کتاب در واقع قرار بود که فصل نهایی کتاب  می

 ای به طبع و نشر رسید. حجم و اهمیّتِ مباحثِ مطروحه، به صورت مجلّد جداگانهکه با توجه به 
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ها زمانی پی ریخته شد که  شاید بتوان گفت که شرایط الزم برای وارد آمدن این شکست

خودی  رِدا سرمایه ی طبقهکارگر در اروپا بر آن شدند تا از  ی طبقهسران اصلی جنبش 

 کت جویند. در این میان، استثنایشر یدار سرمایهم درجنگ بین دول معظّ و پشتیبانی کرده

، ناشی از ضربات دوم. ظهور فاشیسم و جنگ جهانی 9ه بودندهای روسیّ بلشویک عمدهْ

ژاپن و فرانسه وارد آمد. پس از  ایتالیا، اسپانیا، آلمان، مهلکی بود که بر طبقات کارگرِ

ه کارگری را که شکست خورده بود مهار کرد و ب ی طبقه شد میآلمان و ژاپن جنگ، در 

المثل، پس از  لمان، فینمود. در آ "ترغیب" از انباشت سرمایه ای تازهولت به پذیرش دور سه

خود در تاریخ این کشور  کشور، نرخ سود به باالترین حدِّ محض آغاز بازسازیِه ب جنگ،

هم  کار محافظه راستیِ ی دستِها دولت "،ترغیب" ی پروسهاین  ی مجریِها دولترسید. 

 بود. طور ایناپن مثال در ژ عنوان به که اینستند باشند، کماتوان می

یا در کشورهایی که  فاشیسم شکست نخورده بود، و ازکارگر  ی طبقهاما در کشورهایی که 

ده بود، نقش اصلی ها فاش و برمال ش بورژوازی در خالل روابطش با فاشیست کاریِ سازش

جنبش  ازی در سهیم کردن رهبریِبازسازی را در واقع توانایی بورژو ی دورهدر تدارک 

از طریق حزب سوسیال  بریتانیادر  بازی نمود. این امر، ،کارگر در قدرت سیاسی ی طبقه

یا همان حزب کارگر، و در فرانسه و ایتالیا از طریق شرکت دادن حزب  ،راسیدموک

سرمایه به شرایط الزم برای  یابیِ دست. این پروسه برای 6گرفت انجامدولت  کمونیست در

 ها، ضروری بود.مزد دستبه سطح نازلی از  یابی دستسرمایه، و از جمله  مجدّدانباشت 

 یِموقّت، از میان برداشته شدن است مهم ی همان دو عامل قبلی که به اندازه ین عاملسوم

بود، تضادهایی که پیش از این  دومجنگ جهانی  در پایان های بین دول امپریالیستیتضاد

                                                           
شووینیسم و  های باقیِ کشورهای اروپایی از سوسیال های روسیه و بالکان، تنها کسرِ کوچکی از چپ در واقع به جز کمونیست -9

و ، کارل لیبکنخت، آنتونیو گرامشی ا لوکزامبورگهایی چون تروتسکی، رز گیِ ملّی تبرّا جستند. لنین و سایر کمونیست دیوانه

 های بسیاری دارند. های مدافع جنگ، نوشته ی چپ گرایانه گئورگ لوکاچ و ... در نقد و تحلیلِ این انحطاط ملّی
2

ای ارتش آلمان و اَمانشان با واحده این احزاب کمونیست در سرتاسر اروپا و به ویژه در بالکان و فرانسه و ایتالیا به دلیل نبرد بی -

هزار کشته در راه مبارزه با فاشیسم داد( از محبوبیّت  01فاشیسم داخلیِ خودشان )به طور مثال حزب کمونیست فرانسه بیش از 

طور نشد،  چه شد که این که مل قدرت سیاسی حرکت کنند. اینتوانستند به سمت تسخیر کا بسیاری برخوردار بودند و به واقع می

 هایش با دول متّفقین، در این موضوع بسیار مؤثّر بوده است.  بستان ست. لیکن نقش شورویِ استالینی و بده یاریجای تأمّلِ بس
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ظاهر ساخته بود. در پایان این  هرفت پیش یِدار سرمایهی بین دول ها جنگشکل ه خود را ب

ی آن گردید. آن  کننده تعیین، یک کشور بر اقتصاد جهانی سلطه یافت و عامل ها جنگ

 با یدار سرمایهر، تخاصمات بین دول دیگ عبارت به. 9آمریکا بود ی متّحده، ایاالت کشور

ی گویا بیان آماریِ صله یافت. این رویهْفی اًموقّت یدار سرمایهها بر جهان  آنیکی از  ی سلطه

از تولید  متّحده، سهم ایاالت 9112، یعنی در سال دومدارد: درست قبل از جنگ جهانی 

از  تر پایینسهم در سطحی  % رسید. امروز این96 به 9191% بود که تا سال 09ی جهان صنعت

پیش  ،جهان های صنعتیِ % است. این بدان معناست که قدرت01یعنی در حدود  9112سال 

ی قرار داشتند که امروز بار دیگر در شرف موقعیّتنسبت به هم در همان  دوماز جنگ جهانی 

تی از تولید صنع 2پااقتصادی ارو ی جامعه مثال، سهم کشورهای عنوان بهتکوین است. 

یافت. این سهم تا  تنزّل% 96، به 9191% بود که پس از جنگ، در سال 66، 9112جهان در 

 توان می% بازگشت نمود. این تصویر را 66پیش از جنگ، یعنی به  به سطح اًمجدّد 9121سال 

یید کرد. تناسب نیروها در جهان در و سایر عوامل، تأ سرمایه ،کاالبا نگاهی به آمار صادرات 

یده انجامجنگ  ی بسیار شبیه به دوران پیش ازموقعیّترونق پس از جنگ، به  ی رهدوطول 

قابل رشدی تغییر یافته؛ به این معنا که ژاپن  بریتانیاژاپن و  موقعیّتاست. در این میان، تنها 

 [2] .1زولی مستمر و مداوم را تجربه کرده استن بریتانیاو  مالحظه

                                                           
1

مقابله با بحران و  متدهایجاییِ هژمونیک از بریتانیا به آمریکا به طور کامل تثبیت شد و  ست که جابه ای این همان نقطه -

 است که جهانِ دچار آشوبِ همین دلیل هبها محرز گردید. دقیقاً  متناسب با آنهای  الگوهای انباشت و توسعه و نهادمندی

 لیا و مجارستان و ... ،چون روسیه و آلمان و ایتا های انقالبیِ بسیار، هم ست با امکان هژمونیکِ پس از جنگ جهانی اوّل، جهانی

. از همین رو بود داشت و امکانِ انقالب ناموجود اصطالح سروصاحب و بهلیکن جهان پس از جنگ دوّم یک هژمونیِ تثبیت شده 

در همین دوره بود  .به عبث رفتندهایش مبتنی بر تشابه فضای پس از هر دو جنگ،  بینی های تروتسکی و پیش وغم بود که تمام همّ

وغِ استعماری بخش و مبارزات ضدِّ امپریالیستی در کشورهای تحت ی ها، از بُنِ ناسیونالیسم رهایی تر انقالب که بیش

 های چین و کوبا و ویتنام.  چون انقالب های کهن، قوّت گرفتند، هم امپریالیست
2
- EEC (European Economic Community) 

پارچگیِ اقتصادیِ شش عضو مؤسّسش بود یعنی بلژیک، آلمان غربی،  که هدفش یک 9192محصول توافق روم، به سال 

 دانند. ی اروپای فعلی می . این جامعه را سرمنشأ اتّحادیهلوگرامبورک، فرانسه، هلند و ایتالیا
3

کشوری مانند چین که در دوران پس از جنگ، درگیر اقتصاد به هم ریخته است و  یکلّ اکنون به ین موازنات همالبته ا -

دارد. آمریکایی که های پس از جنگ و انقالب بود، اکنون در طرازی قرار گرفته است که دستِ کمی از اقتصاد آمریکا ن آشوب

چنین کشورهای نوظهور  گری است تا اقتصاد مولّد. هم الت مالی و بورس و مالیّهاَش مبتنی بر معام د ناخالص داخلی% از تولی96
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وضع  بهبوددر  ای عمدهآمریکا عامل  ی متّحدهالت ایا ی سلطه، دومپس از جنگ جهانی 

مناسبات "خطری که گسترش  ، با در نظر گرفتنِمتّحدهشد. ایاالت  یدار سرمایهنظام 

9یمالکیت ملّ
در برداشت، بر آن شد تا اقتصاد ژاپن  یدار سرمایهبه اروپای شرقی برای نظام  "

یعنی  آن بود کمو ا بودمهیّ ی سودآور و آلمان را بازسازی کند. شرایط برای انباشت سرمایه

طور خالصه:  هست در اختیار این دو کشور قرار دهد. پس بتوان می متّحدهالزم را ایاالت  پولِ

ممکن بود به قبول  یاکارگری که  شکست خورده و  ی طبقهوجود  ناشی از جنگ، ویرانیِ

یک کشور بر اقتصاد  6ی سلطهنمود و باالخره  "ترغیبش" دور جدیدی از انباشت سرمایه

 ریزی کرد. را پی 1انی، دوران رونق پس از جنگجه

 

 از جنگ پس دولتی و رونقِ ی هزینه
 

اخیر،  ی سالهده پانزده  ی دورهویژه ه پس از جنگ، برونق غالب دوران  صِییکی از خصا

ی صحبت من اختصاص  بالهبوده است. دن یدار سرمایهگسترش نقش دولت در اقتصاد 

این تضادها، و نشان دادن  ماهیّتدولتی، بررسی  ی هزینهواهد داشت به شکافتن تضادهای خ

نیست. من روشن خواهم کرد  تورّمی  وجود آورندهه مل بدولتی عا ی هزینهچرا رشد  که این

د در توان می گونه چهمهلک است، و  یدار سرمایهونی از چه جهت برای که بحران کن

 خود بگیرد.ه را ب یدار سرمایهی ها بحران، ابعاد کالسیک ای نه چندان دور آینده

را چنان افزایش  ها قیمتنرخ سود،  تنزّلق آمدن بر کوشد برای فای میهاست که سرمایه مدّت

کند. برای این کار، روند  تأمینبر حسب مفاهیم پولی، نرخ سود الزم را برای خود  دهد که

بود که این خود از طریق دخالت متقابل  مداوم و مستمری از گسترش اعتبارات الزم

                                                                                                                                                     
تغییر مناسبات »ی کنراد شولر،  مقاله جهان در حرکتند. دیگری چون برزیل و روسیه و هند نیز شتابان از پی اقتصادهای برتر سنّتیِ

، نگاشته شده است، 6190ی سایت اُمید(، که به تاریخ آگوست  ی تحریریه )ترجمه« نظامیـ  سیاسیـ  رت جهانی، اقتصادیقد

 دهد. های به روزتری از این موضوع، ارایه می داده
1
- Nationalized Property Relations 

2
- Dominance 

3
- Post-War Boom  
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، ممکن گردید. برای دیگر یکی عمل  ها و دولت در حیطه و بانک یدار سرمایهی ها شرکت

 شرایط بالفعلِ چه آنیی باالتر از ها قیمتان را به شاالهایان بتوانند کدار سرمایهکه  آن

گسترش یابد که این  بفروشند، الزمست اعتبارات به شکلی کند میتولید حکم  ی پروسه

ه ب ها قیمتدیگر، امکان فروش کاالها به این  عبارت بهبیابند. یا  تحقّقی باالتر امکان ها قیمت

فروش نخواهند رسید و شرایط واقعی ه اعتبارات گسترش نیابد، کاالها ب چه چنانوجود آید. 

نرخ سود ظاهر خواهند شدید  تنزّلخود را از طریق  تأثیرتولید،  ی پروسهحاکم بر  و بالفعلِ

 ت.ساخ

سود هستند.  تنزّل، درصدد غلبه بر این برند مییشان را باال ها قیمت انْدار سرمایهکه  زمانی

9انحصاری سودِ" تورّم مبتنی بر های نظریّهکه در  چنان را، آن ها قیمتها  آن
، شود میعا ادّ "

6فوق سود"برای به جیب زدن 
شرایط  کوشند مین وسیله به ای که بل، دهند میافزایش ن "

بین  ی دورهاست ایفا کنند. در  تنزّلسرمایه را در شرایطی که نرخ سود در حال  سودآوریِ

-11) بزرگ رکودی ها سالبه بعد،  9919ا در حقیقت از حدود سال امّـ دو جنگ جهانی 

ند. دلیل اَ هپیوسته افزایش یافت ها قیمتکار،  افزایش زیاد بارآوریِ رغم علی ه کنارـ( ب9161

تولید گسترش یابد و  داد میی وسیع از اعتبارات دانست که امکان  باید در استفاده رااین امر 

داشت  توجّهدرصدد حفظ و تثبیت نرخ سود برآیند. باید  ها قیمتان با باال بردن دار سرمایه

قع برای گسترش اعتبارات در وا که بل، شود مین ها قیمتکه گسترش اعتبارات سبب افزایش 

، ضروری است. ها قیمتدیگر برای فروش کاالها به این  عبارت به، ها قیمتشدن این  تحقّقم

شدید نرخ سود  تنزّلبالفاصله با  دار سرمایه یافت، هر فردِ اعتبارات گسترش نمی چه چنان

و به این ترتیب بروز یک بحران شدید  کرد میخودداری  گذاری سرمایهو از  شد میمواجه 

ندازد. زیرا با گسترش اعتبارات، اَ . گسترش اعتبارات، بحران را به تعویق میشد میع تسری

 .یابد میامکان گسترش  تولیدْ

ست آهنگ مناسبی را توان میاین پروسه به تنهایی ن دومحال، پس از جنگ جهانی  با این

ک ر تحرّکند. دولت ناگزیر بود نقش خویش را د تأمینانباشت سرمایه  ی بسنده برای رشد

                                                           
1
- Monopoly Profit Theories of Inflation 

2
- Super-Profits 
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9بودجه یِاعتبار از طریق کسر تأمین"خصوص از طریق ه بخشیدن به تولید، ب
 تأمینو در  ،"

اکنون باید به بررسی و  [9] شرایط مناسب برای انباشت سرمایه، بیش از پیش افزایش دهد.

 تحلیل این پروسه بپردازیم.

همان شرایطی را که  تعویق افتادن بحران، درسته ب دولتی، با فراهم آوردن امکانِ ی هزینه

. این نماید میشدید ت ، راتنزّلبه  ، یعنی گرایش نرخ سودسازد میدولتی را ضروری  ی هزینه

دولتی،  ی هزینهدولتی است. رشد  ی هزینه ی مسألهنکته، در واقع اساس موضع من در قبال 

ن گسترش ندازد و امکااَ تعویق میه نرخ سود را ب تنزّلی  های بالواسطهآمد پیکه بروز 

برای  پول ی عرضهافزایش اعتبارات و الجرم افزایش  ،آورد میانباشت سرمایه را فراهم 

. از این طریق، دولت شرایط عام انباشت سرمایه را سازد میاین هزینه را ضروری  پولیِ تأمین

این . با کند مینرخ سود حمایت  تنزّل یِموقّتی سرمایه در جهت رفع ها تالشحفظ و از 

 آمیزی است. تناقض ی پروسه ،همین پروسهوصف، 

6سرمایه بازگشتنرخ "دولت،  ی مداخلهبه رغم 
تجربی برای  د نوعی شاخصِتوان میکه ) "

پس از جنگ،  ی دوره ی عمدهباشد( در خالل بخش سرمایه نرخ سود  یِتغییرات کلّ

 تنزّل دارْ هسرمای. بوده است تنزّلبعد، پیوسته در حال  به 9199-9161خصوص از حدود  هب

مستقیم و از طریق افزایش مستمر غیر که بلمستقیم،  به طورنرخ سود را نه 

 حال باید به بررسی نقش دولت در این پروسه بپردازیم. .کند میربه تج ها هزینه

دولتی  ی هزینهاین است که  ،دولتی باید یادآوری نمود ی هزینه ی دربارهکه  ای نکتهلین اوّ

1اشتغال کامل سیاست" که اصطالحاًرا  چه آن معموالً
. کند میتداعی  شود میخوانده  "

هم عبارت از آن است که پس از جنگ، دولت در کشورهای  "شتغال کاملاسیاست "

ی بین دو ها سالی به سطوحی که در کار بیمانع از آن شد که  یدار سرمایه ی هرفت پیش

 ی طبقهتا  شد میپرداخت  بایست میی از بهایی بود که یجنگ وجود داشت برسد. این جز

نهادهای این  که وابستگیِ کشانده شود، و برای آن یدار سرمایهکارگر به از سر گرفتن تولید 

                                                           
1
- Deficit Financing 

2
- the Rate of Return on Capital 

3
- Full Employment Policy 



54 
 

آن است  "کامل سیاست اشتغال" ی دربارهاساسی  ی نکتهطبقه به ماشین دولتی حفظ گردد. 

د مزدها را به سطحی توان مین دار سرمایه، گردد میانباشت سرمایه آغاز  ی پروسهکه وقتی 

که اکثر  جا آنکند؛ از  د تا از آن طریق نرخ سود را احیاده تنزّلاز ارزش نیروی کار  تر پایین

ها را به مزد دستن قدرت آن را ندارند که سطح دار سرمایهند، اَ کارگران به استخدام در آمده

مالیات،  رسپس از ک 8لک، نرخ افزایش مزدهای واقعیذ عمورند. آ زور پایین بی

کار  از نرخ رشد بارآوریِ تر کم یدار سرمایه ی هرفت پیشکشورهای  ترِ بیشدر 

یی ها یمصرف و این در حالی است که سطح زندگی کارگران، بر حسب ارزش بوده است.

 ترقّیِ رغم علیاین بدان معناست که کرده است.  ترقّی، گیرند میختیار خود اکه در 

 بوده است. تنزّلیروی کار پیوسته در حال سطح زندگی کارگران، ارزش ن
کار را افزایش دهیم تعداد  ند. هر چه بارآوریِاَ متفاوت دو چیزِ ،ارزش و ارزش مصرفی

که هر  طوری ه، بگردد می تر بیش شود میتولید  معیّنزمان  مدّتیی که در ها یارزش مصرف

ی است. پس توضیح تر کم از افزایش بارآوری کار[ حاوی ارزشِ] واحد کاال نسبت به پیش

که سطح زندگی  آن رغم علی رونق، بر اساس این استدالل، چنین است: ی دوره

و نرخ استثمار افزایش یافته  کار پایین آمده کارگران باال رفته، ارزش نیروی

رونق پس از جنگ،  ی دورهگردیم. در این دوره،  حال به بحث اصلی خود باز می است.

تر از ارزش نیروی کار، که یکی  ی کاهش مزدها به سطحی پایین شیوه هب دار سرمایه ی طبقه

برای  دار سرمایهنداشت. در چنین حالتی، یک  یرس دستسود است،  های احیای نرخ شیوه از

 که بتواند سود خود را باال ببرد تنها یک راه در پیش دارد و آن این است که بارآوریِ آن

 ی طبقهتولید خود باز آورد که ضروریاتِ به وجودطی کار را افزایش دهد، پیوسته شرای

از قبل تولید شوند؛ و این  تر کوتاهزمانی  مدّت، در ر، یعنی کاالهای مصرفی و غیرهکارگ

خ نر تنزّلکار است که به  افزایش بارآوریِ ی شیوههمین  دقیقاًیعنی افزایش نرخ استثمار. 

نام ه ی بتکه دولت سیاس واقعیّتپس، این . انجامد می "کل ی یک منزلهبه سرمایه " سودِ

                                                           
1
- Real Wages 

ی خرید مزد پولی است. به عبارت دیگر، عبارت از مقدار کاال و خدماتی است که کارگر با مزد پولیِ خود  گرقوّه مزد واقعی بیان

 )م( گیرد. در اختیار می
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گرایشات موجود در نظام  تقویّتمعنای ه در واقع ب ،کند میبال را دن "کامل سیاست اشتغال"

را  تنزّل؛ و این خود گرایش نرخ سود به باشد میکار  برای افزایش بارآوریِ یدار سرمایه

 .کند میتشدید 

لتی باید روشن نمود عبارت است از: اثر افزایش دو ی هزینهکه در رابطه با  ای نکته یندوم

. باید بین نرخ سود 9منفرد ی سرمایهیک  بر نرخ سودِی رفاهی ها هزینهخدمات اجتماعی و 

 گذاشت. نرخ سود عام، از تقسیم کل سود تفاوت دار سرمایهو نرخ سود یک فرد  6عام

یک فرد  که حالیآید. در  می به دستریخته  پیش ی سرمایه( تولید شده بر کل یِاضاف)ارزش 

وام گرفته است، و  عنوان بهی پولی که 1 باید قسمتی از سود خود را بابت بهره دار سرمایه

بپردازد. بنابراین،  یدار سرمایهی دولت ها هزینه تأمینمالیات برای  عنوان بهقسمت دیگری را 

ی  بهره کسر شدنِ ه علّتبخاص  ی سرمایه، نرخ سود یابد می تنزّلنرخ سود عام  که حالیدر 

 تنزّلدولتی، دچار  ی ههزینرشد  علّته نیز ب ؛ وتر بیش ای سرمایهبه جهت وام  تر بیش

 دولتی. بخشبررسی رشد  . اکنون بپردازیم بهگردد میتری شدید

ی، افزایش کار بی، نخست باید ببینیم خدمات اجتماعی چیست؛ پرداخت حقوق بازنشستگی

ها یعنی  این آیا افزایش ش و پرورش و غیره، به چه معناست؟زبهداشت و آمو ی بودجه

 ی طبقهها کمکی است به انباشت سرمایه و باال رفتن سود  کارگر؟ آیا این ی طبقهافزایش مزد 

را افزایش  دار سرمایه ی طبقهنه تنها سود  ها هزینهمن این است که این  یِ؟ پاسخ کلّدار سرمایه

شده و باعث کاهش  تأمینهمین سودها  اقع خود از محلِّبرعکس، در و که بلدهد،  ینم

آموزش و پرورش محدود بهداشت و  ی هزینهاست بحث خود را به  بهتر. گردد میها  آن

قدر کافی روشن است. ه ی کم و بیش بکار بیکنم؛ زیرا نقش حقوق بازنشستگی و حقوق 

. کنند میای تولید ن اضافی ارزش دار سرمایهبرای  گیرند میکارگرانی که حقوق بازنشستگی 
                                                           
1
- Individual Capital 

ی دولت و پویش و منطق  ها با رقابت و نظریه ( و پیوند آنCapital in General) "ی عام سرمایه"و  "ی منفرد سرمایه"مفاهیم 

از مایکل هانریش و مقاالتی که در نقد « ی مارکس ی عام و ساختار سرمایه سرمایه»تواند در مقاالتی چون  سرمایه را خواننده می

ی عام و  سرمایه»رکت، ی پل بِ نوشته« ی مارکس ی عام و ساختار سرمایه تفسیری چند بر سرمایه»چون  اند هم مقاله، تقریر شده این

 اَند. رس و در فضای مجازی در دست شده ترجمه ها مازلی دنبال کند. این نوشتهی فرد  نوشته« روش منطقی مارکس
2
- General Rate of Profit 

3
- Interest 
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یی بر ها هزینه عنوان بهرا  ها هزینهتوان این  سهمی در تولید سود ندارند. پس می ان همکار بی

، در نظر گرفت. از نظر ما گردد میکسر  فیاضمبالغی که از ارزش ا عنوان بهدوش سرمایه، 

، مردود ها هزینهی این نوع  ای در برگیرنده مقوله عنوان به "،مزد اجتماعی" به نامای  مقوله

شده در خرید نیروی کار  گذاری سرمایه)مقدار  متغیّر ی سرمایهبخشی از  ها هزینهاست. این 

مزد پرداختی در "ی در مقایسه با کلّ به طوردهد؛ و  یافزایش سرمایه( را تشکیل نم به منظور

ت، تا چه رسد به نیس "مزد"حال در خور نام  هره قدری نازل است که به ب "مقابل کار

 کنم میتری هستند، اما باز سعی  ! بهداشت و آموزش و پرورش مباحث پیچیده"اجتماعی"

 نمایم.بررسی ها را با تفصیل نسبی  آن

. نقش آموزش و پرورش چیست؟ هدف کنم میرا از آموزش و پرورش شروع  بحث خود

می از آن برای تولید از گسترش آن چه بوده است؟ نظر من بر این است که مقدار خیلی ک

 البتّه. دهد میرا افزایش  معنا که تولید ارزش و ارزش اضافی مفید است؛ به این یدار سرمایه

، شود میکه به تولید مربوط  جا آنآموزش و پرورش نقش ایدئولوژیک نیز دارد. اما تا 

کتی در حر یدار سرمایهکشورهای  تر بیشهمین خاطر در ه فایده است. ب قسمت اعظم آن بی

تر  «یفنّ» یها بخشآموزش و پرورش، و گسترش  ی بخش دانشگاهیِ جهت کاهش هزینه

ود و س نرخ تنزّلاست که در زمان  واقعیّتید این و مؤ گر بیانکه خود  شود میمشاهده 

 نیست. یدار سرمایهی کاالهای چندان مفیدی برای صنایع  کنندهتعمیق بحران، دانشگاه تولید

خوبی  سود، شاهد اوضاع نسبتاً آور کلِّ پس از جنگ، و افزایش سرسام رونقِ ی دورهطی 

 "لیبرال" در مورد آموزش و پرورش موضعی گردد میهستیم که در آن بورژوازی قادر 

گردن  آموزش و پرورش یها بخشو نیز سایر  گسترش بخش دانشگاهی اتخاذ کند و به

 ، سر و صداهای فراوانی برای کاهشکند میبراز وجود بحران شروع به اِ که همینا نهد. امّ

 بریتانیاتحصیل دانشگاهی در  ی دورهکه طول متعارف )ی تحصیلی به سه سال، ها دورهطول 

از همه  ،ندتر طوالنیی تحصیلی ها دورهها  در کشورهای دیگری نظیر آلمان که در آناست( 

از  ای تازه "سنحُ" روز حال حاضر، در بسیاری از کشورهای اروپا هر . درشود میطرف بلند 

که به نظام  جا آنکه تا آن است  علّت! گردد میباره کشف  ی سه ساله به یکها دورهمحاسن 

 ی هزینه متضمّن که بلند، اَ فایده ی اضافی نه تنها بیها سال، شود میتولید برای سود مربوط 
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 ی هزینه، قسمت اعظم گذارد میبه دوران بحران پا  یدار سرمایه که همینسنگینی نیز هستند. 

ات بسیار بسیار پاک نیّ و به این ترتیب، خواه از سر شود میفایده  آموزش و پرورش بی

 .9کاهش یابد بایست میاتی غیر از آن، لیبرالی، و خواه از سر نیّ

، رسد میآموزش و پرورش به مصرف افزایش ارزش نیروی کار  ی هزینهسهم کوچکی از 

 کسانی که به تربیّت کار گردد. ث افزایش تولید ارزش اضافیباع که مستقیماً بدون آن

ای که نیروی  هز تغییر شکل دادن به آن کاالی ویژاشتغال دارند عبارت است ا مولّدکارگران 

ت بر سر تربیّ مسألهه با تولید کاالهای دیگر تفاوت دارد. ار نام دارد. تولید این کاالی ویژک

 ی پروسهو در  خواهد فروخت دار سرمایهکردن خود را به توان کار  کارگری است که بعداً

رزش این کاالی ویژه را ی ا دهنده حال اگر یکی از عناصر تشکیلشد.  تولید استثمار خواهد

 گاه تشکیل دهد که آن را تولید کرده است، آن]دیگری[  دار سرمایهیا سود  ارزش اضافی

بابت آن پرداخته است. یعنی در  "الزم" دِّدر واقع بیش از ح خرد میکه آن را ی دار سرمایه

که حاوی یک عنصر اضافی، یعنی  دهد میبابت نیروی کاری پول  دار سرمایهاین حالت، 

د از پرداخت چنین پولی توان میاو  به این کار راغب نیست. دار سرمایهو  باشد میسود، 

، برای خصوص هنوعی نیروی کار، نیروی کاری با یک مهارت ب چه چناناجتناب کند. 

روش دیگری برای تولید، که  ی هها قادرند با ارای ان خیلی گران تمام بشود، آندار سرمایه

خرید آن نوع کار  نداشته باشد، گریبان خود را از شرِّ خصوص بهنیازی به آن مهارت 

ا خالص کنند. برای نمونه، زمانی بود که در صنایعی مانند کامپیوتر، و در صنایع دیگری که ب

گرفته  به کارکسانی که   ای، یک دورهدر  ،شوند می مشخّص "آورانه فنانقالب " نام

 این روزهاوضع فرق کرده است.  هند دارای تحصیالت دانشگاهی بودند. ولی امروزشد می

ی خالص کرده و افرادی را که کلّه ها ب ان گریبان خود را از اکثر این مهارتدار سرمایه

که  دهد میشان . این نگیرند میتانی( دارند در این صنایع به خدمت )دبیرس یتحصیالت عادّ

ی از جزی عنوان به یا حاضر به پرداخت ارزش اضافیکه آ کند میسرمایه خود تعیین  گونه چه

و دلیل  دهد میبلغ تن نمکلی، سرمایه به پرداخت این  به طورارزش نیروی کار هست یا نه. 
                                                           

ها در  دانشگاه»نام  ی اَلکس کالینیکوس به چه بنگرید به کتاب داری و دانشگاه، تر پیرامون نسبت جهان سرمایه برای کاوش بیش -1

 (.16جوییِ آذر، آذر  ی دانش ی دانشگاه، نشریه ای درباره ی پرونده نامه )منتشره در ویژه جهانی نئولیبرال
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چرا که دولت ز همین است. ورش از جانب دولت نیعهده گرفتن آموزش و پر بر یِکلّ

ملزم است و دولت  دار سرمایهی است که ملزم نیست سودی ببرد؛ ی8کارفرما

عهده  و به این ترتیب است که دولت امر آموزش و پرورش را بر ،ملزم نیست

 سبب افزایش ارزش نیروی کار و بارآوریِ یْدر حالتی که تحصیل و یا تربیت فنّ .گیرد می

آموزش و پرورش را جبران کند.  ی هزینهد بخشی از توان میکار گردد، باال رفتن بارآوری 

م که قسمت اعظم آموزش و پرورش از این نوع نیست؛ آموزش و اَ اما من بر این عقیده

و  کند میاز نوعی است که به هر حال نه به افزایش ارزش نیروی کار کمکی  پرورش اکثراً

نیروی کار. وانگهی، امروزه اکثر کارگران  توسّطفیت تولید ارزش نه به باال رفتن ظر

رو قسمت  ؛ و از ایندهند میتشکیل  نامولّد را کارگران یدار سرمایه ی هرفت پیشکشورهای 

 ،کنند میای تولید ن رزش اضافیناخواه به این کارگران که ا پرورش خواهاعظم آموزش و 

 .یابد میاختصاص 

آموزش و پرورش به افزایش سود  ی هزینهیل، نظر من این است که ی این دال بنابر همه

ست؛ ا ، و بنابراین رشد این بخش به معنای کاهش سود آنانکند میان کمکی ندار سرمایه

از مقداری که در غیر این صورت کاهش  تر بیش را دار سرمایهکه نرخ سود افراد  یعنی آن

 .دهد می تنزّلیافت،  می

رد بهداشت نیز صادق است. با این تفاوت که بهداشت از هیچ راهی قادر این استدالل در مو

 جا آنی سرمایه.  ست بر گرده ای هزینه صرفاًی ناظر بر آن نیست. بهداشت ها هزینهبه جبران 

جز افزایش ارزش نیروی کار،  آن عملیْ ی هزینهدر میان باشد،  مولّدکارگران  که بهداشتِ

نرخ سود  تنزّلباعث  و به این ترتیب دهد مین انجامسود،  لِّهم بدون افزایش مقدار ک نآ

 شود میبهداشت سبب کاهش مقدار کل سود  ی هزینه، نامولّد. در مورد کارگران گردد می

و غیره،  بخش دولتی ، پرسنل اداریِی کار را باال ببرد. در مورد پلیسکه ارزش نیرو آن بی

 ها فقط و فقط از محلِّ مربوط به آن ی هزینهکه ، باید گفت نامولّدیعنی کارکنان آشکارا 

 .گردد می تأمین ی فردی سرمایه کسر مقداری از کل سودِ

                                                           
1
- Employer 
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مبالغی است در واقع  ،رشد دولتی مورد نیاز است روبه ی هزینهاین  تأمینپس پولی که برای 

 کلِّاز  بایست میسود کسر گردد؛ در واقع این مبلغ  ی کلِّ یابندهکه باید از مقدار رشد

 ریخته، ی پیش سرمایهمقدار  سودی کسر گردد که خود هم اکنون دیگر، به نسبت کلِّ

از نرخ سود  تر پایینخود را با نرخ سودی  ،داری فرد سرمایهاست. در نتیجه، هر  "ناکافی"

 .بیند می رو روبهاست،  تنزّلعام، که هم اکنون در حال 

ن منوال اعظم بخش دولتی، وضع بر همی و در حقیقت قسمت با خدمات اجتماعی در رابطه

ی شده، یعنی صنایعی است که دولت ی وجود دارد و آن صنایع ملّاست. در این میان استثنای

فوالد،  ای مانند 9ای پایه دادهای درونی  هو به این ترتیب تهیّ گیرد میها را برعهده  آن ی اداره

. در کند می تأمین دار سرمایه ی طبقهر برای ت ها را با قیمتی نازل امثال این گاز، و پست، برق،

ان قادر به تولید سودآور در این دار سرمایه، یدار سرمایه ی هرفت پیشاکثر کشورهای 

از نرخ سود  تر پایینکه دولت قادر است با نرخ سودی  جا آنهای تولید نیستند. از  شاخه

عهده  این صنایع را بر ی ادارهتولید کند، یا  ـکه سودی ببرد بدون آن یا حتّا وـ  توسّطم

از نرخ  تر پایینآیا دولت با نرخ سودی  که این. گفتن 6پردازد می یارانهها  و یا به آن گیرد می

برد، بسیار مشکل است.  سودی نمی که اصالً و یا آن کند میاین کاالها را تولید  توسّطمسود 

ها در واقع  آن ه محصوالتِنحوی است که گذاری در این صنایع ب ی قیمتها سیاستزیرا 

، به دار سرمایه ی طبقهکمک خرجی را پیدا بکند که دولت به یارانه و حکم  خودْ

 .پردازد میی این محصوالت،  کننده م مصرفی معظّها شرکت

 ی بودجهاین است که  گردد میدولتی مطرح  ی هزینهتضادهای  که در بررسیِ یسؤالآخرین 

 تأمیندولت یا از محل وصول مالیات  ی ؟ بودجهگردد می تأمینی بخش دولتی از چه محلّ

ل مالیات در خود چیزی جز وصو بودجهْ یِبودجه، که کسر یِو یا از طریق کسر شود می

کسری منظور  اش ]یعنی اگر در بودجه گیرد میده نیست، چرا که دولت اگر وامی نآی

ل مالیات از هم از محل وصوولت د ی عمده،[ باید آن را بازپرداخت کند، و درآمد کند می

م در حال افزایش است. مدا عمالً ،بودجه یِکسر یدار سرمایهدر اکثر کشورهای  مردم است.

                                                           
1
- Basic Inputs 

2
- Subsidize 
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تر  و بار آن بر دوش او نیز هست، اما صحیح پردازد میکارگر مالیات  ی طبقهواضح است که 

در نظر  گردد یمکسر  دار سرمایه ی طبقهمبلغی که از سود  عنوانبه آن است که مالیات را 

شود با  موفّقچه  ن، یعنی چناکارگر سطح زندگی خود راحفظ کند ی طبقه چه چنانگرفت. 

پس از کسر مالیات را در سطح ثابتی حفظ نماید، و یا اگر  مزدهای واقعیِ طبقاتیْ ی مبارزه

لیات گاه ما کند، آن ترقّیکار اندکی  پس از کسر مالیات با افزایش بارآوریِ مزدهای واقعیْ

 .گردد میان کسر دار سرمایهست که از سود  در واقع مقداری

 راه مه هداری ب هسرمای ی هرفت پیشکه در اکثر کشورهای  واقعیّتبه این ترتیب، به رغم این 

ی حدّه و این ب ی کاهش یافته است ـتوجّهمیزان قابل ه ب ها شرکتنرخ سود بار مالیاتی  تنزّل

به این نکته اعتراف  دقیقاً، بریتانیا بورژوازیِ ی نشریّهن عتبرتریم، "اکومنیست"که است

ای ندارد؛ چه  )مالیات بر سود صنایع( بیش از این فایده ها شرکتکه کاهش مالیات  کند می

باز هم  قدری پایین بود که کاهشِه پرداختند ب می ها شرکتهرحال میزان مالیاتی که ه ب

ی کارگر مزدهای  قهبند که به طاَمجبور چنان همان ارد سرمایها امّ ـ آن حاصلی نداشت تر بیش

ست که نقش جا اینی مالیات است که نقش حیاتی دارد.  ی بپردازند؛ و این جنبهیباال

، و "انجماد مزدها" ،"سیاست درآمدها" . زیرا استفاده ازیابد می اهمیّتطبقاتی  ی مبارزه

9اجتماعی هایقرارداد"یا
( معنایش شود میعمال اِ بریتانیار )سیاستی که در حال حاضر د" 

افزایش مالیات را بیش  کوشد می، دولت تورّمبا افزایش نرخ رشد ست که ا این

 محلِّ ها از ؛ و به این ترتیب است که مالیاتکارگر قرار دهد ی طبقهاز پیش بر دوش 

 6ی مالیاتیها ودگیبخشکه  اُفتد میفاق خواهد شد. این امر وقتی اتّ تأمینکارگر  ی طبقهمزد 

در چنین حالتی است که افزایش داده شود.  تورّمبا آهنگی کندتر از آهنگ رشد 

امروزه شاهد  .کند میکارگر را پیدا  ی طبقهخود یک بار مالیاتی بر دوش  تورّمْ

نواع مالیات به کارگر در پرداخت ا ی طبقهسهم  یدار سرمایههستیم که در اکثر کشورهای 

                                                           
1
- Social Contracts 

نمود. بر  های کارگری منعقد می هر ساله با اتّحادیه 9120-29های  ی سال ، در فاصلهبریتانیاقراردادی که دولت حزب کارگریِ 

صد گردید قابل افزایش بود؛ و طبعاً در مزدها حداکثر به میزانی که در هنگام عقد قرارداد تعیین می  طبق این قرارداد، در طول سال

 شد. )م( تر تعیین می واره از نرخ رشدِ تورّم پایین ، هم"توافق"افزایش مورد 
2
- Taxation Allowances 
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مالیاتی  زایش یافته است. این بدان معناست که تعداد کارگرانی که  قبالًی افمقدار بسیار زیاد

 ی نتیجه چه آن، بیش از پیش در حال افزایش است. پردازند میو اکنون  نداَ پرداخته نمی

 طبقاتی است. ی مبارزه کند میاین پروسه را تعیین 

افزایش نقش دولت  گونه چهیم سعی کردم نشان بدهم این بود که ها صحبتمن در  چه آن

که انباشت سرمایه بتواند ادامه یابد. اما خود این افزایش نقش،  شرط الزمی است برای آن

، یعنی این "ی اشتغال کاملها سیاست". شود میباعث تشدید گرایش نزولی نرخ سود 

در حال رشد باید به بخش دولتی اختصاص یابد،  یِاضافکه سهم بزرگی از ارزش  واقعیّت

از زمانی که چنین سهمی نصیب دولت  تر سریع دار سرمایهناست که نرخ سود فرد بدین مع

دلیل ه ب که بلدولتی،  ی هزینهرشد  به خاطرا نرخ سود نه امّیابد.  تنزّل گردد مین

 .کند می تنزّلانباشت سرمایه است که  ی پروسهتضادهای درونی خود 
ت انباش یی عملی برای بقاها تالشر دیگ عبارت به ی عملی برای حل این تضادها،ها تالش

وجود  ـ تولید ی پروسهبه شرایط عینی و بالفعل  توجّهبا  سرمایه در شرایطی که امکان آن ـ

 .کند مینرخ سود را شدیدتر  تر و گرایش نزولیِ را وخیم مسألهندارد، فی الواقع 

و  تر کم کارگرانِ ،هسرمای معیّن کار، یک مقدارِ بارآوریِ بحث من این بود که با افزایشِ

دولت مداخله نکند، افزایش بارآوری  چه چنان. در نتیجه، گیرد می به خدمتی را تر کم

های  به نرخ توجّهخصوصی، با  ی سرمایهکه  ی خواهد شد. یعنی آنکار بیسبب افزایش 

را افزایش  گذاری سرمایهکافی باشد  "کاملال غاشت"که برای حفظ  قدر آنسود،  نزولیِ

نشان  تر بیشکه  طور همان "سیاست حفظ اشتغال کامل"دولتی و  ی هزینههد داد. رشد خوان

دولتی، افزایش بارآوری را  ی هزینهشد. رشد خب ت میدادم، به تضادهای این پروسه حدّ

به ، سازد میکه بخواهد سودش را باال ببرد بیش از پیش حیاتی  یدار سرمایهبرای فرد 

را حفظ کند  "اشتغال کامل"که بتواند  در هر مرحله برای آن یدار سرمایهکه دولت  یطور

ی  هقضیّه همان که قضیّ بینیم میخود را افزایش دهد. باز هم  یها هزینهمجبور خواهد بود 

 !شود هزیمتی می و باعث خودـ ف سر باالستتُ
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نباشتِ ا 9دولتی دیگر برای جبران رکود نسبیِ ی هزینهکه در آن رشد  رسد میای فرا  مرحله

که بخش دولتی  واقعیّت. یعنی به رغم این کند میکفایت ن سرمایه در بخش خصوصی

ی در کار بی افزایشتولید دارد، این رشد باز هم برای جبران  یِاز رشد کلّ تر سریعرشدی 

ش ریابند، و گست پای هم افزایش می هبی پاکار بیو  تورّمبخش خصوصی کافی نیست. 

 و بس. انجامد می تورّمشدن  تر بیشبه  صرفاًدولتی  ی نههزیاعتبارات و افزایش 

دیگر  ،دولتی هم ی هزینهافزایش اعتبارات و  ایم که حتّا ای رسیده دیگر، به مرحله عبارت به

را  گذاری سرمایه ی ادامهالزم جهت  افزایشِ انْدار سرمایهکه سود  دهد میاین امکان را ن

جان سالم  علّتبه این  دقیقاًپس از جنگ  ی دورهل در تمام طو یدار سرمایهداشته باشد. 

ت ن فرصدار سرمایهانباشت سرمایه را خود فراهم آورده و به  ی ادامهرده که شرایط دربُ هب

در واقع  ،شرایط واقعی و بالفعل سودآوری که حالیدر  بسط و گسترش تولید را داده است،

آنی  تنزّلن ظرفیتی خود را نه به شکل نیچ ت چنین گسترشی را نداشته است. اما فقدانِظرفیّ

، تورّمی تولید، به شکل افزایش ها هزینهبه شکل افزایش  که بلی، کار بیتولید یا افزایش 

 تر بیشتزریق اعتبارات  به معنایظاهر ساخته است. هر مرحله از تالش برای گریز از بحران، 

داران برای حفظ سود  سرمایه بخش دولتی بوده، وپیش  به درون اقتصاد و گسترش بیش از

 ند. اَ هداد میافزایش ها را بیش از پیش  خود، ناچار قیمت

ی رسیده که در این آهسته ولی پیوسته شتاب گرفته و به حدّ ،تورّمدر نتیجه، آهنگ رشد 

در هر دو سال دو برابر شده است. بله، اکنون در چنین شرایطی هستیم.  تورّمخر نرخ ااو

دولتی یا گسترش  ی هزینهرشد  گونه هیچکه اکنون دیگر  دهد میتاده نشان اتفاق اف چه آن

اعتبارات باعث افزایش تولید، یعنی افزایش تولید سودآور، نخواهد شد. و بنابراین برای حل 

 به یک نرخ سودِ یابی دستشرایط الزم برای  مجدّدبحران تنها یک راه  وجود دارد: تثبیت 

 ند از:اَ و عبارت اَند ستهد این شرایط، دو باالتر.

از  تر پایینمزدها به سطحی  تنزّلکشاندن و  به منظوروسیع  یِکار بی، لاوّ

 عنوان بهخود  یدار سرمایههمان شرایطی که دولت نفیِ و این یعنی  ارزش نیروی کار؛

                                                           
1
- Relative Stagnation 
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 یدر سطح یکار بیایجاد نموده است؛ این یعنی افزایش  "کامل سیاست اشتغال"وجهی از 

از ارزش نیروی کار؛ این یعنی  تر پایینبسیار  یسطح مزدها به سطح تنزّلاین یعنی وسیع؛ 

 ست.رو روبهش اَ شدیدی در سطح زندگی تنزّلبا  یک طبقهْ عنوان بهکارگر،  ی طبقهکه  آن

ی با ها سرمایه . یعنیی و از اساس بازسازی شودکه سرمایه باید به کلّ نآ دوم

واقعی کلمه نابود شوند، از بازار بیرون روند؛ باید دور جدیدی  به معنایباید  تر کمکارآیی 

 جدی صورت پذیرد. به طوراز ترکم و تمرکز سرمایه 

ست که بازتاب آن را در باال گرفتن  ای مسأله جهانی است. ای مسألهی نیست، ملّ ای مسألهاین  

ی اکم سرمایه به جای. اکنون ترکنیم میهای امپریالیستی در سطح جهان مشاهده  رقابت مجدّد

خاص  یِدار سرمایهی کوچکی که در یک کشور ها بنگاهرسیده است که دیگر صحبت از 

قلمرو جهانی  ی عظیمی است که عمالًها سرمایهدر هم ادغام شوند نیست، صحبت از تراکم  

اشتراکش با  گفت: وجوهِ توان مین آبریم که در تصویر  یسر مه دارند. اکنون در شرایطی ب

پس از  ی دورهمراتب بیش از وجوه اشتراکش با ه ل، بضاع جهان پیش از شروع جنگ اوّاو

 .9است دومجنگ 

ی ورود به شرایط و دورانی هستیم که در آن، کشورها ناگزیر باید  ستانهواقع در آدر 

ی گذشته وادار سازند. ها جنگیی از نوع ها جنگکارگر خود را به قبول  ی طبقهبکوشند 

 دار سرمایه ی طبقه جنگ بین دول امروز بار دیگر مطرح است. زیرا تنها راه حلِّ ی بله، مسأله

چنگ آورد، راهی ه که بتواند سودی را که برای احیای نرخ سودش الزم است ب برای آن

د. و این هم، من نجاماَ در سطح جهان بی ها سرمایهل در تناسب قوای است که به تغییر و تحوّ

                                                           
دموکراتیک  های سوسیال وقوس پس از کشـ نویسنده در خصوص بازگشت به شرایط پیش از جنگ جهانی اوّل صادق است  -1

و نیز از سیاست  "نئولیبرالیسم"به  "فوردیسم"این خود را در چرخش از ـ، و  تر بیش( Protectionismگراییِ ) و حمایت

های جهانی، که  دهد. لیکن احتمال وقوع جنگ نشان می "شدن جهانی"و گفتمان  "ی صادرات توسعه"به  "گزینیِ واردات جای"

فرآیند افول بلوک "و بروز  "رونق مالی"ی  ست که در پایان این دوره راند، امری در خطوط بعد نویسنده از آن سخن می

های  و نزاعها  این نهفته است که پرهیب جنگ ای. در واقع بصیرت اصلی در دهد و نه در آغاز چنین دوره رخ می "هژمونیک

عصر های جهانی هژمونیک،  نقیضِ دیالکتیکیِ این نزاع تر نشان دهد. بیشست که قرار است از این به بعد خود را  جهانی، چیزی

انقالب کبیر اکتبر آغاز گشت، از دل سقوط هژمون ایاالت  با صورای  انقالبی است. از دل سقوط هژمون بریتانیا، عصر انقالبی

 ی آمریکا، چه زاده خواهد شد؟ ما کارگزاران پرولتریِ چنین عصری خواهیم بود. متّحده
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صورت  ، و دری، کنترل وارداترایش به طرف حمایت از اقتصاد ملّ، یعنی گکنم میفکر 

براز این تخاصمات در قالب جنگی دیگر. این مبالغه و وضع، گرایش به طرف اِ ی ادامه

یاد ه خاورمیانه ب ی مسأله ی دربارهرا  9سینجریکاغراق نیست. کافی است سخنان آقای 

 خصوص بههای امپریالیستی،  عزام ارتشاِ صحبت از ها عمالً که امپریالیست جا آنآوریم، 

ین طریقی که بهتربه  ،«ی نفتها قیمتبرای رسیدگی به این مشکل افزایش » ارتش آمریکا،

ی و کنترل واردات، در حمایت از اقتصاد ملّ ی مسألهاین نیروها صالح بدانند، کردند.  خودِ

 .شود میتر  تر و برجسته مدهمطبوعات، و در واقع در خود جنبش کارگری نیز، روز به روز ع

که  واقعیّتنرخ سود، با در نظر گرفتن این  تنزّلبه این ترتیب، با در نظر گرفتن آهنگ 

 انباشت سودآور سرمایه را رشد دهد،دولت در نقش معمول و مرسوم خود دیگر قادر نیست 

قشی که در های اعتباری قادر به ایفای ن تسکه اکنون سیا واقعیّتبا در نظر گرفتن این 

 که گفت توان می یستند، یعنی شرایط آن فراهم نیست،آمد ن شان بر می گذشته از عهده

 هستیم. یدار سرمایهبه شرایط بحران کالسیک  شاهد بازگشت

 ی هزینهدولتی هستیم؛ همان رشد  ی هزینهحمله به رشد  و این چنین است که امروز ناظرِ 

اشت سرمایه طی دوران پس از جنگ ممکن گردید. شرایط انب یبقااِ آن دولتی که به کمک

، مورد حمله قرار کنند میکار باالخص کارگرانی که در این بخش  دولتی، و ی هزینه

 باید کاهش یابد. ها هزینهکه این  آورد میفریاد بر  دار سرمایه ی طبقه. گیرند می

 ی طبقهبه این معنا که  ؛گیرند میمورد حمله قرار  ها بخش ی هکلیّ از سوی دیگر، کارگرانِ 

شاهدش هستیم تالشی است  چه آنمزدها بیش از حد باالست. در واقع  گوید می دار سرمایه

به سطح باالتری از سودآوری. و این  یابی دست به منظوردر جهت بازسازی سرمایه و 

                                                           
1
- Henry Kissinger (1923- ) 

ی آمریکا بود و  ی ایاالت متّحده ای وزیر امور خارجه االصل آمریکایی. وی دوره ار آلمانیمد استراتژیست، تئوریسین و سیاست

های مختلف آمریکا بوده  سینجر از مشاوران ارشد دولتیی نزدیکی چین و آمریکا، در همین دوره رخ داد. پس از آن نیز ک پروژه

به طور مثال تحلیل متأخّرش از خاورمیانه و نظرش مبنی بر  ه است.ها بسیار نفوذ داشت بر تصمیمات این دولت اوهای  است و نظرگاه

شیعی در صورت شکست داعش و ـ  تر از داعش و یک امپراطوریِ ایرانی ست بزرگ که جمهوری اسالمی ایران خطری این

وی کتبِ چندی در های سیاست خارجیِ دولت ترامپ در منطقه است. از  ها در منطقه برپاخواهد شد، یکی از کارپایه تروریست

 ها مزید فواید بسیار خواهد بود. ایران ترجمه شده است که خواندن آن
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که  بحران ظاهر سازد. چرا افزونِروز  تر شدنِ شکل عمیقه است که باید خود را ب ای پروسه

 تورّمنرخ  ،اقتصاد جهانی تورّمدولتی، هر سیاستی در جهت کاهش  ی هزینهر افزایشی در ه

را  "ت اجتماعیاثب" خود گرفته که فی نفسهه چنان ابعادی ب تورّمفزایش خواهد داد. نرخ را ا

دولتی اکنون  ی هزینه؛ و به این ترتیب ضرورت وجودی رشد دهد میمورد تهدید قرار 

 "ثبات اجتماعی" تأمین به منظور دقیقاًبه آخر رسیده است. همان راهی که  سره دیگر یک

ثبات " خود، به نتایجی منتهی شده که خودِ در پیش گرفته شد، اکنون، با تبدیل شدن به ضدِّ

دولتی را کاهش داد،  ی هزینهرا پایین آورد و  تورّم. یا باید نرخ کند میرا تهدید  "اجتماعی

کاهش خدمات اجتماعی و تمام عواقب  راه همه ی بکار بی مجدّدشدید که این یعنی رشد 

ن منظور رای ایدولتی را که ب ی هزینهالجرم سطوحی از  و دردناک آن؛ و یا باید اشتغالْ

پولی برای صنایع  تأمینو مشکالت  ی که به تمام آن موانعحفظ نمود، راه حلّ کند میکفایت 

موانعی که اکنون چند سالی است بر سر ـ  خواهد خورددولتی بر  ی هزینهو  یدار سرمایه

  .9بست رسیده است سرمایه به بنند. اَ راه

 هفِدیوید یَ                                                                                               

 8591فوریه 

 

                                                           
1

نمون شد که  داریِ غربی آن راهِ ابتدایی را برگزید و در یک بازآراییِ کالن و ساختاری به وضعیّتی ره قرار ماوقع، سرمایه از -

ئولیبرالی پس از دچار شدن اطراف و اکنافش )آسیای جنوب شناسیمش. خود این جهان ن می "نئولیبرالیسم"امروزه تحت نام 

درآمد  های سمّی و ...، باالخره پس از یک پیش های بدهی و مالی و وام شرقی، روسیه، مکزیک، برزیل و ...( به انواع بحران

مشهور شده  6119سال  چه دیگر به بحران (، در آن6119ویکم ) در ابتدای قرن بیست "کام ترکیدن حباب اقتصاد دات"بحرانیِ 

است، فرود آمد. روایت و تبیین این بحران به همان صورت کالسیکی که یفه در این کتاب و یا کسی چون رابرت برنر در کتاب 

میسور نیست. چرا که به صورت  ،بدان پرداخته« 9191-9119ی اقتصاد جهان  گزارشی ویژه درباره ،بحران در اقتصاد جهانی»

لیکن یک داللتِ بزرگ کمونیستی ی مواجهه با آن دیگرگون است.  و مسیر حرکتش و تبعاتش و نحوه ها آغازگاه بارزی

دهد که خودِ زرق و برق نئولیبرالی چیزی نبوده به جز  گرانه نشان می کنش که به صورت پسْ دارد و آن این

زمان حال به عنوان تاریخ: تأماّلتی »ی  نالی در مقاله دیوید مکی یک راه حل.  تعویقِ همان بحران ماقبل، به منزله

ی اوّل به شکلِ فروپاشیِ مالی  در عینِ حال که یک بحران، اغلب خود را در وهله»گوید:  چنین می« داریِ هزاره ی سرمایه درباره

لذا خودمختاریِ اَند.  ی تولید و انباشتِ سرمایه ایجاد شده هایی است که در حوزه ثباتی دهد، این وضع عمدتاً بیان بی نشان می

خانی، نشر دیگر، چاپ  داری در پایان هزاره، یک بررسیِ جهانی، خلیل رستم )سرمایه« ی مالی عمدتاً همین است: ظاهری. سرمایه

 (661، ص 9199اوّل، 
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 بحران ی نظریّهنرخ سود و  زولیِن گرایش
 

 ش،اَ گسترانیـ خود ی سرمایه است که در پروسه 9این ذات یدار سرمایهتولید  ی در شیوه

 پرولتاریاست.وجود آورد، مبنایی که همان  هبرای چنین گسترشی ب رشدیابنده هردَممبنایی 

 ی را افزایش دهد،کار اجتماع ست که بارآوریِا ندر پی آ یدار سرمایهدر عین حال [ 9]

ه ی نیروی کار بتر کممقدار   راه همی از وسایل تولید را به تر بیشمقدار  کوشد میام یعنی مد

ارتش "تشکیل ،سرمایه گستریِ خودـ ی حاصل پروسه حرکت درآورد. به این ترتیب،

6ی صنعتی ذخیره
 است. "

 یروی کارنی ،گردد میسرمایه  یابندگیِ ان عللی که موجب رشد قدرت گسترشهم

مقدار ارتش ذخیره  . بنابراین،دهد میرا نیز رشد  گیرد میکه در اختیار آن قرار 

 [6] .یابد میفزونی  ،ی ثروت صنعتی  به نسبت قدرت بالقوه

که مانند تمام  گوید مینامد و  می 3یدار سرمایهقانون عام و مطلق انباشت این را  سمارک

 . یابد میتغییراتی  ،سیاری عوامل و شرایطب تأثیرِکرد آن تحت  قوانین دیگر، عمل

افزایش  [ی پروسه]، یعنی بیان عام یدار سرمایهتولید  0این قانون، بیان عام سرشت متضاد

ارتش " 9بزرگی و کوچکی. باشد می "سرمایه ی سلطه"اجتماعی کار تحت  بارآوریِ

ی رونق ها دورهرکود و ی ها دوره. در کند مینرخ انباشت سرمایه تغییر  در رابطه با "ذخیره

، [انباشت] ی  گسترش سریعِها دورهو در  گیرد میشاغل قرار  ی توده، بار آن بر دوش توسّطم

 ظهور و بروز و"، بر کند میی نیروی کار را پیدا  که در آن این ارتش حکم منبع ذخیره

6عاتتوقّ
 [1] . زند مینیروی کار مهار  "

                                                           
1
- Inherent 

2
- Industrial Reserve Army 

3
- Absolute General Law of Capitalist Accumulation 

4
- Contradictionary Nature 

5
- Size 

6
- Presentation 
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اجتماعی کار را  تا  پروسه انباشت و افزایش بارآوریِ ، یعنییدار سرمایهی تولید  ما پروسه

9ی شناختهنادیده و نا ذات"طریق تحلیل  از جا این
 ایم. بررسیِ آن مورد بررسی قرار داده "

 نرخ سود، قدم بعدیِ شکال سود ودر اَ ارزش اضافی و نرخ ارزش اضافی 6تجلّیِ گیِ هگون هچ

 ما در تحلیل این پروسه خواهد بود .

از لحاظ عددی  که نرخ سود و نرخ ارزش اضافی ا وجود آنبین ترتیب، به ا

ش اضافی و سود در واقع یک چیز و از لحاظ عددی که ارز در صورتیـ ند اَ متفاوت

شکلی که درآن  ،است ل ارزش اضافیمبدّ شکلِ سودْ ،ـ معذلکنداَ مساوی

سود شکلی است که  سود استتار شده و از میان رفته است. در واقع وجودِو سر منشأ

تحلیل  ی ، شکلی که  باید به وسیلهسازد می گر جلوهخود را در آن  ارزش اضافیْ

 [0] نمایان گردد. شود تا ارزش اضافی کنار زده

مربوط است، خود را در  دار سرمایهکه به سرمایه و  جا آن، تا یدار سرمایهقانون عام انباشت 

نیست،  اتیی مکانیکی یا ریاضیا . این رابطهدساز مینرخ سود ظاهر  نزولیِ شکل گرایش

که به سرمایه مربوط  جا آنتا  البتّهانباشت است،  ی پروسهبروز سرشت متضاد  که بل

 .گردد می

ارزش کاالها نسبت به ارزش  تنزّلبه  کار اجتماعیِ رشد بارآوریِ ،یدار سرمایه در نظام

( و به شود میی صرف تولیدشان تر کم رِ)بدین معنا که زمان  کا شود میا منجر ه ن مصرفی آ

که  جا آن. به این ترتیب، از یابد میی تولید شده افزایش ها مصرفـ  آن حجم ارزش راه هم

باال رفتن ترکیب . ، قیمت آن نیز باید کاهش یابدیابد میارزش نهفته در هر کاال کاهش 

ی، مقدار لحاظ مادّ به که با این پدیده مالزمه دارد، بدان معناست که ارگانیک سرمایه

 ثابتْ ی سرمایه لحاظ ارزشیْ بهو  یابد میکارگران افزایش [ ]تعدادِاز  تر سریع وسایل تولیدْ

کار،  بارآوریِ یابندگیِرشد به خاطر به هرحال. کند میرشد  متغیّری  از سرمایه تر سریع

 چه چنانرود.   میباال 8سرمایه یِفنّ ترکیبِبا آهنگی کندتر از  3سرمایه ارزشیِ ترکیبِ

                                                           
1
- Invisible and Unknown Essence 

2
- Appearance 

3
- the Value-Composition of Capital 

 ی متغیّر یا ارزش نیروی کار. )م( ی ثابت یا ارزش وسایل تولید به سرمایه نسبت سرمایه
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6زمان کار اضافه"نرخ استثمار، یعنی نسبت 
1زمان کار الزم"به  "

باال رفتن ، ماند می، ثابت  "

 ارزش اضافیکه  چرا .گردید ترکیب ارگانیک سرمایه به پایین آمدن نرخ سود منجر می

نرخ سود نسبت به کل  در حالی که، کند میسرمایه تولید  متغیّررا تنها بخش 

 ی ثابت و سرمایه ی شده، یعنی نسبت به مجموع سرمایه گذاری سرمایه رِمقادی

نرخ سود  این گرایش درونی و ذاتیِ اهمیّتدر وصف  مارکس .گردد میمتغییر محاسبه 

 :گوید می، چنین تنزّلبه 

ترین  ها برای درک پیچیده ترین آن مهم جدید، و سیاسی اقتصادـترین قانون  مهم

 [9] .ترین قانون است اریخی، این مهماز دیدگاه ت  .روابط

، ترکیب ارگانیک سرمایه ، زیرا با باال رفتنگردد میا در شکل مطلق خود ظاهر ناین قانون امّ

 که بل)یا نرخ استثمار( ثابت نخواهد ماند،  رشد بارآوری است، نرخ ارزش اضافی گر بیانکه 

که ارزش معادل زمان کار  حصولیمقدار م. چرا که با رشد بارآوری، ارزش یابد میافزایش 

 "نسبی ارزش اضافیِ"ش باالرفتن اَ ، چیزی که نتیجهآید میپایین  دهد میالزم را تشکیل 

 است.

، و بنابراین با گرایش ود با گرایش صعودی نرخ ارزش اضافینرخ س گرایش نزولیِ

 اضافیارزش  ... افزایش ی تنگاتنگی قرار دارد صعودی نرخ استثمار کار، در رابطه

تحت نظام  کارْ شکال بروز رشد بارآوریِاَ نرخ سود، هر دو چیزی جز تنزّلو 

 [6] .نیستند یدار سرمایه

                                                                                                                                                     
1
- the Technical-Composition of Capital 

کار الزم برای به کار گرفتن آن ]وسایلِ تولید[، از سوی  مقدارسو و  ایلِ تولید به کار گرفته شده از یکوس مقدارنسبت بین »

{ 691شود ص  ی حسن مرتضوی، می ، در ترجمه( }تأکیدها از مترجم است990ی فارسی، ص  )سرمایه، جلد اوّل، ترجمه« دیگر.

 )م(

ی  جا که به وسیله به منظورِ بیان این رابطه، من ترکیب ارزشیِ سرمایه را، تا آن ی متقابلِ نزدیکی وجود دارد. بین این دو، رابطه»

)مارکس، همان کتاب، « نامم. کند، ترکیب ارگانیکِ سرمایه می گردد و تغییرات آن را منعکس می ترکیب فنّیِ ]آن[ تعیین می

 جا( )م( همان
2
- Surplus Labour-Time 

3
- Necessary Labour-Time 
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 ،انباشت است ی پروسه که ذاتِ نرخ ارزش اضافی هذا گرایش صعودیَِ عمَ

 نرخ سود نیست. تنزّلقادر به جلوگیری از 

و غیر  معیّندارای حدود ، رگران از طریق افزودن بر استثمارجبران کاهش تعداد کا

قابل عبوری است. به این دلیل افزایش استثمار ممکن است بتواند بر کاهش نرخ 

 [2] ی از آن جلوگیری کند.ت به کلّاما قادر نیس ،سود مهار زند

9کار زنده"را  ارزش اضافی
 های فیزیکی و اجتماعی ، و امکانات و محدودیتکند میتولید  "

 :6گذارد اثر می رزش اضافیمربوط به آن بر تولید ا

گرفته شده  به خدمت کارِ ی شده که بخش پرداخت جا آنه، تا مولّدرشد نیروهای 

که تعداد کل  جا آنا تا امّ. دهد می افزایشرا  ، ارزش اضافیدهد میرا کاهش 

، دهد میکاهش  گیرد می به خدمتکارگرانی را که یک مقدار ثابت سرمایه 

باید در آن ضرب شود تا مقدار کل سود  که نرخ سود میعددی را ]عاملِ[  فاکتور

  .1دهد می تنزّلآید،  به دست

                                                           
1
- Living Labour 

 آوریم: )م( جا می نیزدر این  درک کلی مطالب دارد، ابتدای آن ربه دلیل اهمیّتی که نقل قول زیر در  -6
سازد: اوالً، در افزایش کار اضافه، یا  در رابطه با نیروی کار مورد استفاده، رشد بارآوری خود را به دو شکل ظاهر می

ی برای . ثانیاً، در کاهش مقدار نیروی کار )تعداد کارگران( که به طور کلّکاهش زمان الزم برای بازتولید نیروی کار

 شود. به حرکت در آوردن یک مقدار ثابت سرمایه به خدمت گرفته می

معیّن را  هایی هستند که یک قانون گیرند و پدیده که متقابالً از هم اثر می راه هستند بل این دو حرکت نه تنها با هم هم

مقدار کل سود برابر است با مقدار کل حال، تأثیرشان بر نرخ سود در دو جهت مخالف است.  . با ایندارند بیان می

 ریخته. ی پیش تقسیم بر کلِّ سرمایه ، یعنی ارزش اضافیs/cکه نرخ سود = ، در حالیارزش اضافی

ی مقدار کاری که در یک  سیلهگردد، ثانیاً به و ی نرخ آن تعیین می به وسیله ضافی، مقدار کل آن، اوالًولی ارزش ا

شود، که در تحلیل نهایی مانند آن است که بگوییم بوسیله مقدار کل  زمان و با این نرخ استثمار به خدمت گرفته می

یابد و دیگری یعنی تعداد کارگران )به طور  افزایش می یی متغیّر. یکی از این دو عامل یعنی نرخ ارزش اضاف سرمایه

 یابد. میمطلق یا نسبی(کاهش 

 
باید در آن ضرب شود تا مقدار کل سود به دست  ... فاکتور ]عامل[ عددی ...که نرخ سود می"در نقل و قول فوق، منظور از  -1

 ، همان تعداد کارگران است. )م("آید
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 هوا باتنها اگر قادر باشند  ، حتّاکنند میساعت کار  96دو کارگر که هر یک روزانه 

ند معادل توان میزنده بمانند و بنابراین مجبور نباشند برای خودشان نیز کار کنند، ن

 [9تولید کنند. ] ارزش اضافی کنند میساعت کار  6کارگر که هر یک فقط  60

 قدر چه کارگر مزبور 60 ی اضافهار زمان کنیست  مشخّصهر چند که دراستدالل فوق 

از  ،گرفته شده به کار است، اما نکته روشن است: در حالی که وسایل تولید برای هر کارگرِ

حد  کند میر کارگر تولید ای که ه د متناهی ندارد، مقدار ارزش اضافیلحاظ تئوریک ح

، با عالوه به است. 8کار این حد، همان روزـرفت.  توان میی دارد که از آن فراتر نمعیّن

، بیش از پیش "بارآوری"باال بردن از طریق  "الزمکار زمان "کاهش  ،یدار سرمایهی  توسعه

 .گردد می رو روبهشکال با اِ

به علّت زیاد شدن ، 6شود می تصاحب سرمایه توسّطکه  ای هر چه ارزش اضافی

کار که معادل ـ روزدیگر هر چه آن کسری از  عبارت به... تر باشد بارآوری بزرگ

 تر کوچککار الزم است  گر بیانو  دهد می ]بازتولید نیروی کارِ[ گارگر را تشکیل

نصیب سرمایه  بارآوریْ، که از راه افزایش ارزش اضافی افزایش در باشد، آن مقدار

تر  یافتههر چه سرمایه هم اکنون رشد یب،خواهد بود. به این ترت تر کم، دگرد می

 که بر ارزش اضافی دیگر برای آن عبارت بهـ که گسترش یابد،  باشد، برای آن

تری رشد  باید نیروی تولید را به نحو مهیب ، تری کمهم به نسبت  و تازه آن اَفزایدـ  بی

 "کار الزم" گر بیانکه  [کار]ز روز دهد. چرا که نسبت موجود بین آن بخش ا

د در توان میمانع راهش خواهد بود. سرمایه تنها  واره همکار، ـ است، و تمامی روز

 [1] .چوب این حدود حرکت کندچهار

باشد،  تر کوچکاختصاص دارد هم اکنون  "الزم کار"به کار که ـ هر چه آن کسری از روز

از طریق افزایش  فزایش مقدار کل ارزش اضافیباشد، ا تر بیش "کار اضافه"یعنی هر چه 

)یعنی هر  تر خواهد بود. بنابراین، هر چه نرخ استثمار هم اکنون باالتر باشد بارآوری، مشکل

که بتوانیم مقدار کل  باشد(، برای آن تر کوتاهتولید ارزش نیروی کار الزم برای باز چه زمان

                                                           
1
- Working-Day 

2
- Apprpriate 
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نرخ استثمار را به است  ود افزایش دهیم، الزمنرخ س تنزّلسود را به میزانی کافی برای مهار 

 رفت پیشت که با اس آن گر بیان تنزّلی افزایش دهیم. گرایش نرخ سود به تر بزرگنسبت 

سرمایه  گستریِ گوی نیازهای خودـ ، به میزانی که جواب"نرخ استثمار"، افزایش یدار سرمایه

 .گردد میباشد، بیش از پیش مشکل 

باالتر رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه، یعنی با افزایش  باانباشت،  ی پروسه

 به خدمت و کاهش نسبی )در عین افزایش مطلق( مقدار کارِ کار بارآوریِ

 تجلّینرخ سود م ها خود را در گرایش نزولیِ است. این راه ، همگرفته شده

مقدار مطلق که در همان حال مقدار مطلق سود یا  سازند، با وجود آن می

 رود. و نرخ استثمار باال می یابد میافزایش  یارزش اضاف

 رسِ دستای که در  انباشت، مقدار کار اضافه تولید و ی پروسه رفت پیشبنابراین، با 

و  ـ  ک آن  درآیدای که به تملّ و مقدار کار اضافه گیرد میقرار  9اجتماعی ی سرمایه

د افزایش یابد. ولی بای ـ آید میآن در تصاحبِدر نتیجه مقدار مطلق سودی که به 

ی ثابت  سرمایهثابت، ارزش  ی سرمایهحجم  راه هم ههمان قوانین تولید و انباشت، ب

متغیّر از ارزش بخش  تر سریعآن را و  داده به صورت تصاعدی افزایشرا نیز 

موجب افزایش مقدار مطلق سود و  ترتیب، قوانین واحدْ دینب ... برند باال میسرمایه 

 [91. ]گردند میاجتماعی  ی سرمایه نرخ سودِ تنزّل

نرخ آن افزایش  تنزّلمقدار کل سود را به میزان الزم برای جبران  ،سرمایه که انباشت تا زمانی

از آهنگ  تر سریعمراد است، و این وقتی است که سرمایه با آهنگی  وفق اوضاع بر دهد می

دارای ترکیب  ی سرمایهاست که  تواقعیّاین  گرِ بیان صرفاًنرخ سود رشد کند. این امر  تنزّل

 تر پایینای ترکیب ارگانیک داری  سرمایهاز  تر سریعبا آهنگی  که بایست میارگانیک باالتر 

 [99]گیرد.  به خدمتی ، نیروی کار را تر بیشمقدار ه چه رسد ب ،رشد کند تا همان مقدار

ایش مقدار کل سود تولید، که از طریق افز ی پروسه 6ماندگارِ درونعالوه بر گرایش 

ی دیگری نیز  کنندههای خنثا گرایشیا  1ضدِّ گرایشات، زند میبرگرایش نزولی نرخ آن مهار 

                                                           
1
- Social Capital 

2
- Immanent 

3
- Counteracting Tendencies 
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ند از: اَ عبارت ها گرایشثر واقع گردند. این موقّت مؤ به طورند توان میوجود دارند که 

 ،6ت کاریا افزودن بر شدّ 9کارـ از طریق طوالنی کردن روز اضافی افزایش نرخ ارزش

ی  دهنده عناصر تشکیل کردنارزان  ،ر از ارزش نیروی کارت مزد به سطحی پایینکشاندن 

نرخ  تنزّلبنابراین،  9[96] .0خارجی بازرگانیِو [ 1]اضافه جمعیّت نسبیی ثابت،  سرمایه

ی ننها به صورتتنها  ها دورهدربرخی  که بلی نیست، ای خطّ سود پدیده

با برآمدی کم و بیش شدید، به شکل یک ی دیگر ها دورهوجود دارد، و در 

 .گردد میبحران ظاهر ]سیکلِ[ دور 

 

 
                                                           
1
- lengthening the Working-Day 

 شود همان افزایش ارزش اضافی به طریقِ مطلق. که می
2
- Intensification of Labour 

 شود همان افزایش ارزش اضافی به طریقِ نسبی. که می
، آورده و توضیح داده «کاپیتال»جلد سوم  90شمرد که مارکس در فصل  جا نویسنده بهترتیب همان عواملی را برمی در این -3

 جا اضافه کردیم. تواند به آن فصل کوتاه مراجعه کند. عبارت داخل ][ را ما از همان ست. خواننده میا
تواند نرخ سود باالتری به بار  گذاری در بازرگانیِ خارجی می سرمایه»گوید:  چنین می« سرمایه» 1جلد  90فصل مارکس در  -0

شوند و در نتیجه  یافته تولید می تر توسعه ورهایی با امکاناتِ تولیدیِ کمکند که در کش آورد، اولّاً چون با کاالهایی رقابت می

تر از کاالهای رقبایش است ...  فروشد، گرچه هنوز خیلی ارزان تر کاالهای خود را باالتر از ارزش خود می یافته کشورِ توسعه

ای خاص به جیب  وت، این مازاد، از سوی طبقهکند، هر چند این تفا تری دریافت می تری به ازای کار کم کشور ممتاز کار بیش

)حسن مرتضوی، نشر الهیتا، تهران، « ی کار و سرمایه شاهدیم. شود، درست به همان ترتیب که به طور کلّی در مبادله زده می

ندلی، کار در چون اصل بقای مادّه و یا انرژیِ الوازیه، به تعبیری ارنست مَ ( در واقع، هم699و  692، ص 9116چاپ اوّل، سال 

جیِ بازرگانیِ داخلی و خارجی، باعث انتقالِ کار از سوی با  وریِ کار، به میا که تفاوتِ بهره رود، بل شرایط متعارف از بین نمی

ترِ سرمایه در نزد جناحی از سرمایه است که به  گونه است که انباشتِ بیش شود. این تر می وریِ بیش تر به سوی با بهره وریِ کم بهره

 ای از کار اجتماعی، هدر نرفته است.  تری صرف کرده است. در این میان ذرّه تر، کارِ کم وریِ بیش لطفِ بهره
ست که این  ی امپریالیسم و بحث پیرامون آن نیست، امّا ذکر این نکته ضروری جا فرصت پرداختن به نظریّه که در این با آن -5

 )نویسنده(  ابل طرح و بسط است.ی بحران ق نظریّه تنها در رابطه با نظریّه

های جغرافیاییِ سرمایه و اضافه انباشتِ آن، حرکت به سمت خارجی را کلید  طورکلّی، تاریخاً و منطقاً، بحران در محدوده به

شود. غیر از متون کالسیک  جا امپریالیسم زاده می باشد. از این ی سرمایه بر بحرانش می های غلبه زند که یکی از راه می

 Paula)امپریالیسم در قرن بیست و یکم، پائوال سِرنی )« امپریالیسم و اقتصاد سیاسی»ی  ارکسیستی در مورد امپریالیسم، مقالهم

Cerni ،نوشته شده است، بسیار  6116( که به سال 21تا  11، ص 9116(، داوود جلیلی، نشر گل آذین، تهران، چاپ اول

 گشاست.  راه
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 یدار سرمایهبحران 
 

کافی برای  اضافیِتولید ارزش  به منظور یدار سرمایهبحران،  مارکسیستیِ ی نظریّه بر بنا

و  تر بیشدر جهت افزایش  واره هم، رشدیابندههر دم  ی سرمایهتولید مستمر و گسترش باز

 ست متضاد. ای پروسه. لیکن این شود میکار اجتماعی سوق داده  آوریِبار ترِ بیش

به رشد دادن نیروهای  یدار سرمایهتولید  ی ضاد ... در این است که گرایش شیوهت

نهفته در آن  یِاضافبه ارزش و ارزش  توجّهه، گرایشی است مطلق، یعنی بدون مولّد

 انجامدر آن  یدار سرمایهای که تولید  اعیاجتم  به شرایطِ توجّه)ارزش(، و بدون 

 گستریِ موجود و خودـ ی سرمایهاز سوی دیگر، حفظ ارزش  که حالی، در گیرد می

 عنوان بهرا  (ی این ارزش گیرنده دیگر رشد شتاب عبارت به) آن تا باالترین حد

 [91] .هدف در نظر دارد 

 که شرایط موجودِ هنگامی، گیرد میآن پیشی  آوریِسودکه گسترش تولید بر  هنگامی

 ]در نتیجه[، ها سنگ این و یا چیزی هم گردد میسرمایه  استثمار مانع از گسترش سودآور

، دهد میقدر کفایت افزایش نه یا سود را ب زایش انباشت، مقدار کل ارزش اضافیاف

سکته  یک باانباشت  ی پروسه[ رو از اینرخ داده است ]و  9مطلق یک اضافه انباشتِبنابراین[ ]

در انباشت و  2وقفهچیزی جز همین  یْدار سرمایهحران ب. شده استمواجه وقفه و 

 توجّهعطف سرمایه، با  4اضافه تولید گرِ بیانخود  بحرانْ. نیست آن 3یا رکودِ

 سودآوری در این مرحله، نظرِ نقطه از .باشد میکشی  و بهره استثمار ی درجهبه 

 یِاضاف نسبت به ارزش :و هم خیلی کمست هم خیلی زیاد اموجود  ی سرمایه

فقدان و زیاد نیست که بر  قدر آنموجود خیلی زیاد است، از طرف دیگر، 

تولید شده  اضافه ،آن به نسبت سودآوریِ صرفاًسرمایه  فایق آید. ارزش اضافی بود کم

نظر دنیا در چرا که از این آن نیست،  یِاضافه تولید سرمایه، اضافه تولید به معنای مادّ است.

                                                           
1
- Absolute Over-Accumulation 

2
- Interruption 

3
- Stagnation 

4
- Over-Production 
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ی است بر تضاد مجدّدکید ، خود تأواقعیّتاین  [90] .است 9سرمایه بود کمواقع دچار 

بین تولید  ای؛ مبادلهارزش  عنوان بهکاال عنوان ارزش مصرفی و  بهکاال محوری موجود بین 

 تولید برای سود. برای مصرف و

لی است(، اوّترِ  انضمامیبسط  صرفاًی دومانباشت )که و مارکسیستی ارزش  ی نظریّهدر کنار 

 :6پاول متیکبه قول  بحران وجود ندارد . ی نظریّه به نامای  جداگانه ی نظریّه

 ی دربارهست عام  ای نظریّه، در آن واحد 1مارکس ی سرمایه رشدِ یِارزش ی نظریّه

بحران، و این بدان معناست که این دو را  ی دربارهست خاص  ای نظریّهانباشت و 

 [99] .مورد بررسی قرار داد توان مین دیگر یک جدا از

 ،، اعتبار و رقابتیدار سرمایهبالفعل تولید  ساس حرکتِاَ برباید بالفعل را  چه بحرانِگر

گرایشات عام خود  دهد میپایه و اساس این توضیح را تشکیل  چه آن، ولی [96] توضیح داد

ها گرایشاتی هستند که از  این .است لتنزّنرخ سود به  مدّتانباشت، و گرایش بلند  ی پروسه

0سرمایه سرشت درونیِ"طریق درک 
ی از ناش . اضافه تولید سرمایهْاَند شدهبه تحلیل کشیده  "

لحاظ مادی، و هدف و مبنای محدود این رشد  از کارْ آوریِبین افزایش و رشد بار 9تعارض

 .باشد میسرمایه  گستریِـ ، یعنی خودیدار سرمایهتحت نظام 

است که  این واقعیّت .خود سرمایه است یْدار سرمایهانع واقعی بر سر راه تولید م

انگیزه و هدف  عنوان به ی آغاز و پایان و ی نقطه ، به منزلهآن گستریِـ سرمایه و خود

نه  وتولید برای سرمایه است  صرفاًاست که تولید  واقعیّتاین  ؛داننمای میرخ  تولید

 ی پروسهدر خدمت وسعت بخشیدن به  صرفاً، وسایلی وسایل تولید : یعنیبرعکس

یعنی رشد بدون ـ . وسایل ی تولیدکنندگان باشند جامعه ی در جهتِ فایده حیات

 ی سرمایه گستریِ ـ با هدف محدود، یعنی خودـ ی جامعه همولّدقیدوشرط نیروی 

 [92] .اُفتد میپیوسته در تعارض  ،موجود

                                                           
1
- Undercapitalized 

2
- Paul Mattick (1904-1981) 

 مارکسیست آلمانی.  ی نویسندهمبارز و 
3
- Marx's Value Theory of Capital Development 

4
- Inner Nature of Capital 
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- Conflict 
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به اضافه تولید و بحران را بدون در نظر گرفتن  یدار سرمایهرایش گ ،ینی پیشها قسمتدر           

فرض ما این بود که تمام کاالها به قیمتی برابر با ارزش  جا ایننشان دادیم. تا  رقابتعامل 

وجود ندارند، و این بدین معناست که گرایش  9تحقّقرسند و مشکل  فروش میه ب خود عمالً

استنتاج نمود.  توان میتولید را مستقل از این مالحظات نیز  سرمایه به ایجاد بحران و اضافه

 "ای دوره ی شونده و بازحادث رمکرّ انفجاراتِ"شکل  ها بحراننشان دهیم چرا  که اینبرای 

ها شدیدتر از دور قبل است، باید نقش بحران را در احیای  آن و هر دورِ گیرند میخود ه را ب

. زیرا در این مورد بررسی قرار دهیم ،سرمایه آورِودو س مجدّدشرایط الزم برای گسترش 

 .شود میاین مبحث بدل  کننده در کلِّ تعیینمرحله است که رقابت به عاملی 

به افزایش مقدار  رو طور نسبی، یعنی در رابطه با مقدارِه ب مقدار ارزش اضافی که هنگامی

در حال کاهش، تبدیل به  ارِگذارد، رقابت بر سر این مقد ثابت، رو به کاهش می ی سرمایه

حاصل مبارزه بر سر سودها  . رقابتْگردد میانباشت  ی پروسهو حیاتی در  کننده تعیینعاملی 

آورد. چرا  می راه همه بارآوری کار ب باال رفتنِسودها را ـ  که این فوق است 6سودهاییـ  فوقو 

 گیرند می به کارد تولید را که برای نخستین بار یک روش جدی یاندار سرمایهکه آن دسته از 

تر از  ی خود را به قیمتی باالتر از قیمت تولید و نازل تولید شده ترْ کاالهای ارزان ندقادر

ارزش اجتماعی )باالتر از ارزش انفرادی( آن کاالها، بفروشند. رقابت نیرویی است که 

، 1جدید جتماعیِا میانگینِ شِو در سطح یک ارز دیگر یکبا  مختلف را ی تولیدِها قیمت

 که بل، کند می، قوانین اقتصاد بورژوایی را خلع یا وضع نرقابت. 0سازد میمعادل 

مثابه ه درونی ب ماهیّت")یعنی همان  ،دهد می تحقّقها اجازه  به آن صرفاً

. کند میی خاص تحمیل ها سرمایهرقابت، قوانین سرمایه را به  (."ضرورت خارجی

                                                           
1
- Realization Problem 

اَش برسد، تا بتواند  اَش به شکل پولی که کاالی تولیده، بتواند در بازار مبادله شده و سرمایه از شکل کاالیی ش یعنی اینتحقّق ارز

 گذاری شود. افزایی، به شکل سرمایه، به کار انداخته شده و سرمایه در دورِ بعد ارزش
2
- Extra-Profits 

3
- New Social Average Value 

4
- Equilibrate 
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لکن ، دهد میتعمیم  ها سرمایهنرخ سود را به تمامی  تنزّلت که بنابراین، رقابت نقشش آن اس

 آن درک نمود. م بر رقابت و بدون در نظر گرفتنِسود را باید مقدّ تنزّلِاین 

آمیزی را موجب  ی رقابت است، الزاماً مبارزه به انباشتوصلِ کاهش نرخ سود، که 

کل سود، تنها شامل حال نرخ سود از طریق افزایش مقدار  تنزّل. جبران گردد می 

 ی سرمایه. گردد میفتاده اُان بزرگ و جادار سرمایهاجتماعی و  ی سرمایه کلِّ

 کننده ابداً ، از این شرایطِ جبرانکند میعمل هم مستقل ای، که  اضافی الورودِ جدید

 تنزّل بنابراین،تازه باید این شرایط را فراهم کند.  ای سرمایهچنین  رد.بَ ای نمی بهره

ان دار سرمایهآمیزی بین  رقابت ی مبارزهموجب است که نرخ سود 

 [99] .، و نه برعکسگردد می

که  بحران در عین آن. یابد میمعنای واقعی خود را باز بتْبحران است که رقا ی در هنگامه

آن در سطح باالتر نیز هست. در  ی ادامهشرط  دارد، پیش ی انباشت را اعالم می پایان پروسه

. اگر فرض گردد میاصلی و اساسی احیا  به چند طریقِ یدار سرمایهتولید  سودآوریِ بحران،

ر اثر بالاستفاده یا متروک وقوع نپیوندد )چه ده تخریب فیزیکی سرمایه ب گونه هیچکنیم 

، ارزش مصرفی معیّنصورت، یک مقدار  (، در اینناشی از جنگ و چه در اثر ویرانیِ ،ماندن

لید که قبل از بحران موجود بود، اینک پس از بحران در اثر یعنی همان وسایل تو

اما این امر نه بر نرخ ی است. تر کم یِا مبادلهف ارزش ثابت، معرّ ی سرمایه از 9زدایی ارزش

سرمایه، و  گذارد و نه بر مقدار آن، چرا که این دو به ارزش مصرفیِ اثری می ارزش اضافی

 . بهاَند نخورده باقی مانده دستاین دو نیز که  ،شوند می آن مربوط مولّدِبنابراین به ظرفیت 

اکنون بر مقدار  ، زیرا همان مقدار ارزش اضافیْیابد میاین ترتیب نرخ سود افزایش 

تنها زمانی صادق است که  امر. پیداست که این شود میی تقسیم تر کوچک ی سرمایه

 مجدّدی توزیع  دهنده ود نشانز سر گرفته شده باشد، و این خگسترش ]تولید[ ا ی پروسه

انی است که )که در خالل بحران( دار سرمایهنفع آن دسته از ه سودها )و یا سودهای بالقوه( ب

 .اَند شدهسرمایه "ارزانِ" به خریدِ موفّق

                                                           
1
- Devaluation 
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، گیرد میسرمایه که در خالل بحران از طریق رقابت صورت  سازیِزبا وجود تمرکز و با ،ثانیاً

 باالترِ اجتماعیِ یافته و امکان بارآوریِ هستند که بقا تر بیش تولیدیِ قدرتِی باها سرمایهتنها 

آورند. همین مکانیسم است که ارزش  تر را فراهم می به بازارهای وسیع یرس دستکار و 

را افزایش  ارزش اضافی نیروی کار را پایین آورده و از این طریق، نرخ استثمار و مقدار کلِّ

 ی را که حاصل مقیاستر بیشهای  جویی تر نیز موجبات صرف سیع. بازارهای ودهد می

 .آورد میتولید است، فراهم  ترِ بزرگ

ین تر پایینثابت که دارای  ی سرمایهبخش وسیعی از  معموالً ،ها ، در جریان این بازسازیثالثاً

سودآوری بوده و در بسیاری مواقع از لحاظ روش تولید کهنه شده است، به دور  ی درجه

 یابد میعمل  به این ترتیب آزادیِ ،شکل پول یا کاال(ه یافته )ببقا ی سرمایهو  شود میریخته 

 آورد.ه مرحله اجرا درتر و جدیدتری را بآکار گذاریِ سرمایهتا 

ی(، مزدها کار بی)یعنی افزایش  وجود جمعیت مازاد نسبی به علّتبحران  ی دوره، در رابعاً

رایش داشت به سطحی باالتر از ارزش خود صعود کند، به ی پیش از بحران گ که در دوره

داده  تنزّلتر از ارزش خود  صعود کند، به سطحی پاییناز ارزش خود  تر پایینسطحی 

تواند افزوده شود که این هر دو به  کار، می کار و نیز شدّتِ طولِ روزـ زمان، هم. شود می

9های عقالنی کردن" به مدد عالوه، به شوند. تری می منجر به ارزش اضافیِ بیش
که در  "

 جدید کارهای  ها و تکنیک روش توان می ،شود میمورد اجرا گذارده ه نیروی کار ب ی زمینه

6بخش انضباط"ات تأثیرکه پیش از  "هایی اصطکاک"را، بدون و تولید 
بحران بر نیروی  "

 گرفت. به کارکار ممکن بود پیش آید، 

 ی پروسهسودآوری به  یسرمایه نقش دارند. احیا دآوریِگی در احیای سو هاین عوامل هم

ادامه یابد. به این ترتیب است که بحران  تردر سطحی جدید و باالتا  دهد میانباشت امکان 

که  ، اما تنها برای آنسازد میطرف  وجود دارد بر تر بیش را که بر سر راه انباشتِ موقّتیموانع 

 سطوح باالتر بر سر راهش قرار دهد. ای را در های تازه موانع و محدودیت

                                                           
1
- Rationalization 

2
- Disciplining 
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در واقع  .توضیح دادیم که به چه دلیل رقابت در این مرحله تحلیل شده است و نه پیش از آن

و خود بازتاب تالشی است که برای  گیرد میتولید صورت  ی پروسهرقابت در تمام طول 

 سان یکازی و گرایشِ برابرس، به . این تالشگیرد میصورت  به ارزش اضافی یابی دست

ی تولید و از دور خارج ساختن ها قیمتآوردن  ه وجودب ،نرخ سودهای متفاوت شدنِ

یک بحران است که رقابت  دلِدر ا تنها امّ. انجامد می، تر کمی با کارآیی ها سرمایه

 .گردد میبدل "مرگ و زندگی ی مبارزه"به  واقعاً

باید بالاستفاده بماند، خصلت  ی قدیمی خشی از سرمایهب ،ی اوضاع و شرایط در همه

 متوقّفسرمایه،  عنوان بهسرمایه بودنش را از کف بدهد و کارکرد  و تولید ارزشش 

کدام قسمت باید به این  کند میآمیز است که تعیین  ی رقابت گردد. مبارزه

 طور همانبالاستفاده ماندن دچار گردد. تا آن هنگام که اوضاع بر وقف مراد است، 

ای را در بین  عملی برادریِ نشان داده شد، رقابتْ سودمیانگین نرخ  که در مورد

ها به نسبت  ، به این معنا که هر یک از آنگردد میموجب  دار سرمایه ی طبقه

 مسألهْکه  محض آنه ولی ببرد.  ش از غارت مشترک سهم میاَ گذاری سرمایه

یک  زیان باشد، هر تسهیمبر سر  که بلسود  تسهیمدیگر نه بر سر 

مقدار سهم خویش را به حداقل کاهش داده و بار آن را تا  کوشد می

رقابت به مصاف برادران  ... ممکن بر دوش رقیب دیگر قرار دهد حدِّ

با منافع  دار سرمایهمنافع افراد ناپذیریِ  آشتی. گردد میمتخاصم بدل 

، درست 8گردد میآشکار به مثابه یک کل  دار سرمایه ی طبقه

این منافع در عمل به شکل  2که پیش از این، یکی بودنِگونه  همان

 [91] .کرد میرقابت بروز 

                                                           
ی عام و ساختار  سرمایه»ی  تواند در پیوند با مباحث این صفحات اخیر، به نوشته طور که قبالً آورده شد، خواننده می همان -9

ی عام و  چند بر سرمایهتفسیری »چون  ند هماَ از مایکل هانریش و مقاالتی که در نقد این مقاله، تقریر شده« ی مارکس سرمایه

مفاهیم مازلی، مراجعه کند که ی فرد  نوشته« ی عام و روش منطقی مارکس سرمایه»رکت، ی پل بِ نوشته« ی مارکس ساختار سرمایه

و پویش و منطق  ی دولت و نظریه رقابتها با  ( و پیوند آنCapital in General) "ی عام سرمایه"و  "ی منفرد سرمایه"

 اَند. ه شدهسرمایه، کاوید
2
- Identity 
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است که انباشت و  واقعیّتبروز اضافه تولید، و بنابراین بحران، ناشی از این 

به نرخ استثمار موجود،  توجّهبا  گسترش تولید از سودآوری جلو افتاده است.

سرمایه را بازسازی  ،. مکانیسم بحرانخواهد کردسود کافی عاید ن ترْ بیشهای  گذاری سرمایه

به این معنا، فراهم آید.  مجدّدتا امکان گسترش  دهد مینرخ استثمار را افزایش و کرده 

کننده در مقابل خنثا ین گرایشِتر قوی توان میرا  یدار سرمایه بحرانِ

و فروپاشی " گرایش به رکود و دانست. تنزّلنرخ سود به  مدّتِدراز گرایشِ

شدیدترین  واقعیْ بحران ،که خود9ِها ضدِّ گرایشات تأثیر دلیلِبه سان، یعنی  ، بدین"الشیتَ

 .گیرد میخود ه ب 6وریدُهاست، شکل  آن

بود  تنزّلند بودن نسبی این کُ که بلنرخ سود عام،  تنزّلاین نه  ،صورت در غیر این

چون یک گرایش  این قانون هم ،ست غیر قابل فهم باشد. بنابراینتوان میکه 

ی ها دورهی، و با گذشت معیّن. اثرات این گرایش تنها تحت شرایط کند میعمل 

 [61] .یابد می و قطعی گیر ، بروزی چشممدّتلندب

غلبه بر اضافه تولید در  یدار سرمایه ناشی از تواناییِ صرفاً، ها بحران 1بودنِ ای دوره واقعیّتِ

 ه سبب افزایش مقدار کلِّتغییراتی در شرایط تولید کآوردن  به وجوداز طریق  سرمایه است ـ

 [ 69]]حجم[ سرمایه موجود گردد.  احیای نرخ استثماری متناسب بابازو  ارزش اضافی

آن به یک سطح  ایه و ارتقایسرم به بازسازیِ موفّقکه آیا بحران  سؤالروشن است که این 

محدود کلمه نیست. در  به معنای، "اقتصادی"  ای مسألهباالتر خواهد شد یا نه،  سودآوریِ

 گردد میتر از همیشه آشکار  نمایان یدار سرمایه گر ویرانو  گر تالفاِ ی بحران، جنبه ی دوره

آن به چه بهای سنگینی تمام  "ساز تمدّن"ی ها گرایشکه  شود میبرده  و به این نکته پی

 ،مفهوم آن رینت موسّعطبقاتی به  ی مبارزهکار و سرمایه،  ی مبارزه. شود می

این را  ی نتیجهخود نظام.  [بودن یا نبودنِ] سرِ بر گردد میای  بدل به مبارزه

                                                           
1
- Countertendencies 

2
- Cycle 

3
- Priodicity 



83 
 

 بحران نهاییِ ،هیچ بحرانی"تعیین کرد، و به این معنا  توان میاز پیش ن

8نیست یدار سرمایه
". 

کن یاست، ل یدار سرمایهتضادهای تولید  "مرضِ"ی  عارضهتجلّی و ترین  بحران دردناک

مستقل  دیگر یککه از  6عناصریوحدت بین  قهریِ استقرارِ: »ن نیز هستآ "عالجه و چار"

 [66] 1.«اند گشته

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
 ای از لنین. اشاره دارد به جمله -9

2
- Elements 

3
اَند، به دلیل غنای محتوایی و ارتباطشان با این متن،  رَسی شان در فضای وب قابل دست نوشته که همگی پنجدر پایان، این  - 

 : شود نَهاد می خواندنشان پیش

رِواجی »، «، سیمون کالرک"ی بحران نظریّه"ی  درباره»، «ی بحران، کارل مارکس نظریّه»)سه بخش: « ی بحران نظریّه»کتاب  -9

 ، پیمان غالمی و ایمان گنجی(،«ناگهانی، پیتر آزبورن

 )هنریک گراسمن، وحید صمدی(، « 9991-9116سال مبارزه بر سر مارکسیسم،  91»ی  جزوه -6

 )رومن روسدولسکی، ایرج آذرین(، « ی سوسیالیستی، حدود تاریخیِ قانون ارزش ی جامعه مارکس: درباره»ی بلند  مقاله -1

نالی،  )دیوید مک« ی آزادی مارکس گری در نظریّه جی کرانگیِ کاذب سرمایه: دیالکتیک و خودمیان فراسوی بی»ی  مقاله -0

 فر(، محمّدرضا عبادی

 )تونی اسمیت، حسن آزاد(.« ی در گروندریسه و گامی فراترخرد عموم»ی کوتاه  مقاله -9
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 ها یادداشت

 
]ایرج  9ی فارسی ترجمه] سرمایه جلد اوّل،«. سرمایه یعنی ازدیاد پرولتاریا بنابراین» -9

 .[999اسکندری[، ص 

  .[996ص ]همان کتاب  -6

 .[929 ص]همان کتاب  -1

 .[69، ص 1ترجمه فارسی، بخش ]سرمایه، جلد سوم  -0

، انتشارات پنگوئن، سال [ی انگلیسی ترجمه] 209کارل مارکس، گروندریسه، ص  -9

.9121. 

 (02، ص 1)ترجمه فارسی، بخش  سومسرمایه، جلد  -6

 (.99همان کتاب )ص  -2

 (.92همان کتاب )ص  -9

 .101گروندریسه، ص  -1

 .(91، ص 1)ترجمه فارسی، بخش  سومد سرمایه، جل -91

. 096ی انگلیسی[، ص  ]ترجمه 6های ارزش اضافی، بخش  یّهکارل مارکس، نظر -99

 [.69، ص 1ی فارسی، بخش  سرمایه، جلد سوم، ]ترجمه

ی امپریالیسم و بحث پیرامون آن نیست، امّا  به نظریّه جا فرصت پرداختن که در این با آن -96

ی بحران قابل طرح و بسط  ست که این نظریّه تنها در رابطه با نظریّه یذکر این نکته ضرور

 ی: است. رجوع کنید به مقاله
David Yaffe, ‘Imperialism and the Accumulation of Capital’ Bulletin of 
the Conference of Socialist Economists 2 2 August 1972. 

 [02تا  00، ص 1ی فارسی، بخش  ترجمه] سوم، جلد «سرمایه»نیز رجوع کنید به 

                                                           
های جدید  ها و چاپ به ترجمهدر صورت نیاز، تواند  اَند. خواننده می رس اکنون به دشواری در دست های فارسی هم این ترجمه -1

 مراجعه نماید. 
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ی انگلیسیِ جلد  [. نقل از ترجمه61، ص 1ی فارسی، بخش  ترجمه] سومسرمایه، جلد  -91

در شیکاگو منتشر شده  C.H.Kerr & Coتوسّط انتشارات  9111سرمایه که در سال  سوم

 است.

 69ص « مارکس و کینز»پاول متیک،  -90
Paul Mattick, Marx and Keynse, Merlin Press, 1971 

 19ص  همان، -99

 .996، ص 6های ارزش اضافی، بخش  نظریّه -96

 .[69، ص 1ی فارسی، بخش  ]ترجمه سرمایه، جلد سوم -92

 [.61، ص 1ی فارسی، بخش  ]ترجمه سرمایه، جلد سوم -99

 [.69و  60، ص 1ی فارسی، بخش  ]ترجمه سرمایه، جلد سوم -91

 [.60، ص 1 ی فارسی، بخش ]ترجمه سرمایه، جلد سوم -61

 21پاول متیک، همان کتاب، ص  -69

اقتصاددانی »گوید:  جا می ]مارکس در این .991، ص 6ش های ارزش اضافی، بخ نظریّه -66

م( را بیان -کنند ناگزیر تنها وحدت این دو مرحله )فاز تولید و گردش که بحران را انکار می

گاه  که در وحدت باشند، آن آن دیگر جدا بودند، بدون این دو صرفاً از یکارند. اگر د می

این دو توانست وجود داشته باشد. اگر  و بحرانی هم نمی شد ایجاد کرد ان را قهراً نمیوحدتش

به زور،  گاه جدا شدنشان دیگر جدا باشند، آن که از یک صرفاً یک وحدتبودند، بدون آن

بود. بحران عبارتست از استقرار قهری  جداشدنی که متضمّن بحران است، ممکن نمی

د و جداییِ تحمیلیِ عناصری که اساساً ان گشتهدیگر مستقل  وحدت بین عواملی که از یک

، «ندارد.بحران دایمی وجود »گوید:  گونه که مارکس می به این معنا، همان«[ یک چیزاَند.

ای در گروندریسه،که  روشن مارکس به این امر از قطعهاعتقاد  .(012همان کتاب، ص )

رشدِ طریق حدِّاَعالی  بدین»مقدار بسیار زیادی از آن را به انگلیسی نوشته است، پیداست: 

ذلّت  ، ناظر بر استهالک سرمایه،موجود ترین بسط ثروثِ قدرت تولیدی و به همراه آن عظیم

به  هاتضادباشد. این  وتمام نیروهای حیاتیِ او به آشکارتین نحو می کارگر و مصرف تام

ایه با تعلیقِ آن سرم خالل[]انجامد که در  هایی می بار و بحران های مصیبت ، دگرگونیانفجار
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جا  ای که از آن بار، به نقطه آنِ کار و نابودیِ بخش عظیمی از سرمایه، به نحوی خشونت

رَوی ادامه داده[  جا قادر گردد ]به پیش هد ... به جایی که از آنبتواند به حرکت خود ادامه د

پس به ار گیرد، تماماً به ک ه مرتکب خودکشی شودک ی خود را بدون آن و نیروهای مولّده

ها،  آن حال، وقوع مجدّد و منظّمِ این بالیا موجب تکرار با اینشود ...  رانده و تنزّل داده می

 ،9191برلین،  ،آلمانیچاپ بار ]سرمایه[ خواهد شد. )گروندریسه،  موجب سرنگونیِ خشونت

 (616ص 
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