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ک نقد  ی   توانی نمدرون را  یکل کینوشته ما  1«، نویماژ  مارکسیسم»   مقالة 

ن مقاله فقط  یدانست. در ا«  ستی اقتصاد یتئوری مارکس»جدی بر کتاب  

  ارتباط ی بک و  یستماتیرس یغبه طور    جده فصل، آن همیبه سه فصل از ه

کوشش نکرده    حتی   سنده ین مقاله، نویبرخورد شده است. در ا  یکدیگربا  

و   کتاب  درونی  منطق  تئوری  یاست  تکامل  در  کتاب  که  سهمی  ا 

ایمارکس به  رسد  چه  بفهمد،  را  کرده  ادا  کند.  یستی  رد  را  آن  که  ن 

ن سهمی یسنده اصوالً منکر آن است که کتاب مذکور چنی، نووجودنیباا

ادا   لرا  است.  اگرچه  یکرده  تئوری    مقالةکن،  از  جدی  نقد  مزبور 

معاصر  یمارکس اقتصاد  که  دهد ی نمارائه  ستی  زمانی  اما،    داران طرف ، 

خی  یکه از لحاظ تار  شوند ی مر از آن  یناگز«  دولتی  داری سرمایه »ه  یرنظ

ل قرار دهند، درست  یمسائل اقتصادی را مورد تحل  ی ترگسترده در سطح  

. شودی م ، برمال  اند افتاده   دامشانقضاتی که به  امام تنآن زمان است که ت

بلکه به    «، نقد  ضد »ک  یدرون، نه از جهت ارائه  یک  نوشتة ، بررسی  روازاین

 

 -، آوريل«اينترنشنال سوسياليزم»، در  «مارکسيزم ماژينو: اقتصاد مندل»مايکل کيدرون،    -1
 مترجم(. -شماره سوسياليزم و انقالب ، )ترجمه فارسی در همين1969مه 
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نظر به  انتقاد  برای  آغازگاهی  از  «  دولتی  داریسرمایه »ه  ی منزله  خالی 

  ست. یده نیفا

 «داریسرمایهمرکزی  دینامیسم »

از  »  ستی اقتصادیتئوری مارکس:  کند ی مدرون با اتهامی شگفت شروع  یک

ک  ین، البته، از جانب  ی. ا«نامطمئن است  داریسرمایه مرکزی    دینامیسم

گناهی  یمارکس که    ینابخشودنست  چرا  مرکزی    دینامیسم»است، 

آن چی دق«  داری سرمایه مارکسیقاً  تئوری  است که  اقتصاد در  یزی  ستی 

 باره آن است.

  کند ی مع  و ن شریاموزد، با ایدرون برای آن که مطلبی به ما بی، کروازاین

ح دهد.  یرا توض«  داری سرمایه ی  ز مرک  دینامیسم» دگاه خودش از  یکه د

ان جوامع  ی، در مداریسرمایه ژگی خاص  یدر ابتدا وی مدعی است که و

ا ترتی »ن است که  یطبقاتی،  و  و همگانی که تداوم  یک نظم  ب مرکزی 

د افزونه  یوه دار تولین فراشد )غصب ش یا  بینیپیشقابل منظم، مستمر و  

دی  یمات کلین کند، وجود ندارد. تصمیدکننده( را تضمیتول  یهاتوده از  
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باره   اخت  نحوة در  به  منابع  از  ا  یمنفرد، کوچک    دارانسرمایه ار  یاستفاده 

خصوصی   و  ایبزرگ،  شده  واگذار  ملی  مطلب  «ستا  ادامه  در  وی   .

در  »و  «  و چراست  چونبی ک اجبار  یرشد  »  داریسرمایه که در    د یگوی م

 .«مدل مارکس از نظام اقتصادی موجود فعال، تقدم رشد اساسی است

تار پرتو  در  تعریاگر  دو  اقتصاد  از  ی خ  باال  مرکزی    دینامیسم» ف 

قرار دهرا  «  داری سرمایه با مشکل  ی در مدنظر  م، متأسفانه وی بالفاصله 

طبقاتی،   جوامع  اکثر  در  شد.  خواهد  ترب»  گونه هیچ مواجه  و  ت  ینظم 

همگانی و  ب«  مرکزی  را  انباشت  فراشد  و  »طور  ه  که  مستمر  منظم، 

ا«  بینیپیشقابل است.  نداشته  وجود  بخشد،  واقعیتداوم  که  ین  دارد  ت 

فئودالی   امالک  رعی  یوسطقرون در  بود  یک  ملزم  نت  مثالً  از  یکه  می 

ل دهد. ولی آن چه که در هر ملکی کاشت و  ید خود را به ارباب تحویتول

ازهای مصرفی ارباب  ی، آن مقدار مازادی که پس از رفع ن شد ی مبرداشت  

چ  ماند ی م باقی   می)اگر اصوالً  از تجارت  ،  یامنطقه لی،  حزی(، آن حدی 

و   در    المللیبین ا  یملی  آن  شد ی م  پذیرامکان مازاد    ن یا  جه ینتکه  و   ،

چ  ایاندازه اصوالً  پی)اگر  از  تکنیزی(  تول یشرفت  ب یک  که  وقوع  ه  دی 
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«  ن یتضم»،  «بینیپیشقابل منظم، مستمر و  »طور  ه  ب  تنهانه   وستیپی م

،  ترنظمبی ار  یبس  داریسرمایه سه با نظام  یدر مقا  حتی   نشده بودند، بلکه 

مستمرتر ا  ترینیبشیپرقابلیغو    نا  بودند.  تاریهم  بدخوانی  نوعی  خ  ین 

(،  یداربرده   جامعةر )یم که اسکندر کبین باور داشته باش یاست اگر به ا

چ تول  نیامپراتور  آس ی)وجه  و  ید  )   اشاریائی(  برای  فئودالیسملمانی   )

د افزونه در  یفراشد غصب تول«  بینیپیشقابلمنظم، مستمر و  »ن  یتضم

بر   که  س ی،  ردند کی محکومت    هاآن جوامعی  ترت»ستم  یک  و  ب  ینظم 

همگانی و  اخت«  مرکزی  در  داشتند.  یمرموزی  در  واقعبه ار  اختالالت   ،

تول غصب  پیفراشد  طبقاتی  جوامع  در  افزونه  در  داریسرمایه ش  ید   ،

)فقط    اند بوده   زتریانگ فاجعه شتر و  یار بی، بسداری سرمایه   جامعةسه با  یمقا

 (. میادآوریرا به  های قحطکافی است که کثرت 

بیک در  دومیدرون  تعر یان  مقاین  در  خود،  نخستیف  با  ن،  یسه 

رشد »ست.  ین  تراقبالخوش  برای  «  تقدم  فقط  ک  ی  داریسرمایه نه 

بسیواقع در  بلکه  است،  از  یت  دیتار  یهایبند صورت اری  نیخی  ز  ی گر 

د کند یمصدق   کشاورزی  از  گذار  به  ی.  با س می  آبیکشاورزی  اری  یستم 
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از م  30و    35  یهاسده ع در فاصله  یاس وس یمصنوعی در مق الد،  یقبل 

از    جة ینت می شد که در  یسرآغاز رشد عظ آن فقط در طی مدتی کمتر 

ل شدند،  یه به شهرهای بزرگ تبد د کوچک و پراکن یهادهکده سال   400

دند. انقالب  آم  به وجود   های امپراطورافت، و  یگسترش    المللیبین   تجارت

نیالیسوس  فردا  جهانی  همی ستی  به  ترتیز  عظین  رشد  سرآغاز  می  یب 

ر ما  یعی(، مگر آن که تصویاس وس یدر مق«  انباشت»  حتی   خواهد شد )و 

باشد که دو یالیای سوس یاز دن به    ستی، جهانی  از نوع بشر محکوم  سوم 

هم در  که  باشند  زندگی  یآن  سطح  آن  بارفالکت ن  از  امروزه  که  ی 

 ، باقی بمانند.«برخوردارند »

ترتیبد  ک ین  که  اتهامی  نسبت  ی ب،  ما  به  اول  دهد ی مدرون  همان  در   ،

درون است  ین کیا  گردد ی متف سرباالئی به خودش بر    همچون  اش مقاله 

ن  دهد ی م  نشان  وضوحبه که   قادر  وجوه  یکه  تول  مشخصةست  د  یوجه 

فی از  یست تعری درون است که قادر ن ین کی ف کند. ایرا تعر  داری سرمایه

تول«  مرکزی   دینامیسم » سا  داری سرمایه د  یوجه  از  را  آن  ر  یکه 

ن  یاو  دهد  به دست، سازدی مز یخ بشر متمای اجتماعی در تار یبند صورت



 

9 

ما زیبسی  است،  شگفتی  کتاب  ی ه  که  د  ه یسرمارا  اقتصادی  یو  آثار  گر 

دق ای مارکس  اساس  بر  مشخصهن  یقاً  کمال  اند ه شد نوشته    وجوه  با  ما   ،

تئوری  ده و کتاب  یفهم  کامل  به طور  را  هاآن م که  یتفروتنی مدعی هس

 .میانوشته  هاآن ه یرا بر پا ستی اقتصادیمارکس

ا فهم  چیبرای  چه  که  محتوای  ین  تول«  مرکزی  دینامیسم » زی  د  ی وجه 

، کافی است که به فصل اول از جلد اول  دهد ی مل  یرا تشک  داری سرمایه

تنها شکلی از جامعه طبقاتی    داریسرمایه م.  یندازینگاهی ب  ه یسرماکتاب  

آن   در  که  استیم  یتعم  کاالیید  یتولاست  کل افته  و  تولی ،  عناصر  د  یه 

ن ی)زم وساین،  کار،  غیروی  و  کار  تبد یل  کاال  به  د  یتول  2.  اند شدهل  یره( 

،  رشد درحالک بازار نامشخص دائماً  یش  یدای باعث پافته  یم  یتعم  کاالیی

ز به نوبه  ین نیکه ا   شودی م ر  ییدائماً نامطمئن و در حال تغ  حالدرعین و  

 شمولجهانن رقابت  ی. اشودی مرا موجب    یشمولجهان ک رقابت  یخود  

به    یهاه یسرما  مابین )متعلق  ن  دارانسرمایه مجزا  که  است  روی  یمجزا( 

 

سرمايه داری عبارت است از تبديل نيروی کار به کاال و تبديل وسايل توليد به سرمايه    -2
 که خود يعنی آن ها نيز به کاال تبديل شده اند. 
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د  ینه تولیوه دار هزیله کاهش ش یه و تنها وس یانباشت سرمامحرک اصلی  

ا  دارسرمایه   است. چرا که آن در  با  یمنفردی که  بماند،  ن مسابقه عقب 

رون  ی ز( از بازار به بیار ناچیا با سود بسیمت ضرر )و  یاجبار به فروش به ق

م  یدی است که تعمیک وجه تولی  داریسرمایه   ،روازاینرانده خواهد شد.  

ه را به راه  یخی انباشت سرماین تارایک جری در آن    کاالیید  ین تولافتی

،  کاالیید  یگسسته( تول   هرچند که به نوبه خود به رشد مداوم )  اندازدی م

تول تبد   مبادله   یهاارزش د  یبه  سرمایو  به  افزونه  ارزش  منجر  یل  ه 

 .شودی م

ا از  شروع  تعریبا  جامعه  یب  توان ی م  سادگی به ف،  ین  و    داری سرمایهن 

پ طبقاتی  که  یشیجوامع  ترت»ن  و  نظم  هرگونه  جهت  یفاقد  مرکزی  ب 

  بودند، و هم «  ن فراشد یا  بینیپیشقابل ن تداوم منظم، مستمر و  یتضم

بیچن جامعه  ین  د  داریسرمایه ن  جوامع  در  یو  که  تقدم  »  هاآن گری 

تما«  رشد  قائل شد.  یوجود دارد،  ست که  ا  ایجامعه تنها    داریسرمایهز 

تول  عمومی  رشد  شکل  آن  در  اقتصادی  خود    کاالیید  یرشد  به  را 

اری مصنوعی  یستم آب یدر دورانی که کشاورزی با س   که درحالی ،  ردیگی م
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دریت  یعموم اساساً  اقتصادی  رشد  تولر  افت،  مصرفی    یهاارزش د  یشد 

  -ا  شین خواهد بود(. در جوامع طبقاتی پیز چنین  سوسیالیسم بود )و در  

  بینی پیشغیرقابلی، وقفه در انباشت و اتفاقات نظمبی  منشأ داری رمایهس 

تول  ناگهانی  افت  در  است،  یاساساً  کاهش  ید  در    ی هاارزش د  یتول عنی، 

جمعیواگ  یهای ماریب)قحطی،  مصرف   کاهش  افت  یردار،    ی دهبهره ت، 

غ  هاجنگ خاک،   ریو  داشت،  یره(  نظام    کهدرحالی شه    داری سرمایه در 

عنی، از  ی،  رند یگی م  نشئت  مبادله  یهاارزش د  یاشباع تولاز    هااینتمامی  

ش  ی)که در اکثر موارد معلول نه کاهش بلکه افزا  تولید کاالییتضادهای  

 مصرفند(.  یهاارزش د یتول

 

 « روانی یهازم یمکان»رقابت، اجبار اقتصادی و  

را که معموالً  «  رقابت»گذرا، مقوله  به طور  درون،  یت دارد که ک ین واقعیا

: سد ینوی م . وی  ردیگی مباشد، به کار    کاالیی  د یدال بر مفهوم تول  باید می 

ه منفرد  یک سرمایار رفتار  یمنفرد تا حدود بس  یهاه یسرماان  یرقابت م»
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ه منفرد رشد نکند، سرانجام نخواهد  یسرماک  ی اگر    ...   کند ی من  ییرا تع

از   )راس   عهدةتوانست  عقالنی  و  نوآوری  برآیونالیمخارج  کردن  و  یزه(  د 

د  واسطهبه  برابر  در  بتواند  از یآن  که  تاب اند برآمده   اش عهده  گران   .

بان خود را از چنگال  یت گریفقا نخواهد توانست با مویاورد؛ و  یمقاومت ب

، خالص سازد. برای  اند نظام جزئی از  که    زارط با یرات ناگهانی در شراییتغ

ان ین بیما با ا  «.و چراست  چونبیک اجبار  ی منفرد، رشد    دارسرمایه ک  ی

ن نکته  ینشان داد که ا  توانی م شه  یم. اما با کمی تأمل و اند ی کامالً موافق

ن صاحبان  یو رقابت ب  کاالیی   د یم تولیتنها زمانی درست است که ما تعم

 3.  میکاالها را ملحوظ بدار  فروشندگان منفردو 

 

خصوصی »  -3 کارهائی  محصول  که  شوند  می  تبديل  کاال  به  علت  بدين  مصرفی  اشياء 
مستقل از يک ديگر انجام می شوند. مجموعه ی اين کارهای خصوصی هستند که به طور  

مبادله  به  زدن  دست  با  تنها  توليدکنندگان  که  جائی  آن  از  دهد.  می  تشکيل  را  کلی  کار 
محصوالت کارشان با يک ديگر تماس اجتماعی برقرار می سازند، لذا خصلت اجتماعی ويژه  

به منظور  «-(39)جلد اول، فصل اول، ص  «کارشان تنها از طريق اين مبادله ظاهر می شود
آن که اين اشياء بتوانند به مثابه کاال با يک ديگر در تماس آيند، قيمّين آن ها بايد خود را به  
گيرند...   قرار  با يک ديگر  ارتباط  در  اند،  داده  اشياء جای  اين  را  اراده خود  که  افرادی  مثابه 

ر ديگر  يک  متقابالً  بايد  ها  آن  ترتيب،  رسميت  بدين  به  خصوصی  مالکين  مقام  در  ا 
به مثابه کاال، شرايط  «(  50  -51)جلد اول، فصل دوم، ص ص  «بشناسند در وجود فرآورده 
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مالکیب«  رقابت» تصرف  ین  برای  مختلف  فئودال  بدون    یهانیزم »ن 

و  «ارباب انقی،  به  برای  ن رم و  یب«  رقابت»زاد،  آوردن دهقانان  آ اد در  یا 

ن  یکه مراکز تجارت بودند )مثالً، ب  ییشهرهان یب«  رقابت»   حتی   کارتاژ؛ و 

بیون و  و  یز  بیزانس،  نتایا  به  هانسائی(  و  هلندی  شهرهای  که  ین  جی 

توصیک موفقین شرای. تحت چند ینجامین  کند ی مف  یدرون  ت  یطی، عدم 

سرما»در   آن  «  هیانباشت  نتواند    د شنباعث  فئودال  موفق »که  ت  یبا 

تغیگر از چنگال  را  ناگهانی در شرییبان خود  بازاریارات  از    جزئی که    ط 

 

تاريخی متعينی نهفته است. برای آن که به کاال تبديل شود، فرآورده نمی تواند در شکل يک  
بررس  ادامه  توليد شده باشد. در  توليدکننده  بايد پرسيد  وسيله ی معاش بالفصل خود  ی خود 

که تحت چه شرايطی تمام و يا حتا اکثر فرآورده ها شکل کاال به خود می گيرند؟، پاسخ اين 
سرمايه   توليد  وجه  يعنی،  خاص،  خيلی  توليد  وجه  يک  اساس  بر  فقط  که  است  اين  سؤال 

اگر قرار است که کميتی از ارزش نقش يک «  -(132، )جلد اول، فصل چهارم، ص  »داری
ر بايد سرمايه  که  است  قدمی  اولين  کار  نيروی  و  توليد  وسايل  به  تبديل شدنش  کند،  ايفا  ا 

که   آن  مجرد  به  گيرد.  می  انجام  گردش  در حوزه ی  بازار،  در  عمل  اين  بگذارد.  سر  پشت 
وسايل توليد به کاال تبديل شوند کاالئی که ارزش آن بيشتر از مجموع ارزش اجزاء متشکله 

نتيجه حاوی   افزونه استآن است؛ و در  ارزش  دومين   -مجموع سرمايه ی مصرف شده و 
مرحله اين حرکت، يعنی فرآشد توليد خاتمه می يابد. اين کاالها سپس بايد دوباره به حوزه 

(. کليه منابع: چاپ 572، ص  21)جلد اول، بخش هفتم، مقدمه به فصل  «گردش وارد شوند 
کتاب   شده «سرمايه«آلمانی  ويرايش  مارکس،  کارل  نهم،    نوشته  )چاپ  انگلس  توسط 

 (.1921هامبورگ، انتشارات اتومايزنرز، 
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دی  یل تولین خاطر که تا زمانی که وسایبد قاً  ی دق «.، خالص سازداند نظام

تبد  کاال  نتاند نشده ل  یبه  در  و  دستی،  تغ   جه  و  یی خوش  دائمی  رات 

نی تکنولوژ  بینیپیشغیرقابل ایک  تغیستند،  شرایین  در  ناگهانی  ط  یرات 

ل بازارهای محدود،  یبود. زمانی که به دل  نخواهند «  جزئی از نظام»بازار  

تول  یهاک یتکن و  کمابی سنتی،  تقاضا  و  عرضه  راکد  نسبتاً  ش  ی د 

سرما رشد  عدم  دی محدودند،  تجاری  موفقیه  برابر  در  سدی  ت  یگر 

ه  ی که سرما  شود ی نمباعث  طی، رقابت  ین شرای. در چنشودی نم محسوب  

  گذاری سرمایهد صنعتی،  یدر بخش تول، خصوصاً  دییتولمجدداً در بخش  

دوفروش هر چه  ی ی، و خریربا  ة یسرماه شکل احتکار،  یشود. انباشت سرما

 . ردیگی من را به خود  یشتر زمیب

ترتیبد  اساسیب،  ین  شرا  داری سرمایه  منطق  در  کاالیی ط  یفقط    تولید 

و    هاکارخانه ، بازار دائماً در حال گسترش و نامطمئن،  توسعهدرحال دائماً  

ن بازار نامشخص برای به  یدر ا  یکدیگردی که مستقل از  یلواحدهای تو

  یکدیگر بازار به رقابت با    ترپرمنفعت و سهم    تربزرگ چنگ آوردن بخش  

ا  فهمقابل ،  پردازند ی م اگر  شکل  یاست.  رقابت  ی  -ت  رقاب  ژةیون  عنی، 



 

15 

ح معقول عامل محرک انباشت  یگر توضیم، دیرا رها ساز  -ه  دارانسرمایه

تکرار  و    شودی مناممکن   چون    یهافرمول جز  بای سرما»مبهمی  د  ی ه 

است کردن  انباشت  نقش  که  چرا  کند،  و  «انباشت  بوروکراسی  »ا  ی ، 

گری برای  یز دیچ   «،شکل آن   نیترنابه در  ی از تجسم سرما  عبارت است

باقی تولماند ی نم   گفتن  اگر  اما  دائماً  ی م  یتعم  کاالیی  د ی.  و  افته 

ن  یا  مبادلةاز مطلق تحقق ارزش  ین  گاهآن م،  یرا مفروض بدار  رشد درحال

  ژة ی وت  ین از ماهیه مفروض خواهد بود. ایز برای انباشت سرما یکاالها ن

عنی  ی ک کشتی پر از کفش به فروش نرود،  ی است که اگر    کاالیی د  یتول

د، و به  یه چرم جد اضافی، ب  آالتماشین به    تواند ی نم ل نشود،  یبه پول تبد 

ن  دستمزد  جد یبرای  کار  تبد یروی  شود.  ید  به  یبس  دارانسرمایه ل  اری 

ار ساده  ین قاعده بسیا  هاآن چرا که    سرنوشتی بدتر از مرگ دچار شدند،

ک نظر  از  که  بسیرا  شگفتی  با  و  مختص    بیعج  دةیعق ک  یار،  یدرون، 

از   است،  سرمایمندل  که  چرا  بودند.  برده  تولی اد  با  وند  یپ  کاالیید  یه 

چ  یگری؛ چرا که هیز دیو نه چ  کاالیی د  یخورده است، و فقط هم به تول

ست. پول  یمصرف ممکن ن  یهاارزش د  یمبتنی بر تول  دارانة ه یسرماد  یتول
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نخست شکل  واقع  آخریدر  و  سرماین  کلین  و  است   یهات یفعاله  ی ه 

به همشوند ی م ت  یآن هدا  سویبه اقتصادی   دلی.  انباشت سرماین  ه،  یل، 

چندان از    تنهانه برای سود،    دارانسرمایه ه، و ولع  ی شکل نهائی پولی سرما

  یهازم یمکان»گری،  یو د«  ه یرفتار سرما»کی  ی  -د  ستنیز نیمتما  یکدیگر

تضم را  رفتار  آن  که  روانی  و  صرفاً    -«  کنند ی من  یاجتماعی  بلکه 

از همان    یهاانیب اقتصادیمتفاوت ولی مترادفی هستند    اساسی   اجبار 

 . شودی من ییتع داری سرمایه جامعة که توسط ساختار 

ن  ین شکل و تنها بد یقاً بد یرا دق   داری سرمایه ن که مارکس عملکرد  یدر ا

از نظر مارکس،    4.  دی وجود نداردیترد  گونههیچای  ج،  د یفهمی م  شکل

 

محرک مطلق هر چه بيشتر ثروتمند شدن، اين تعقيب پرشور ارزش، هم در سرمايه دار  »  - 4
و هم در محتکر مشترک است. در حالی که محتکر سرمايه دار ديوانه ای بيش نيست، اما،  

خستگی ناپذير ارزش که محتکر می کوشد از  سرمايه دار ارزش محتکر عاقلی است. افزايش  
طريق خارج ساختن پول از گردش به آن دست يابد، توسط سرمايه دار با هوش تر از طريق  

، ص 4، )جلد اول، فصل  «به جريان انداختن مکرر پول در حيطه ی گردش متحقق می شود
ارا»  -(116 مستلزم  کاال،  گردش  و  کاالهاست،  گردش  مستلزم  کاالئی  در توليد  کاالها  ئه 

شکل پول است، گردش پول؛ تبديل شدن پول به کاال و بالعکس قانون ظهور محصوالت در 
هم از لحاظ اجتماعی و هم   -توليد کاالئی سرمايه دارانه  -شکل کاال است. و به همين سياق

مستلزم وجود سرمايه به شکل پول و يا سرمايه پولی به مثابه موتور اصلی و موتور    -فردی
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؛  متفاوت وجود داشته باشد  یهاهیسرمادر شکل  تواند ی م فقط « هیسرما»

چ اجباری برای انباشت وجود نخواهد داشت. در  یصورت ه  غیر این در    5

سرماینت فقط  ی جه،  شکل    تواند ی مه  وجود  «  مختلف  داران سرمایه »در 

 خاطربه ک طبقه اجتماعی که هر بخش آن  ی   مثابهبه عنی،  یداشته باشد،  

ناگز اجباری  اقتصادی  تولی منافع  واحد  بقای  از حفظ  است.  «  خود»د  یر 

 

ی برای هر کسب و کار جديد است. کل ارزش داده شده سرمايه، يعنی، کليه بخش های  دائم
و  دائماً  بايد  توليدی،  مواد  و  کار  وسايل  کار،  نيروی  کاالها،  از  عبارتند  که  سرمايه  متشکله 
بکرات توسط پول خريداری شوند. آن چه در اين جا برای يک سرمايه دار واحد صادق است،  

تماعی که فقط به شکل تعداد کثيری سرمايه های منفرد عمل می کند.  برای يک سرمايه اج
کند می  فصل  «نيز صدق  دوم،  )جلد  صفحه  18.  هر  »پ  -  (328،  که  است  شکلی  آن  ول 

تبديل  به سرمايه مولد  را  برای آن که بتواند خود  اعتبار صرف نظر کنيم(  )از  سرمايه منفرد 
از ماهيت خود توليد سرمايه داری و بطورکلی از  کند، می بايد در قالبش ظاهر شود. اين نکته 

 (. 332، ص 3)همان ماخذ، يادداشت شماره «توليد کاالئی ناشی می شود
وجود  »  -5 تواند  می  اين شکل  به  فقط  و  دارد  وجود  متعدد  سرمايه های  در شکل  سرمايه 

ک ديگر  داشته باشد. بدين ترتيب، خود را در شکل کنش متقابل اين سرمايه های متعدد بر ي
کار»  -(317)ص  «مشخص می سازد عينی  که شرايط  دارد  آن  بر  سرمايه داللت   -مفهوم 

در تقابل با کار متبلور می شوند )ترجمه تحت الفظی: در تقابل با    -خود محصول آن هستند 
مندل(، يا به کالم ديگر، به مثابه ملک شخصيتی بيگانه با کارگران    -می يابند  کار شخصيت

شوند.   می  است مطرح  داران  سرمايه  وجود  بر  دال  داری  سرمايه  مارکس:   «مفهوم  )کارل 
 ( 412، ص 1953برلن  -کروندريسه

 Dietz-Verlag, Brelin 1953"Grundrisse der Kritik der politischen O 

ekonomie (Rohentwurf) 1857-1858 " 
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ترتیبد  سود»ب،  ین  برای  ا«  ولع  از  بخش  و  یهر  طبقه،  به  یتما»ن  ل 

ق اولی )تالش هر واحد  ی، و دومی فقط از طراند کسان ی«  هیانباشت سرما

 .ردیپذ ی ما بنگاه برای کسب حداکثر سود( تحقق  یو 

عنی، قبل از آن که  یدارد،    کاالیی د  یلت بر توله دالیاز نظر مارکس، سرما

افزایبتوان سرما و  کرد  دوباره متشکل  را  بایه  کاالها  داد،  فروخته  یش  د 

«  ولع برای سود » و « هیبازگشت به شکل پولی سرما»ب، ین ترتیشوند. بد 

انگ ی) سرمایعنی،  انباشت  به  اجبار  و  سود(  کردن  حداکثر  دقیزه  قاً  ی ه، 

و    داریسرمایه  جامعةکسانی هستند، عباراتی که از بافت اصلی  یعبارات  

تول  وجه  بر    داری سرمایه د  یاز  د دارند ی م نقاب  وحدتی  بیالکتی:  ن  یکی 

( طبقاتی  منافع  ساختار  بر  تولی(،  حاکم  طبقةمبتنی  وجه  ویک  ژه  ید 

بر آن دارد  میکنی متکرار    بازهم که    افته یم  یتعم  کاالیید  یتول) ، داللت 

  طبقة ک یجه مستلزم بر وجود  ی ل به کاال شده و در نتیروی کار تبد یکه ن

ناگز که  است  نیپرولتری  فروش  از  استیر  کارش  و  روی    مجموعة (، 

قوان  ایویژه  از  یاز  و  یانباشت سرما)  شوند ی ممنتج    هاآن ن حرکت که  ه 

 (. ، البته، مبارزه طبقاتیهاآن ن یش، و در بیتضادها
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ک ساختیتالش  روشن  برای  ادرون  تعبین  بر  بافت  نادرست  ین   هاواژه ر 

را    داری سرمایهت، ناروشنی وی از معنای واقعی  یدر نهاکه    استوار است

اکند ی ممنعکس   گفتن  که  ی.  سود» ن  برای  ا  ی)و    دارانسرمایه«  ولع 

زم اجتماعی و  یمکان» ک  یدن سود(  ید برای به حداکثر رسانیش شد یگرا

م «  روانی از  که  رفتار  جاست  آن  نام    یاافسانهمجرد    مقولة ک  یرای  به 

ن  ین ادعا که ای و ا  شودی م   ن یجدا از طبقات اجتماعی، تضم  «، هیسرما»

طبقاتی    همة برای  «  هازم یمکان» آشفته  ین  ی مب  اند مشترک جوامع  ک 

شد  بیفکری  است  فرد  یهازه یانگ ن  ید  ا  -  ی روانی  در  باره  یکه  ن 

گ  تواند ی م ادی  یز  یهابحث اقتصادیو    -د  ر یانجام  در    اجبارهای  که 

دی مشخص(، طبقات  یوجه تول تأثیرتحت ک جامعه مشخص )یچارچوب  

انق  رحمانهیباجتماعی   آن  یبه  سود».  اند درآمده اد  برای  ک  ی«  ولع 

انگ ی  وجههیچبه   دارسرمایه نیک  شخصی  روانی  اجبار  یست؛  یزه  ک 

نیاقتصادی است، و ک با توضی درون  از رقابت در  یز    داری سرمایه حی که 

ز صحت ندارد  ین ن یاو    را استنتاج کند   اینتیجه ن  ید چنی، بادهد ی مارائه  

ا سود»ن  یکه  برای  است»«  ولع  مشترک  طبقاتی  جوامع  تمام    «. در 
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کل در  ی برعکس،  که  طبقاتی  جوامع  اجتماعی    هاآن ه  افزونه  محصول 

شکل   طبقات    یهاارزش عمدتاً  گرفت،  خود  به  به  مصرف  را  حاکمی 

آوردند که ه  تنها  «  ولع برای سود» چ نوع  یوجود  بلکه،  «  ولع»نداشتند، 

ا در  و  تجملی داشتند،  اجناس  پیبرای مصرف  تا آن حد  ش  ین مصرف 

منابع   که  انباشت سرمای)«  سود»رفتند  را یعنی،  داری  یش به طور    ه(  وه 

 نابود کردند. 

ک اعتقاد  مندل  یبه  اجتماعی» درون،  هم  «  اشکال»و  «  کنترل  با  را  آن 

چن است.  گرفته  ادعائی  یعوضی  که    ةیما  ژهیوبه ن  چرا  است،  تأسف 

صر خود  اشاره  یمارکس  دق  کند ی محاً  تولیو  شکلقاً  ی که    افزونة د  یژه 

گو که  است  است  دینامیسمای  یاجتماعی  نظر    6،  نظام  که    رسد ی مبه 

ایبرای ک پیدرون علت  را    داریسرمایه   شاین که جوامع طبقاتی  رشدی 

جوامع   ند   داری سرمایه که  خود  به  بودند  آن  ایشاهد  که  یدند،  بود  ن 

 

توليد»  - 6 از  افزونه  پرداخت نشده  ای که در آن کار  اقتصادی ويژه  کنندگان غصب     شکل 
می شود، شرايط سلطه و انقياد را همان طور که مستقيماً از خود توليد بيرون می آيند، تعيين   

اثر می گذارند  توليد  بر  ای  تعيين کننده  نحو  به  نوبه خود  به  اين شرايط  و  . )جلد  «می کند 
 ( 324، ص 47سوم، فصل 
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جوامع   آن  حاکم  چ»طبقات  داشتند یهمه  خود  کنترل  در  را    «. ز 

ا  ازقرارمعلوم  آن  جوامعی  یدر  در  ما  قانون  »که    میستیزی مام  و  نظم 

واقع  هاآن بر    «. اقتصادی اما،  بود.  دیحاکم  طور  کامالً  است.  یت  گری 

چ اجبار به انباشت  یاز نظر اقتصادی ه  داریسرمایه  -پیشا وامع طبقات ج

شکل  یسرما به  اساساً  اجتماعی  افزونه  محصول  که  چرا  نداشتند،  ه 

نامحدود    یهاارزش  انباشت  و  بود  نظر    یهاارزش مصرف  از  مصرف 

و   نامعقول  کمامعناستبی اقتصادی  اقتصادی  رشد  حدود  توسط  یب:  ش 

اجناس تجملی   )البته،    ةطبق حدود مصرف    جمله من حاکم و مالزمانش 

 . شد ی من ییر اهرام( تعیهوده، نظ یو ب ریچشمگ مصرف 

زمانی   فقط  اقتصادی  شتابان  تول  تواند ی مرشد  که  شود  افزونه  یآغاز  د 

بتوان    شکلاجتماعی   فقط  نه  آن  توسط  و  باشد  گرفته  خود  به  پول 

بتوان با آن  ن  ی هم چنآورد، بلکه    به دسترا    موردنیازکاالهای مصرفی  

،  کاالیید  یم تولید؛ و زمانی که تعمیروی کار خرید و نیل تولین، وسایزم

بازار  یش  یدایپ تولتوسعهدرحال ک  ظهور  و  فروشندگان  ی،  و  دکنندگان 

د گسترده را سودآور  یدر تول  گذاری سرمایهنه فقط    ن بازار یمستقل در ا
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ک طبقه اجتماعی  یاجبار اقتصادی برای  ن  ی . اکند یم  ناپذیراجتناببلکه  

ن خاطر ممکن یکه تنها به ا  -  یاجتماع  افزونةدر انباشت مولد محصول  

ایگرد که  بود،  ید  گرفته  خود  به  پول  شکل  افزونه  محصول  به  ین  عنی 

برای  و    د یگرد  داری سرمایه ش  یدایل شده بود. موجب پیارزش افزونه تبد 

وقوع  هاستیمارکس در جر یعظ  یهاانقالب ،  که  ایمی  به    نی ان  تحوالت 

پ وجود  ی وقوع  بدون  ایوست،  که  اجتماعی  طبقه  در    هاانقالب ن  یک 

  -  قرار گرفتند و در واقع در خدمتش هم    -د  رنیخدمت منافعش قرار گ

که    تصور رقابلیغ چرا  خالف  هاستیمارکس  نظرازنقطه است،  بر  و   ،

اقتصادی یرگرایتقد » ه«  ان  وجود  یمبتذل،  بدون  اقتصادی  تحول  چ 

روی  یچ نیست، و هین  پذیرامکان   ل کند یی اجتماعی که آن را تحمیروین

چن منافع  یاجتماعی  خالف  چه  چنان  را  تحوالتی  باشد   اش ی اقتصادن 

 ل نخواهد کرد. یتحم

بود  یا سرماوزآم  دة یچکن  باره  در  مارکس  طبقه داریسرمایه ه،  یش   ،  

خی(. سعی ما  ی تار  سم یالیماتر  دربارة ،  طورکلیبه )و در ضمن،    دار سرمایه

م،  یروشن سازن مطالب را یر ایتجربی اخ یهاداده ن بود که همراه با یبر ا
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در  حداقل  کتاب  یتار  یهابخش   و  مارکس خی  اقتصادیتئوری  ،  ستی 

دا کرد تا به  یاز آن چه مارکس فرصت پ  ترگسترده   و   ترجامع   یاگونه به 

ن  ین گفت، پس ایم که چون مارکس چنیبپردازد. البته ما نمی گوئ  هاآن

می فقط  ما  است.  درست  همیگوئ  مطلب  واقعاً  مارکس  را  یم:  مطلب  ن 

  -د  د قرار دهییه را مورد تأیل مارکس از سرماید تحلیا بایدرون  یفت. کگ

با صورت  آن  در  به  یکه  ما  برخورد  از  خود  زمخت  انتقاد    دینامیسم »د 

ن حق را دارد که مارکس را  یا آن که ایو    -د  ریگ بنظام را پس  «  مرکزی 

بطلب مبارزه  با  -د  به  صورت  آن  در  تحل یاما،  کل  ید  که  کند  ارائه  لی 

سرمایتار پیخچه  بدو  از  توضیدایه،  را  امروز  به  تا  بتواند  یشش  و  دهد  ح 

تول وجوه  تمامی  از  را  مزبور  دینظام  پیدی  چه  آتی،  ی شیگر،  چه  و  ن 

شایمتما اصوالً،  است.  نداده  انجام  وی هنوز  که  کاری  سازد.  از  یز  وی  د 

واقعی  یا گوهر  بر  مارکس  از  بهتر  که  کند  وانمود  اگر  دارد که  واهمه  ن 

 ...  د یاست، کمی کودکانه به نظر آ یافتهدست « هیرماس »
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 « مدل ناب»و  داریسرمایه ن حرکت یقوان

اهمیبس حائز  ببیار  که  است  تحلینیت  در  خود  مارکس  از  یم  ل 

بناداری سرمایه تعار  ،  در  یبه  وی  گرفت.  کار  به  روشی  چه  خودش،  ف 

کتاب   دوم  بر چاپ  طور    هیسرمامقدمه  در    یامقاله از    زی دآمییتأبه  که 

رس   ة ینشرک  ی چاپ  به  بود.  یروسی  اکند ی م   قولنقل ده  در  مقاله  ی.  ن 

ن است که  یوی ))مارکس(( در ا  یهالیتحلآمده است که ارزش علمی  

قوان» مرگ  منشأ که    ایویژه ن  یاز  و  تحوالت  هستی،    ارگانیسم ک  ی، 

م  ی را تنظ  تریعال  ارگانیسم ک  ین شدنش با  یگزیاجتماعی مشخص، و جا

بر  کنند ی م پرده  ا  «. داردی م،  به  خود  که    د یافزای م  قول نقل ن  یمارکس 

به  ینو مقاله  د  نی ترح یصحسنده  روش  که  را  او  روش  کی  یالکتیوجهی 

 ف کرده است. یاست، تعر

ا واقع  بدان  یدر  بدون ن  که  قوان  معناست  حرکت  یفهم  عمومی  ن 

و هم    منشأکه هم    داری سرمایه متوالی،  مراحل  در طی  را  تحوالتش  و 
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سقوط   و  توضناپذیراجتناب افول  را  فهم  یش  دهند،    داری سرمایه ح 

 ناممکن است. 

قوان که  کند  ادعا  کسی  مارکس  ی اگر  که  حرکتی  کرد    ها آن ن  کشف  را 

  توان ی نمگر  یو امروزه د«  قرن نوزدهم بوده  داری سرمایه جوابگوی  »فقط  

تابع مد  »د اقتصاد دانشگاهی یاری از اساتیر بسی را به کار گرفت، نظ هاآن

ن است که مارکس کامالً در اشتباه بود.  یش ایدر واقع معنای ادعا  «، روز

ک دوره مشخص و محدود  ین نبود که فقط  یا  وجههیچبه هدف مارکس  

ح  یخ آن را توضی ل کند، بلکه، قصد داشت کل تاریه را تحلیماخ سریاز تار

 دهد، از تولد تا مرگ. 

که  یک اقتصاد    تأثیرتحت   وضوح به درون  روز »علم  بورژوائی(  ی ) «  مد  عنی 

و   است  نامطمئن  خود  از  کامالً  گرفته،  ا  داند ی نمقرار  شله  یبا  آش  ن 

خوردنش را دارد و نه شهامت    جرئت قلمکاری که خود پخته چه کند، نه  

ر را.  یدور  حلی »ختنش  مطرح  «  راه  قوانیا  کند ی مکه  که  است  ن  ین 

برای   مارکس  نظام  یحرکت  اما،  «  ناب»ک  واقعی،  زندگی  است؛  صادق 
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با   نظام  یکامالً  قوان«  ناب»ک  واقعی  زندگی  در  و  دارد  حرکت  یفرق  ن 

ک صدق  مارکس  از    کنند ی نمامالً  برخی  از  حداقل  ب  یغر  یهاگفته )و 

باره  یک در  چن  داریسرمایه درون  استنباط  یمعاصر  ا  شودیم ن  ن  یکه 

 (.کنند ی نم ن اصالً صدقیقوان

با ابتدا  ایدر  به  کن ید  اشاره  مطلب  نحوه  ین  در  که  ن  یقوان  بندیجمع م 

ک  داریسرمایه   حرکت چند یتوسط  مورد  یدرون  از  یب«  کیکالس »ن  ش 

مد  کردن،  ساده  آکادم  حد  محافل  رایروز  و  عامیک  مکتب  در  انه  یج 

به چشم    مارکسیسمساختن   اخوردی مکائوتسکی  امر،  ی.    ی طورهمان ن 

  یی هانشانه افتن  ی  درون در یست. کیتصادفی ن  وجه هیچبه د  یم دیکه خواه

کتاب   گرا  هی سرمادر  بر  نیدال  مطلق  کاهش  نظام  یش  در  کار  روی 

اداری سرمایه بر  دال  که  ی،  طور    اقتصادی  یهارونق »ن    ای فزاینده به 

و    تری طوالناقتصادی    یهاسقوط،  شوند ی مسودآور    ترکم و    ترمدتکوتاه 

م که  یاگر فرض کن  حتی   7.  اً ناموفق خواهد بودسلمم  «،شوند ی م  ترم یوخ

 

به اين مطلب اشاره می  « ارزش افزونهتئوری های  »و  «سرمايه »مارکس در چند مورد در    - 7
از   باالتر  ها  آن  در  کار  نيروی  بارآوری  که  پيشرفته  داری  سرمايه  کشورهای  در  که  کند 
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ا هم  یدر  موفق  امر  نشد ی من  بد  بی،  نگاهی  نحوه  یندازیست  به  م 

باره ا   داری سرمایه «  نظام بسته »ک  یکه چطور فقدان    ن یاستداللش در 

که مارکس به کشف    داریسرمایه ن حرکت نظام  یموجب اختالل در قوان

 :شودی م آن نائل آمد، 

این  یا بسته  مدل  کلیک  آن  در  که  تولی ست  قالب  یه  در   یهامتاع دات 

. افتند ی م ان  یدر آن به جر  های ود ور ا فردی دوباره به منزله  یو    ای سرمایه

 کشتی وجود ندارد. گونه هیچ در آن 

ل اصل،  یو  در  کشت  یکن،  از    تواند ی مک  را  رشد  برای    ن یترمهم اجبار 

کند یپ جدا  آن  بریسرما»  یهامتاع اگر    ...  امدهای  خارج  «  ه  گردونه  از 

 

که   جائی  آن  از  باالترند.  واقعی هم  دستمزدهای  است،  ماده  عقب  داری  سرمايه  کشورهای 
نکته دال اين  دستمزدهاست،  کننده  تنظيم  کار  نيروی  ذخيره  ارتش  مارکس  آن  برای  بر  لت 

برای دوران شکوفا شدن صنعت در رژيم سرمايه داری، هيچ گونه کاهش  دارد که مارکس 
می  را  نتايج چندی  انباشت سرمايه  کند. حرکت های  نمی  بينی  پيش  را  کار  نيروی  مطلق 
تواند به دنبال آورد: افزايش مطلق کار توأم با يک افزايش نسبی )در مقايسه با حجم توليد و  

(؛ افزايش مطلق توأم با کاهش نسبی؛ و کاهش مطلق توأم با کاهش نسبی. در  حجم سرمايه
از   است(  جامعه  کار  نيروی  بارآوری  کاهش  معنای  به  )که  اول  مورد  صنعتی  داری  سرمايه 
سرمايه  اوليه  انباشت  مشخصه  وجه  که  سوم  مورد  در  ترتيب،  همين  به  و  است،  استثنائات 

 . است؛ مورد دوم معمول ترين آن ها است
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ب  یبستگی دارد به حجم و ترک  -د  خواهد بو  تری بطئش  ین افزایشوند، ا

ن حالت، کاهش  یا معکوس شود. در ایمتوقف و    تواند ی م   حتی  و   -ت  کش

ه و  داشت،  نخواهد  وجود  سود  متوسط  دل ینرخ  برای  یچ  افول  یلی  ک 

 وجود ندارد.   الوقوعب یقرنده یاقتصادی فزا

ک نظام بسته را به خود نگرفته  یشکل    گاهچ یه، در عمل،  داری سرمایه

تولیم  هابحران و    هاجنگاست.   از  معتنابهی  نابود  د یزان  را  . اند کرده ات 

سرمایچن  هم صدور  مقادین،  عظیه  دیر  نسبتاً  یم  مدت  برای  را  گری 

 ا بالاستفاده کرده است.یر منحرف و یطوالنی از مس

می  یر عظیجنگی، مقاد  یهاسالح د  یاز زمان جنگ جهانی دوم، برای تول

تول خارج  د یاز  صحنه  از  هر  اند شدهات  نقش  ای.  از    کند   هاکشت ن  یک 

ز آهنگ کاهش نرخ سود  یک کلی و نیب ارگانیش ترکیکردن آهنگ افزا

 بوده است.

ان توجه و  یتشاش فکری واقعاً شاغک این سطور ما شاهد  یدر سرتاسر ا

ب  و    یهاارزش ن  یدائمی  ب  یهاارزش مصرف  فن  یمبادله،  کی  یزیاجناس 
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  دادن نشان م. برای یهست هاآن و شکل ارزشی   ا نابود شده(ید شده )و یتول

نیا که  ماهان  نادرستی    تواند ی مت دوگانه کاال  یروشنی در  به چه درک 

ا مزبور  دارند که    نی منتهی شود، سطور  را  از  ک  ی  عنوانبه ارزش  نمونه 

 ده شوند.ین موردی در کتب درسی گنجانیچن

انه اشباع  یعام  نش مبتنی است بر نوعی تئوری ین بیکه ا  سد ری م به نظر  

  ی هانکبت شه تمامی  یکی ر یزی ادی بودن اجناس فیآن ز  زعمبه د که  یتول

ز  داری سرمایه از  اقتصادی  افول  ناشی  یاست:  اجناس مصرفی  بودن  ادی 

افزاشودی م و  ترکی؛  ارگانیش  سرمایب  ن ی ک  سود  نرخ  کاهش  و  از  یه  ز 

«  ییهانشت»(. اگر  آالتماشینادی  ی)ز  داریسرمایه ادی بودن اجناس  یز

شوند،  یا ایجاد  دیا  اجناس  که  و  یتول   هاآن   جایبه گری  ین  شوند،    ا ید 

ا  حتی اگر  همه،  از  زیبهتر  اجناس  قوانین  شوند،  نابود  حرکت  یادی  ن 

پرواز  ه همای سعادت به یو در آسمان سرما افتد ی ماز اعتبار  داریسرمایه

 .د یآی م  در
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عنی،  یه )یانباشت سرما  داری سرمایه که موضوع    کند ی مدرون فراموش  یک

شده(  ارزش  مصرف    8،  است  انبار  نه  البته،    یهاارزش و  کاالها.  مصرف 

کی  یزیاخته و مواد فنکی را بر طرف ش یزیازهای فید نیبا  هاآن خشی از  ب

  فقط د،  یکی بازتولیزیط فین شرایکن، این کنند. لید را تأمیتول  موردنیاز 

تحقق    هایشرطپیش  هاآن.  اند ه یسرماانباشت    زیآمت یموفقمادی 

ا  خودی خودبه  طی  ی، چه تحت شراکنند ی نمن  ین فراشد را تضمیتحقق 

، و چه  اند صادقجزئی  به طور    ایکامل و  به طور    ن حرکت نظام یکه قوان

ظاهراً  یشراتحت   که  اصوالً  یک   نظرازنقطه طی  ادرون  ندارند.  ن  یمصداق 

ترکیشرا به  منحصراً  بازتولیط  و  ارزش  تحقق  مبادله،  ه  یسرماد  یب، 

 بستگی دارند.  ارزش  مثابهبه 

ک سقوط  ی.  سازدی من نکته را روشن  یا  سادگیبه مثال سقوط اقتصادی  

)اجناس  «  اتد ی ر معتنابهی تولیمقاد » دی  ونخست، ناب  وهلة اقتصادی، در  

نیزیف در  یکی(  چنیموارد    از  ایپاره ست.  نابیک  رخ  ون  اصوالً  دی 

 

 ،  1910، اشتوتگارت 367-8کارل مارکس: تئوری های ارزش اضافی، جلد دوم، ص ص  - 8
Karl Marx, Theorien ober Mehrwert, 2er Band, pp.267-8 

(2nd edition by Kautsky, Stuttgart, Dietz Verlag 1910). 
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زی است که  یاگر اتفاق افتد، صرفاً عارضه فرعی آن چ   حتی   ؛ و دهد ینم

ضمن،   در  )و  است  سقوط  واقعی  در  یع  نقش   طورهمین معنای  آن  نی 

از طرارزش   مثابهبه ه  یی سرمابودنا(:  داریسرمایه   دینامیسم ق کاهش  ی، 

و  یشد  شده  انبار  اجناس  ارزش  در  سرماید  آن ی ا  از  بخشی  )که  ثابت    ه 

دست    حتی از  را  خود  ارزش  پاره    آالتماشین:  دهند ی متمام  آهن  به 

ن فراشد اساسی ین که ایا «.ه موهومیسرما»ا یره( و یو غ شوند ی مل یتبد 

 ت چندانی ندارد.یکی اجناس همراه باشد، اهمیز یممکن است با نابودی ف

،  کند ی مه را نابود  ی بلکه سرما«  داتیتول»سقوط اقتصادی نه    که ازآنجایی

ش  یش دارد و باعث افزایه گرای ک سرمایب ارگانیجه به کاهش ترکیدر نت 

شتر،  یب  گذاریسرمایه دی از  یکل جد ین خود به س ی، و اشودی م   نرخ سود

افزا اقتصادی،  ترک یرونق  ارگانیش  سرمایب  سود  یک  نرخ  کاهش  و  ه 

.  شودی مد  یدی در تولیت امر منتهی به کاهش جد یکه در نها  امد انجی م

ترتیبد  توضین  برای  ای ا  حیب،  در  چرا  که  بسته»ن  ین    ی هاافول «  نظام 

گرا شدن  معکوس  باعث  موقتاً  ترکیاقتصادی  صعودی  ارگانیش  ک  یب 

و گرایسرما نرخ سود  یه  نزولی  به کشف  ین   وجههیچبه ،  شوند ی م ش  ازی 
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برعکس،  ین  نَشت ک  ی خود    طورهمانست.  مارکس  ان  یب  یروشنبه که 

هم   ما  و  کتاب    صراحتبه داشت،  مارکسدر  اقتصاد یتئوری  تکرار    ستی 

 9.  موجود است« نظام بسته»در بطن «  نانیچه اطمیدر»ن ی، امیاکرده 

«  نظام بسته »ک  یز صادق است. در  یه نین نکته در مورد صدور سرمایا

ن  یرد که ایرا به خود گ  نَشتک  یشکل    تواند ی من فراشد تنها زمانی  یا

بسته» کشور «  نظام  ش   داری سرمایه  در  بنا  توسط  د منفردی  که  باشد  ه 

باش   داریغیرسرمایه ای  یدن با    -د  محاصره شده  کامالً  که  «  مدل»بنائی 

ب اگر:یمارکس  است.  بسته  گانه  منزله  ی سرما  نظام  به  را  نظام  یه  ک 

جهانی    المللیبین بگ داریسرمایه )بازار  نظر  در  سرمای ری(  صدور  ه  یم، 

)؟(  یتول«  انجماد»ک  یا  یو  «  انحراف»ک  یگر  ید مدتی  »دات  برای 

قانون  «  طوالنی تجلی  صرفاً  بلکه  بود،  سرما  اساسینخواهد  ه،  یحرکت 

با نرخ سود    ییکشورهاو    ، مناطقهابخش ه از  یر شدن سرمایش سرازیگرا

سود  ترنازل نرخ  با  مناطق  ن  به  تصادفی  بود.  خواهد  که  یباالتر  ست 

توضیک هنگام  به  خودیدرون  مدل  ا  یااشاره   حتی  ح  به  قانون  یهم  ن 
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ر از  یو چه غ«  صدور »ه )چه در شکل  یر شدن سرماین سرازی. اکند ینم

)و(    ای  ترنازل ک  یب ارگانیبا ترک  گذاریسرمایه که موجب    آنجایی آن(، تا  

گرا البته،  شود،  باالتر  افزونه  ارزش  خنثی  ینرخ  را  سود  نرخ  نزولی  ش 

ست،  ین«  نَشت»ک  ین  یمب  کردن ی خنثش به  ی ن گرایگر، اید  . بارکند ی م

«  مدل»مارکس خود اشاره کرد، اصوالً در بطن خود  که    طور همانبلکه،  

 موجود است.

ز ما شاهد تکرار  ین جا نیدرون هستند. در ای ک «  نَشت»ن  یسوم  هاجنگ

گرفتن   عوضی  و    هایباارزش مصرف    یهاارزش همان    یهامتاع مبادله، 

با سرمایزیف نابود  یزی م. هر جنگی کاالهای فیه هستی کی  ،  کند ی م کی را 

روشن    چنیناین، نه  کنند ی م ز نابود  یه را نیسرما  هاجنگ ا  ین که آیاما ا

 .شودی مجه  یخودکار از آن نتبه طور  است و نه

سرما نابودی  بایبرای  فقط  نه  جنگ    جمله من مصرفی،    یهامتاع د  یه، 

صنعتی را    آالتماشیند  یر منازل را نابود کند، بلکه بایاجناس بادوام نظ

د  ین نکته را نبای ، نابود کند. اشوند ی مداً ساخته  یزانی که جد یشتر از میب
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فقط   هاجنگ فراموش کرد که   را  یسرما  توانند ی م  نه  بلکه    نابوده  کنند، 

نجامد )برای  یب   هیم انباشت سرمایش عظیافزاک  یبه    توانند ی من  یهم چن

رخ  کا  یآمر  جهانی اول و دوم در  یهاجنگ ر آن چه که در طی  ینظ مثال،  

اداد پد ی(.  دو  اغلب  ین  )مثال    افتند یم اتفاق    یکدیگر  موازاتبه ده 

شد نخست از  ا(، و تنها زمانی که فران جنگ جهانی دومیانگلستان در جر

گ  سبقت  سرمایدومی  واقعی  نابودی  رخ  یرد،  انباشت  عنی،  ی)   دهد ی م ه 

منفی  یسرما مجموع  در  کتاب  شودیم ه  در  ما  مارکس(.  ستی  یتئوری 

ط اقتصاد جنگی  ید در شراین فرآشد انقباض بازتولیا یهازم یمکان،  اقتصاد

  پژوهشی »  یهانمونه کی از  ین مطلب  ی؛ در ضمن، هممیاداده ح  یرا توض

که    رسد ی مدن آن نشده است. به نظر  یدرون موفق به دیاست که ک«  نو

که  یک است  معتقد  کاالهای  »جنگی    یهاسالح   که ازآنجایی درون 

تول  هاجنگ هستند،  «  نابودکننده  ند یو  جنگی  و  «  نامولد »ز  یات 

ا«  نابودکننده» وی  فراموش  یهستند.  را  نکته  ک  یکه    کند یم ن 

تانک،یتول هواپ  دکننده  و  جیمهمات  به  هنگفتی  سود  جنگی  ب  یمای 

بخش  زند ی م و  سرما  ایمالحظه قابل ،  انباشت  برای  را  آن  )یاز  عنی،  یه 
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، و  رد یگی مد، و استخدام افراد تازه( به کار  یجد   آالتماشیند  یبرای خر

سرمایا انباشت  متوالی  مراحل  با  مشابه  تولی ن  توسط    ر یش دکننده  یه 

 روی برق است.ین مولد نیا توربیو  خشک

چهارم  میپردازی محال   تولیدرون،  یک «  نَشت»ن  یبه  بر  یعنی،  سالح،  د 

ک دَر  یبه منزله  »است و  «  دَررو»ک  ین  ید سالح مبیطبق نظر وی، تول 

بَر، تأثیروی سرما ک  یب ارگانیش صعودی ترکیبر گرا  یاترمزکنندهر  یه 

است تولیا  «. داشته  چرا  که  تسلین  و  «  دَررو»ک  یحات جنگی  ی د  است 

گرایا بر  ترمزکننده  اثر  چرا  که  ترکین  ارگانیش صعودی    ه یسرماک  یب 

 .ماند ی مک راز باقی ی، دارد

انباشت  «  قانون اصلی حرکت»ن ساختمان کالً مصنوعی است و  یکل ا  

ک کره  یحات جنگی نه در  ی ، چرا که تسلردیگی م ده  یناد  کامالً ه را  یسرما

مر چون  همیمرموز  در  بلکه  ازن  یزمن  یخ،  تول  پر  خودمان  د  ی شرارت 

شراشوند ی م تحت  نه  و  تولیط  ی؛  وجه  بلکه،  یک  مرموز،  و  نامعلوم  دی 

ر شدن  یهمراه با سراز  «، کیکالس »و  «  عادی»  داریسرمایه ط  یتحت شرا
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است،    ترپرمنفعت   هاآن در    گذاریسرمایه که    هاییبخش ه به  ی مدام سرما

بنابرا  یهاسالح د  یتول   جملهمن محاسبه  یجنگی،  ارگانیترک» ن،  ک  یب 

ن  ییبرای تع  «، رنظامی یغ  یهابخش »ع جنگی، جدا از  ی در صنا«  هیسرما

،  هابخش   ه ین اجتماعی کلیانگ یمقاً از  ی که دق  -د  ش نرخ متوسط سویگرا

. معناستبی عملی کامالً    -د  شوی مع جنگی منتج  یبخش صنا  جملهمن

که  یا  دادن نشان برای   مطلب  جنگی    یهاسالح   دارانهه ی سرماد  یتول ن 

د  ی درون بای، کشودی مش نزولی نرخ سود  یا توقف گرایف و  یموجب تضع

م که  کند  ترکیانگ یثابت  ارگانی ن  سرمایب  اجتماعی  )ی ک  و  جملهمن ه   ،

تول بخش  مقایالبته،  در  سالح(  شراید  با  ایسه  که  تولی طی  بخش  د  ین 

وجود   کن   ترنییپا،  داشتی نمسالح جنگی  قبول  اگر  است.  که  یرفته  م 

د سالح در واقع باالتر و نه  یه در بخش تولیک متوسط سرمایب ارگانیترک

د سالح در واقع  یتول ه در بخشیک متوسط سرمایب ارگانیاز ترک ترنییپا

نه   و  ترک   ترنییپاباالتر  ارگانیاز  سرمایب  بخشیک  در  دات  یتول  ه 

، چرا  معناستبی  ای کامالً  گیری نتیجه ن  یچن  گاهآن است،  «  رنظامییغ»
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تول بخش  صنایکه  بخش  جزو  تماماً  سالح  سنگ ید  بَر ی سرما»ن  یع  «  ه 

 10. هستند 

 

توليد  - 10 کتاب    البته  در  ما  که  است  برخوردار  ويژه  خصوصيت  يک  از  تئوری »سالح 
بر آن تأکيد کرديم: اين واقعيت که توليداتش در فراشد بازتوليد گسترده «مارکسيستی اقتصاد

وارد نمی شوند، و از آن جائی که نه وسايل توليدند و نه وسايل مصرف، در نتيجه نه سرمايه   
ک نيروی  نه  و  دهند  می  تشکيل  سالح        را  توليد  بخش  در  که  ای  سرمايه  ليکن،  و  را.  ار 

سرمايه گذاری می شود، خود بخشی از کل سرمايه اجتماعی است و سودش، نظير سود هر  
سرمايه ديگری وارد فراشد انباشت می شود، و ترکيب ارگانيک سرمايه اش در تعيين ترکيب  

تعيين نرخ متوسط سود، دقيقاً هم  ارگانيک کل سرمايه اجتماعی دخيل است و در نتيجه در  
 .چون هر سرمايه ديگری، دخالت دارد

 Western Capitalism„کيدرون در کتابش موسوم به سرمايه داری غربی از زمان جنگ  

since the War“   دانستن برابر  با  بورتکيويز و سرافا، می کوشد که  نوشته های  به  اتکا  با 
و   جنگی  تجملی »توليدات  ماهي«کاالهای  روئی»ت  ،  او   «در  دهد.  توضيح  را  تسليحات 

فراموش می کند که بنا به تعريف مارکسيستی، کاالهای تجملی کاالهائی هستند که توسط  
زير    انباشت نشدهبخش   از  نمونه  با يک  ما  ترتيب،  بدين  افزونه خريداری می شوند.  ارزش 

از   يابد،  افزايش  افزونه  ارزش  نشده ی  انباشت  بخش  اگر  ايم.  مواجه  کامل  رفتن  در  سؤال 
افزايش   از  که  قوانينی  تمام  اثرات  از  منوال  همين  به  و  شد،  خواهد  کاسته  انباشت  سرعت 

نيز کاسته خواه ناشی می شوند  ابتدا در  انباشت  از همان  بود که وی  اين آن چيزی  د شد: 
بخش   توسط  واقعاً  سالح  توليد  آيا  اما،  بود.  اثباتش  نشده»صدد  افزونه    «انباشت  ارزش 

عايد   نفعی  چه  قرن  ربع  در طی يک  انباشت سرمايه  ناگهانی  از کاهش  شود؟  پرداخت می 
شت سرمايه انجاميده است، و يا  طبقه سرمايه دار می شود؟ آيا توليد سالح واقعاً به کاهش انبا

برعکس باعث تسريع آن شده است؟ و اگر موجب تسريع انباشت شده است، پس چگونه می  
دانست؟ اين مسائل نشان می دهند که تحليل  «کاالی تجملی»توان سالح را به مثابه نوعی  

 کيدرون از توليد سالح بی پايه است. 
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ع نظامی، در  یه در بخش صنایک متوسط سرمایب ارگانیدر واقع اگر ترک

با  یمقا ک  گاهآن ،  بودی م  ترنیپائگر،  ید   یهابخش سه  درون  یفرض 

د  یآن صورت، البته، توسعه شد . در  کردی مان  یقت را بی از حق  ییهاگوشه 

ترک که  ارگانیبخشی  سرمایب  آن  یک  در  پائ  تر نیپائه  موجب  ن  یاست 

ت  یق با موفقین طر یه شده، و بد یک اجتماعی سرمایب ارگانیآمدن ترک

خنثی  یگرا را  سود  نرخ  نزولی  ایل و    کرد ی مش  فرضیکن،  که    -ه  ی ن 

اولیک خود  رد  یدرون  را  آن  که  بود  خواهد  کسی  کرد؛ن  با    -خواهد 

ن  ی، مبکردی مبر فرض هم که مطابقت    حتیو    کند ی نم  ت مطابقت یواقع

ت«  دَررو » ک  ی قانون اساسی جنبود، بلکه صرفاً  از همان  لی خاصی است 

ح  یکه قبالً توض«  ناب»متکی بر همان مدل    داری سرمایه حرکت انباشت  

 م. یداد

متوسل شود اگر از  «  نَشت»و  «  دَررو»  ی هاواژهآن که به    جایبه درون  یک

شروع   اصلی  مشکل  مدت    داریسرمایه که    کردیم آن  به  انحصاری 

گر  چهارمسه است،  مواجه  آن  با  بسیقرن  شر  از  را  خود  از  یبان  اری 

ا بود.  کرده  فکری خالص  شر  یاغتشاشات  از  خالصی  مشکل  اجناس  ن 
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تغین  اضافی مَقدم هرگونه  )که در آن صورت  به  ییست  افت  یری که  ک 

در  ناگ و  «  مازاد»هانی  مصرفی  با  ایسرمایه کاالهای  را  شود  د  یمنجر 

ه  یاست، سرما  ه اضافییسرماد(، بلکه خالص شدن از شر  یخوش آمد گو

اصلی   ماهت  از  که  ای    11.  شودی مناشی    انحصاری  داری سرمایه اضافی 

 

ت، زيرا وی گمان می کند که نه وفور، بلکه  کيدرون مايل به پذيرفتن اين مطلب نيس  - 11
و   دارد  وجود  سرمايه  يعنی، «دليلی »کمبود  بهره،  باالی  نرخ  آورد،  می  آن  اثبات  برای  که 

نظير عواملی که در سال های    -تقاضای زياد برای سرمايه پولی، است. اگر عوامل لحظه ای
م، افزايش کلی نرخ بهره در طی را کنار گذاري -در اياالت متحده و اروپا شاهد آنيم 1968 -9

تورم دير پای که در   بوده است. زمانی که  نه کميابی سرمايه  دهه گذشته نتيجه ی تورم و 
سازد مرتبط  سالح  توليد  به  هم  را  آن  توانست  می  کيدرون  ديگر  چيزهای  يک   -ميان 

از دو بخش تشکيل خواهد شد.   بهره  اقتصاد شود، نرخ  قرض دادن «بهای» خصيصه دائمی 
از کاهش قدرت س ناشی  بيمه جهت جبران خسارات ساليانه  اضافه يک حق  به  پولی  رمايه 

قرض دادن سرمايه پولی از آن چه    «بهای» باشد، آن گاه    % 3خريد پول. زمانی که حق بيمه  
که در ظاهر به نظر    می رسد، بسيار پائين تر است دليل وفور سرمايه را در عوامل زير می  

با  ( در ص1توان جست: ) امروزه در مقايسه  از کشورهای مهم سرمايه داری که  دور سرمايه 
يکی از تغييرات  «خودکفايِی تأمين مالی»( در ميزان باالی  2گذشته از هميشه بيشتر است. )

بسيار چشم گير سرمايه انحصاری امروزه است در مقايسه با توصيفی که لنين و هيلفردينگ  
ب ما  که  )تغييری  دادند  ارائه  آن  در  از  و  ايم  کرده  اشاره  آن  مارکسيستی  »ه  تئوری 

توضيح داده ايم(. اتفاقاً، به موازات وفور سرمايه های مولد، تورم می تواند موجب باال  «اقتصاد
شود. سرمايه داران بزرگ و کوچک از آن جائی که تمايل به    سرمايه پولیرفتن تقاضا برای  

رزش های واقعی را می خرند و می کوشند  ا»نگهداری پول نقد در نزد خود دارند، همه نوع  
موجب   تورم  ترتيب  بدين  دهند.  انجام  اعتبارات  توسط  را  معامالت  اين  االمکان  حتا  که 
گسترش اعتبارات می شود، و اين نيز به نوبه خود به تورم بيشتر می انجامد. و اين که آيا اين 
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ب چه  هر  محرک صدور  هم  فوق  سرمایعامل  تول  هیشتر  هم  سالح  یو  د 

د یجد   یهانه ی زمجاد  یاست از اد سالح عبارت  یاقتصادی تولاست. نقش  

باالرفتن  یسرما  گذاریسرمایه برای   آهنگ  کردن  کند  نه  و  اضافی،  ه 

  -ن  ا( آهنگ کاهش نرخ شود. اثرات کلی آ یه و )یک سرمایب ارگانیترک

ک نرخ رشد کالً باالتر )چرا که در  ین  یاز تضم  اند عبارت   -د  اگر مهم باش 

د  یکه در تول  ییهاه یسرماکه اصوالً    بودی من  یو ایآلترناتصورت    غیر این

گرفته    گذاری سرمایه برای    اند شده  گذاری سرمایه حات  یتسل کار  به 

د  ید )چرا که تولیو نوسانات تول گذاریسرمایه زان  ی( و کاهش مشدند ینم

تولحسال خالف  بر  اقتصادی    «، رنظامییغ»د  ی،  رکود  دوران  در  معموالً 

پ اکند ینمدا  یکاهش  اما،  که  ی(  افزایآ  همهاین ن  به  متوسط  ی ا  نرخ  ش 

شرای  انجامد ی م سود   به  آن،  کاهش  به  دیا  )برای  یط  دارد  بستگی  گری 

 

ای ساليانه بنگاه های بزرگ  امر باعث کميابی سرمايه مولد می شود را می توان در گزارش ه
به  آيا آن ها  اند؟  مواجه  با مشکل  بورس  فروش سهام  آن ها در  آيا  داد.  قرار  مورد مطالعه 
سبب نبود سرمايه توانائی تأمين مالی طرح های عظيم توسعه را ندارند، و غيره؟ طرح پرسش  

بنای واقعی پاسخش را به همراه دارد. ظرفيت توليدی مازاد در بخش های کليدی صنعت م
 اين کثرت سرمايه است. 
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د سالح  یت تول ی د سالح بر نرخ ارزش افزونه( و از ماهیرات تولیمثال، تأث

 . ردیگینم  نشئت« دَررو»ک ی مثابهبه 

 انه یعام معاصر و علم اقتصاد داریسرمایه 

ن  یح ایدرون، برای توضیک«  دَررو» و  «  نَشت» ب، کل ساختمان ین ترتیبد 

د امروزه  چرا  قوانیکه  حرکت  ی گر  ندارند،    کاربست  داری سرمایه ن 

. وی با همان معضلی مواجه است که همه کسانی که خود را  ریزدفرومی 

آن  نامند ی مست  یمارکس با  بای:  اند مواجه ،  طریا  به  بپذ ی د  که  یقی  رد 

و البته کامالً متفاوت از    شوند ی نموجود دارند که آشکار  «  هاییگرایش »

و    شوند ینم  وجود دارند که دائماً آشکار  هاییگرایش   مییبگوآن است که  

ات را مورد  یدی واقعیه جد ی د از زاویا بایو    اند کننده ی خنث  هاییگرایش ا  ی

  رها سازد، و در   سم یونیامپرس بررسی قرار دهد، سعی کند که خود را از  

و    یهاده یپد ورای   روندهای    شدهیکاردست «  آمارهای»سطحی 

 ن حرکت مارکس مطابقت دارند. یابد که دست آخر با قوانیب یتریاساس 
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چیا کهین  است  کتاب    ما  زی  مارکسدر  اقتصادیتئوری  و  ستی   ،

به آن همت گماشت  یهانوشته  را    میتوانی مم که  ی م و معتقد یبعدی  آن 

کن داد  طورهمان م.  یثابت  نشان  فاصله  یکه  در  و    1869  یهاسالم، 

ا1919 در  متحدهی،  تولیتولکا  یآمر  االت  کاالهای  بید  به  برابر  یدی  ست 

ده برابر بود.  زدر مورد کاالهای مصرفی فقط دوا  کهدرحالی افت،  یش  یافزا

االت متحده  یو ابزار در ا  آالتماشین د  یتول   1964و    1919  یهاسالن  یب

هم  افت.  یش  ی د مانوفاکتور افزایدر صد کل تول  5/20در صد به    1/14از  

تول ی م  1968و    1947  یهاسال در فاصله  ن  یچن سه    آالتماشیند  یزان 

م برابر  ین دوره فقط دو ونید صنعتی در همی تول   کل   که درحالی برابر شد،  

ک در طی  ید در بخش  یجه گرفت که تولی نت  توانی مب  ین ترتیبد   شد.

واقعاً  ی امر آشکارا  یا که    از بخش دو رشد کرده است  ترع ی سرک قرن  ن 

ن  یز ایو ن  12،  ه استی ک سرمایب ارگانیش صعودی ترکیدال بر وجود گرا

گذشته نه متوقف شده و نه   یهادهه ش در طی ین گرایا درازمدت که در 

 

های    - 12 سال  ارقام  دوران  1869  -1919مأخذ  از  آمريکا،  متحده  اياالت  تاريخی  آمار   ،
رشد درازمدت اقتصاد سال های    ، از1919  -1964بوده، و ارقام سال های  1957استعمار تا  

 ( اخذ شده اند. 1966)وزارت بازرگانی، واشنگتن 1965-1960
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زمانی که حجم  یس  )اگرچه  به  یبخش    مطلق ر معکوس داشته است  ک 

بس باالئی  یسطح  رشد    وضوحبه ،  رسد ی مار  درصد  خواهد    آن از  کاسته 

ترک  نرخک  یشد.   رشد  ارگانیمشخص  سرمایب  از حجم  یک  شروع  با  ه 

از سرمایمطلق مع با همان نرخ متوسط معینی  و  ثابت  انباش یه  از  ت  نی 

د بخش  یزان تول ی ا در می  -ر  یه متغیسرما  کاهش مطلقه، مستلزم  یسرما

نیتوازن قوای موجود م  به باتوجه و    دوم است و سرمایان  کار  ه در  ی روی 

امریا متحده  و  یکا، چنیاالت  نداشته  وجود  موردی  وجود    توانستهینم ن 

 داشته باشد(.

گرا  بهباتوجه حال   وجود  بر  دال  ترکیشواهد  صعودی  ارگانیش  ک  یب 

در  یسرما و  درازمدته  کمتر  به باتوجه،  وجود  بر    یانشانهن  یعدم  که 

داللت داشته باشد،    درازمدت ش نرخ ارزش افزونه متناسب با آن در  یافزا

ا  توان ی مکه    اینتیجه تنها   باین است که  یگرفت  در  یا  نرخ    درازمدتد 

سود   دیو    د،یآ  ن ییپامتوسط  مارکس  ارزش  تئوری  که  آن  اعتبار  یا  گر 

ارزش  »مرموزی  به طور    ه ثابت یسرماعنی که  یاست )  داده ازدستخود را  

تول اکه    ( «کند ی مد  یافزونه  تئوری یدر  بنای  کل  صورت  اقتصادی    ن 
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ن جا سخن  یم که در ای د دوباره تکرار کنی. اجازه ده ریزدفرومی مارکس  

  یهاش یگراست، بلکه  یان نیجا در م  سال آن ن جا و چند  یاز چند سال ا

ک  موردنظر   درازمدت که  زمانی  مندل    سد ینوی مدرون  یاست.  نظر  از 

سطح  یواقع» به  تقلیات  ساده  مدل  تحل  «،ابند یی مل  یک  ما  یاز  ک  ی ل 

ه  13.  سازدی م کاتور  یکار که  مدلی  مطمئناً  نوع  یاما  با    یارابطه چ 

 ات استیهین از بد ینادرست است و اک مدل  ینداشته باشد،  «  اتیواقع»

درون را به آن  ی، ک درازمدتو انکار وجود هرگونه کاهش نرخ سود در    ...

  ک سو تئوری ارزش را ی، از آورد ی مانه رو یکه به اقتصاد عام کشاند یمجا 

 .کند ی مگر آن را انکار یو از سوی د ردیپذ ی م

آمارهای   از  استفاده  سود»  دربارة   داران سرمایههنگام  خصوصاً    «، نرخ  و 

ک سلسله  ی،  می کنی مستی ترجمه  یمارکس  یهاواژه را به    هاآن زمانی که  

 د مراعات کرد. یالزم را با یهااطیاحت

 

ری مارکسيستی اقتصاد، ما به روشنی به گرايش های خنثی کننده اشاره در کتاب تئو  - 13
کرده ايم، گرايش هائی که موقتاً باعث کند شدن و يا حتا معکوس شدن گرايش نزولی نرخ  

 متوسط سود می شوند. 
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آن   تئوری مارکس  کهنخست  مربوط  یدر  نرخ متوسط سود  اقتصاد  ستی 

تول  شودی م گردش  اساس  بر  سود  نرخ  جاری یبه  این  )   د  در  که   ،

کسری است از کل سرمایه موجود که واقعاً در تولید ساالنه به    C  جمله

کار گرفته شده( و نه نرخ سود بر اساس کل سرمایه ی سرمایه گذاری  

سرمایه گذاری شده، و          ارزش کل سرمایه ثابت    K، که  شده ) 

M    اکثر هستند(.  صنایع  در  دسترس  در  گردش  در  سرمایه  کل  ارزش 

نرخ سود را براساس    -ترازنامه های بنگاه های سرمایه داریو    -آمارگران

   این تفاوت    کل سرمایه و نه بر اساس سرمایه جاری محاسبه می کنند. و

 گیر باشد.  می تواند بسیار چشم

آن   قوان  که دوم  تول یموضوع  مارکس  حرکت  نه    هارزش اد  ین  و  است، 

د شده توسط کار  یتول  افزونة زان کل ارزش  ی. استخراج م هامتیقمحاسبه 

ادی  یلی زیازمند کار تحلیملی ن  یهانه یهزصنعتی از آمارهای درآمدها و  

ه  یسرماه )یگر سرماید  یهابخش ن ارزش افزونه توسط  یاست. بخشی از ا

سرما تجاری،  یبانکی،  در صنا  ایسرمایه ه    گذاری سرمایهع خدماتی  یکه 

از طری، غشوند ی م )یره(  بازار  از طریق  توسط  «  خدمات»د  یق خریعنی، 
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«  دییتول  یهانه ی هز»  عنوانبه   هاترازنامه در  که    مانوفاکتور   یهابنگاه

و  شوند ی مظاهر   طری،  از  قی ا  به  کاال  فروش  ق  ترنازلمتی  یق  مت  یاز 

غصب  دشانیتول نت شودی م(  ای.  درآمد  یجتاً  از  افزونه  ارزش  از  بخش  ن 

قسمت  یسرما در  و  شده،  کسر  صنعتی  صنا»ه  کسر  یسود  از  قبل  ع 

مطلق  به طور    ن بخش از ارزش افزونه که ی. اگر اشودی نممنظور «  اتیمال

مقاابد یی مش  یافزا در  با  ی،  صنعتی»سه  باشد، «  سود  کاهش  حال  در 

مقا  گاه آن در  افزونه  ارزش  رشد  با  یآهنگ  رشد  سه    ی هانه یهزآهنگ 

سرما آمار    تواند ی م   واقعبه ه  یجاری  در جداول  آن چه  از کسر  »از  قبل 

نرخ متوسط سود  یباشد،    ترنی پائ،  شوند ی مظاهر  «  اتیمال واقع  در  عنی 

ن  یچن«  اتیسود قبل از کسر مال»که جداول    هرچند رو به کاهش باشد،  

 نشان ندهند.

آن   م  کهسوم  که  زمانی  آن   هاشرکت برای    هااتیمالزان  یاز 

سلسله  ی   «، د یگرد  تحمل رقابلیغ» خدماتیی ناص»ک  برای  یجد «  ع  د 

وجود  هاترازنامه   یکاردست مارکس   به  مفسران  اکثر  نقش  یآمد.  بر  ست 

سود    هاآن ژه  یو کردن  مخفی  طر  هاشرکت در  ایاز   ها یسندسازن  یق 
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مثال  اند داشته د  یتاک ارزش  )برای  از  تحت  ، جازدن بخش مهمی  افزونه 

به نظر    14.  ق روش استهالک شتابان(ی، از طره ثابتیعنوان مصارف سرما

وه  ینهادن ش   ارزش کم ن امر دال بر  یکه ا  کنند ی مفراموش    هاآن  رسد ی م

ه  ینخست کاهش ارزش کل سرما  وهلة ز هست که در  یه نیدار خود سرما

آن   -د  موجو از  که    که  هم    همروی جا    مراتببه ،  شودی م تلنبار 

ه  یجاری سرما  یهانه یهز ن کاهش ارزش  یاست و هم چن   تر مالحظه قابل

از آن در دفاتر تحت عنوان   تعم» )که بخشی  ثبت  «  راتیمخارج جاری 

دشوند ی م بخش  و  دفاتر  ی،  وارد  اصوالً  آن  از  که  شوند ی نمگری  چرا   ،

ار  یه بسیاست(. حال اگر ارزش واقعی سرما«  افتاده ازقلم »قبالً    ارزششان

چیب آن  از  که  یشتر  باشد  البته  دهند ی منشان    هاترازنامه زی    گاه آن ، 

آن    باالرفتناز    حتی  نی در نرخ سود ویجداول آماری که از نوسانات مع

 

 مراجعه شود به کتاب:  - 14

Cf. Baran- Sweezy: Monopoly Capital, PP.372-378, Momthly Review 

Press, 1966, Newyork. 
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را    درازمدتش نزولی نرخ سود در  یگرا  توانند ی م، در واقع  دهند ی مخبر  

 15.  مخفی کرده باشند 

ا از آن دارند  ی واقعاً حکاا جداول آماری  ین مطالب، آیبا وجود تمامی  ت 

از  یمعاصر گرا  داری سرمایه که در   به نحوی  نزولی نرخ متوسط سود  ش 

ک خود  جداول  است؟  شده  معکوس  کل  نظرصرفدرون،  یانحاء  ه  یاز 

ن  یاشاره شد، در واقع خالف ا  هاآن که در باال به    اش ی جد   یهایکاست

شت که نوسانات  د در نظر دایبا  هاآن . برای فهم  کنند ی ممطلب را ثابت  

بتوان چن اگر  بر روی دو موج،  را به کار گرفت،    یااستعاره ن  ینرخ سود 

طی  کنند ی مکار   در  س ی.  باالیک  سود  نرخ  رونق،  در  اقتصادی،    کل 

پائرودی م بر عکس  و در رکود  دورانی  د یآی م ن  ی،  و در طی  ،  تری طوالن؛ 

هر   در  سود  به    دورةنرخ  م   نقطة رونق  گرا  کند ی مل  یاوجی  به  یکه  ش 

ایطبکاهش دارد ) زان نرخ سود حداکثر  یکه م  ستین بدان معنی نیعتاً 

 

ما قبالً در جای ديگری مثال گويائی را ذکر کرديم: زمانی که موبرتو در کنگ معادن   - 15
کاتانگای عليا را ملی کرد پيشنهاد داد که به صاحبان شان مطابق با سرمايه خالص به ثبت  

ود، و ليکن آقايان ذينفع هم چون حيوان تيرخورده ای ناله و  رسيده شان غرامت پرداخت ش
 « سرمايه به ثبت رسيده فقط يک سوم سرمايه حقيقی است..»فغان سردادند که:  
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بابه طور    رونق  دورةهر    باالرفتن قبل باشد.    دورةاز    ترنیپائد  یخودکار 

ه را موقتاً  یک سرمایب ارگانیش ترکیاثرات افزا  تواند ی منرخ ارزش افزونه  

منکر شد    توانی موقتی  ر نزولی تناوبی نوع اول را تنها  ی(. س خنثی کند 

اصوالً   تولناپذیراجتناب که  تناوبی  نوسانات  منکر    داری سرمایه   د یی  را 

نه  یشو ا  یها بحران )  هافاکت م؛  در  متحدهیاقتصادی  در  کا  یآمر  االت 

(  و بحران در حال نضج کنونی   1960و    1957،  1953،  9194  یهاسال

 ( تئوری  نه  دلی دقو  به  تول   تکهتکه ل  یقاً  ذخائر  ت  یمالک  مابیند  یشدن 

گر،  یا به کالم دیو    «،مختلف   یهاه یسرما»ل وجود  یعنی، به دلیمختلف  

که در باال اشاره شد،   طورهمان که بدون آن،   داریسرمایه ل رقابت  یبه دل

ن  داری سرمایه جای  ستیممکن  ا  ییوچراچون   گونه هیچ (  ن  یبرای 

 .گذارند ی نمی باقی ناپذیراجتناب

در  یگرااما   سود  نرخ  کشودی مچه    درازمدتش  آمار  نشان  ی؟  درون 

درصد در سال رونق    49از  «  ه مؤثر خالصی سرما»که نرخ سود    دهد ی م

که اوج رونق دوره بعد    1955درصد در سال    43/ 6  به  1950اقتصادی  

کاهش    1959درصد در اوج رونق بعدی در سال    38/ 4  ، و سپس به بود
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برای  ی و  نرخ متوسط سود    1967و    1966،  1965رونق    یهاسال افت، 

ش  ی، اما گراشودی نمده  ید«  خطی »ک کاهش  یدرصد بوده است.    1/43

 آشکار است. کامالً نزولی 

عنی، آلمان  یدر اروپا،   داریسرمایه   عمدةن مطلب در مورد دو کشور  یهم

ز صادق است. در آلمان غربی، سود خالص نسبت به  ینگلستان نغربی و ا

  1951در سال  در صد    9/20ع، از  یصنا  ه خالص، برای کلیارزش سرما

به    1960در صد در سال    4/18، به  1955در صد در سال    5/18به   و 

اوج رونق اقتصادی هر    یهاسالعنی در  ی)  1965در صد در سال    9/14

از ارقام    ترنیپائدو سال اوج    مابین  یهاساله  دوره، البته ارقام مربوط ب 

انه  یش سالیگرا» ا، آمار  یتانیافت. در مورد بری اوج بودند( کاهش    یهاسال

تاینانشیفا«  سود صنعتی نشان  یگرا  مزی ال  را  مشابهی  برای  دهد ی مش   :

در صد   3/9ی خالص از  یصنعتی، نرخ سود نسبت به دارا  یهای کمپانکل 



 

51 

برای   برای    8/7به    1952  -60  یهاسال متوسط    -65  یهاسالدر صد 

 16.  افتیکاهش   1965 -68 یهاسال برای  6/ 9؛ و 1961

ترتیبد  بر ایب ادعای کین  دهه    از بعد    یها سال در  »ن که  یدرون مبنی 

کند یچ  1940 اثبات  را  مندل  تز  که  ندارد  وجود  نادرست    «،زی  کامالً 

 است. 

آهنگ    مسئله   ستی اقتصادیتئوری مارکست دارد که در کتاب  ین واقعیا

اقتصاد  یسر رشد  دوم  داریسرمایه ع  از جنگ جهانی  بعد  دوران  به    در 

هم  یش طور   که  رشدی  آهنگ  است،  نگرفته  قرار  بررسی  مورد  دار  وه 

آن را    1960ل دهه یکه ما در اوا طورهمان -ت اکنون در حال کاهش اس 

همان  طورهمان و    م،یکرد  بینیپیش نترنشنال  یاه  ینشر  شمارة  که 

 

 مأخذ ارقام مربوط به آلمان شرقی:  - 16

„Zeitschrift fur allgemeine und textile Marktwirtschart“ Haft 2 ,1968 
ک بريتانيا  به  مربوط  سال  ارقام  تا  که  چرا  نيستند،  مقايسه  قابل  رابطه    1965امالً  ارقام  اين 

سودخالص )سود ناخالص منهای کاهش ارزش و ماليات( و دارايی خالص را بيان می کنند، 
از   پس  که  حالی  هر    1965در  به  اند.  شده  کسر  ناخالص  سود  از  نيز  مالی  های  پرداخت 

يجه نمی تواند در روند کلی تغيير چندانی صورت، اين تفاوت از يک درصد کمتر است و در نت
 ايجاد کند. 
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  کند ی مد  ییده، آن را تأیدرون در آن به چاپ رس ینقد ک که    سوسیالیسم

ست )چندان  یما نهفته ن«  نویماژ  مارکسیسم» ن امر در  یل ای(. دل31)ص  

ح داد.(  یل مارکس توضیست که آن رشد را به کمک ابزار تحلیمشکل ن

ایواقع به  امر  کتاب  یت  اعظم  بخش  که  است  سادگی  تئوری  ن 

ش از  یبعنی ینگاشته شده بود،  1950، در اوائل دهه ستی اقتصاد یمارکس

بعد از جنگ آشکار   یهاش یگرااری از  یش، زمانی که هنوز بسیده سال پ

 نشده بودند. 

  داری سرمایه »  یهای ژگیو ح  یما توض  دةیعقانکشاف بعدی آن چه که به  

را  «  معاصر جست  یهانوشته در    ن توای ماست  ما  طور    17.  بعدی  به 

معتقد  ما  آن  یخالصه،  شاهد  چه  آن  صنعتی  یسوم  ایمبوده م  انقالب  ن 

اثراتی مشابه دوم با  انقالب صنعتی که  یاست،    داری سرمایه   سازنه یزمن 

ک از سه انقالب  ی م که هر  یانحصاری ربع آخر قرن نوزدهم شد. ما معتقد 

تا به امروز شاهدشان بوده، اثرات مشابه ای در    داریسرمایه صنعتی که  

 

، «سوسياليست رجيستر« مراجعه شود به اقتصاد سرمايه داری نوين، به چاپ رسيده در    - 17
 ، لندن، انتشارات مرلين.1964
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 یهاکل یس و رشد اقتصادی در طی    گذاریسرمایه زان  یش آهنگ م یافزا

ی ناپذیراجتناب  به طور   ق و ین طریاز ا  حالدرعین ، و  اند داشته ه آن  یاول

فراهم    ترنازل ار  ی بسنگ رشد  هبعدی با آ«  کل طوالنییس »نه را برای  یزم

د اند ساخته کالم  به  معتقد ی.  ما  تغیگر،  که  سود  ییم  نرخ  ادواری  رات 

س   گانه سه در هر  افزا  10تا    5کل  یاست:  در حال  ابتدا  )در  ش و  یساله 

 یهااوج ن  یساله ب  20  -25  درازمدت  یهادورهسپس رو به کاهش(، در  

س  )یچند  پائ  رفتههمی روکل  به  بیرو  چند ین(،    درازمدت   دورةن  ین 

امروزه نرخ متوسط سود،    وضوحبه ن:  یولی در مجموع رو به پائ  ترنظم بی)

 است(.  ترنازل مه اول قرن نوزدهم یسه با نیدر مقا

ت  سیک مارکسینش کالس ید بیک انقالب صنعتی جد یدگاه از  ین دیا ایآ

را از اعتبار    داریسرمایه   مرحلة ن  یآخر  مثابهبه زم  یالیستی از امپرینیلن  -

نه.  اندازدی م ظهور    طورهمانست،  ین  چنیناین ؟    داری سرمایه که 

ب کالس یانحصاری  مارکسینش  آزاد  یک  رقابت  از  روی  ی ن  منزلةبه ستی 

 نداخت. ی ه را از اعتبار نی محرکه سرما
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تاریسوم مرحله  خصوصیبس  داری سرمایهخ  ین  از  اساسی یاری  ات 

سطحی  یالیامپر در  را  که    طورهمان ،  کند ی م  بازتولید   تری عالزم 

سطحی    داری سرمایه در  را  رقابت  کرد.    بازتولید   تری عالانحصاری 

آزاد»  داریسرمایه   کهدرحالی  دن  عمدتاً«  رقابت  از  کوچکی  بخش  ا  یبه 

«  نینو  داریسرمایه ».  دربرگرفتهن را  یزم کل کره زمیالیمحدود شد، امپر

ن یسپ  داری سرمایه ا  ی) این(  از  بخشی  فقط  دن یز  شامل  ین  را  .  شودی ما 

ناگز   توسعة درحال «  برالیل»   داری سرمایه   که درحالی  نوزدهم  بود  یقرن  ر 

با   فقط  اجتماعی  یکه  کهنه  نظام    داری سرمایه مقابله کند.    زوال روبه ک 

با  یداره یضدسرماروهای  ی ن  طلبیمبارزه با  «  نیپس» و  نظام  ی،  ک 

که هم از آهنگ رشد باالتری برخوردار است و    یداره ی فرا سرمااجتماعی  

شتری دارد، مواجه  یار بیت بسیافراد بشر جذاب  دو سوم هم حداقل برای  

 است. 

بایا هم  را  نکته  طی  ین  در  که  افزود  طوالنی »د  اقتصاد  «  دوران  رکود 

گنج1913  -1940)  داریسرمایه   جهانی از  یعظ  نه ی(،  اختراعات می 

تکنولوژ و  که    همروی ک  یعلمی  بودند  شده  ط  یشرا  خاطربه تلنبار 
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کاربست   دوران  آن  بر  مستولی  نامناسب  تول  هاآن اقتصادی  در  یدر  و  د 

گ تأخسسطحی  به  افتاد.  یترده  توسط  یا  دینامیسمر  که  اختراعات  ن 

تسریپ جنگی  اقتصاد  رونق  دوران  شد،  یامدهای  انفجار  ی  شالودةع  ک 

ط  یتحت شرا  توانستند ی مک را پی افکند که  ی تکنولوژ   یهای ر نوآوواقعی  

سر انباشت  سرمایبازسازی،  تولیع  گسترش  ادامه  و  )که  ی ه  اسلحه  د 

اقتصاد  «  رقابت»ط  یاشر ا  داریغیرسرمایه با  در  بسی شوروی  تداوم  ار  ین 

 عی به کار گرفته شوند. یاس وس یدر مق 18بود(  کننده تعیین

ه است  ین فرضیا  انگارانهساده ن تحول فهم  ی دی ایکل  جنبة ،  هر صورته  ب

نظام   ساختاری  بحران  جنگ    داریسرمایه که  با  بدون شک  که  جهانی 

ه آغاز شد به نحوی از انحاء با زوال مطلق رشد  ی جهانی اول و انقالب روس 

)ی  مولد روهای  ین است  در  یلن  حتی   که   یامسئله کسان  تروتسکی  و  ن 

 

سه کشوری که در بين قدرت های    -رشد سريع انباشت سرمايه در آلمان، ايتاليا و ژاپن  - 18
را    -از باالترين آهنگ رشد برخوردار بودند  1950  -65فاصله سال های    مهم امپرياليستی در

اقتصاد  بنای  افزونه توضيح داد. تجديد  ارزش  ناگهانی نرخ  افزايش شديد و  توان توسط  می 
فرو پاشيده موجب افزايش سود و بارآوری سريع نيروی کار شد، در حالی که به خاطر وجود  

ليا در کشاورزی، و در آلمان غربی به خاطر هجوم پناهندگان  نيروی کار مازاد )در ژاپن و ايتـا
 از آلمان شرقی( دست مزدها در سطح نازلی باقی ماندند. 
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افتادند   ایپاره آن  دام  به  مواقع  کتاب  از  در  افکار    ه یسرما(.    پختة و 

 افت. ی توانی نمچ نشانی از آن یاقتصادی مارکس ه

جهانی   نظام  ساختاری  بحران  نظام  یا  داریسرمایه معنای  که  است  ن 

فروپاشی   به  انقالبات  ی که    کند ی مشروع  سلسله    ورشعله   وقفهبی ک 

پشوند ی م بعضی  شکست    شوند ی مروز  ی،  برخی  محدود  که    خورند ی مو 

)و    داری سرمایه شدن   جهان  از  بخشی  به  فقط  آن    طلبی مبارزهجهانی 

د برایعظ  یهات یمحدودگر(  یبخش  وجودش  یمی  است  به  که    آورده 

ب اساسی  نیتضاد  که  انکشافی  سطح  آن    مولد روهای  ی ن  و   اند ده یرس به 

انفجارات عظ  داریسرمایه دی  یتول  روابط  به  ادواری  اجتماعی    میبه طور 

بد شودی م  منجر و  ترت ی؛  انقالبات  یع  هایشرطپیشب  ین  برای  نی 

خی  یتاربه طور    برای کل دوران   -د  انشده روزمند فراهم  یستی پیالیسوس 

ن بحران  یدر مقاطع متوالی. ا  ایلحظه به طور    و برای کشورهای مختلف

تول وجه  تول  با  داریسرمایهد  یساختاری  اشباع  ادواری  د  یبحران 

و    ست یا مترادف با آن نیهمسان و    وجه هیچبه کن  یاست، و ل  خورده گره 

بار  امپر  هر  کشورهای  در  به  یالیکه  کارگر  طبقه  برخاست  صنعتی  ستی 
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ب شرایشکست  وجودطی  ینجامد،  بورژوازی    د یآی م  به  برای  که 

 .شودی م ناپذیراجتنابممکن که  تنهانه ستی بهبود اقتصادی یالیامپر

ن  یکه لن  طورهمانن است که  یده و اساس بحث ما ایگر، چکیبه کالم د

ت اقتصادی  یموقع» چ  یستی هیالیان کرد، برای بورژوازی امپریب  یدرستبه 

به دل  داری سرمایه وجود ندارد.  «  ک راه خروج یبدون   ل تضادهای  یصرفاً 

ازدیرینمفرو    اش ی درون اقتصادی   بی.  از    -  یستی کائوتسکنش  ین  که 

انگلیمکان«  یهاست یمارکس»مجرای   نظیکی  بر  یسی  استراچی  ر 

بسیانگل  یهاستیمارکس نفوذ  داشتیسی  از  یبس  عمدة  محمل  -ه  ار  اری 

است. ما در    ستی اقتصادیتئوری مارکسدرون بر کتاب  یانتقادات ناوارد ک

که    اینکته ، تنها  طورهمین ز  ی م، و مارکس نینش اشتراک نظر ندارین بیا

ا داد  نشان  تضادهای  یمارکس  که  است  طور    داریسرمایه درونی  ن  به 

ن ی. اشوند ی ماقتصادی و انفجارات اجتماعی منتهی  یهابحران ادواری به 

د هرم وارونه  یع بایو رشد سر  گذاریسرمایهدر دوران    حتی  ت کهیواقع

  -د  ابیام ادامه  جاد شود که نظی فردی ا  یهای بده  می از تورم مالی و یعظ

که   طور    تواند ی نمهرمی  کنبه  رشد  ایب  وضوحبه   -د  نامحدود  ن  یانگر 
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دوران مارکس، وجود دارند. اما،    همچون ن تضادها،  یا  ه یکل   هنوز است که  

آیا که  خواهد    داریسرمایه ا  ین  طبقه    نه ا  ید  یاش پفرو  انقالبی  عمل  به 

است وابسته  نریاو    کارگر  فرو  اگر  که  به  ین  افتاد  خواهد  اتفاق  چه  زد 

را در باال ارائه    ها آن ر کلی برخی از  یعوامل مختلفی بستگی دارد که تصو

 م. یداد

درون که ما را به داشتن اعتقاد  یک  یهاطعنه گوئی به    ما در مقام پاسخ

بدون  »دوران    ه ب اقتصادی  بدون  »و  «  کسادی رکود  اقتصادی  افول 

ت است  یار حائز اهمین نکته بسیا  19.  مییآینم، بر  کند ی ممتهم  «  سقوط

در   کتاب    هاییبخش که  مارکساز  اقتصاد یتئوری  به  یککه    ستی  درون 

 

کيدرون منکر آن است که تجارت بين المللی، در مقايسه با کل توليد صنعتی کاهش   - 19
سه با ميزان  به بعد تجارت در مانوفاکتور در مقاي 1948که از سال »يافته است. وی می گويد: 
در    1929. وی فراموش می کند که پس از رکود اقتصادی سال  «توليدات دو برابر شده است 

نسبت  اين  داری  سرمايه  توليدات    -کشورهای  حجم  بر  مانوفاکتور  در  تجارت  نسبت  يعنی 
اين نسبت به ميزان سال های قبل از    1965به شدت کاهش يافت؛ تنها در سال    -مانوفاکتور

بوده است؛ و    1913خود کمتر از رقم سال    1929که تازه رقم مربوط به سال  رسيد؛    1929
سال   به  مربوط  تا    1965رقم  )که  اروپا  مشترک  بازار  داخل  در  تجارت  گسترش  دليل  به 

بين   تجارت  به  تا  دارد  آمريکا  متحده  اياالت  داخل  در  تجارت  به  شباهت  بيشتر  حدودی 
به مدت بيش از نيم قرن واقعيت داشته، مبين يک  المللی( بسيار متورم است. اين گرايش که  

 گرايش تاريخی است، حتا اگر در طی چهارسال وارونه شود. 
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تحل  کند ی ماستناد    هاآن در  ما  کند  ثابت  خود  یتا  عمومی  فاکت  » ل 

مال را  ینامطلوب  جنگ  از  پس  رکودهای  ل«  امنگنجانده مت  به  یو  کن 

  ازقرارمعلوم )  می دهی مادامه  «  هاافول بودن    ناپذیراجتناب»صحبت در باره 

ظاهر    حتی«  افول»کلمه    ،ره(یو غ  529،  346،  171،  168در صفحات  

ی که ذکر  یها«یناپذیراجتناب »ن صفحات تنها  ی! در خالل اشودی نمهم  

نزولی  ذیرناپ اجتناب،  شوند ی م نوسانات  ادواری  یادواری  کاهش   ،

افزایتول بیدات،  ادواری  تولیش  اشباع  ظرفیکاری،  و  کاالها  ادواری  ت  ید 

ادواری   داند بوده  آالتماشینمازاد  از  مارکس ی.  تئوری  اقتصاد  یدگاه  ستی 

بودند ی ا  داریسرمایه معنای بحران   از جنگ جهانی  که    ن نکات  هم بعد 

 .اند پیوسته وقوع ه منظم ببه طور   دوم و هم قبل از آن 

در    اینکته   وجه هیچبه درون  یک ما  که  «  سقوط»و  «  رکود »  بارةرا 

ک  ی ن دو  یان این معنا که تفاوت می: بد فهمد ی نمم،  یان کردیاقتصادی ب

از گذشت زمان مع  اغلبو  )فی  ی تفاوت کمی است و نه ک ن  ینی ایپس 

نخستشودی متفاوت کمی ظاهر   تی،  به همان    رکودک  یات  یلجن  اغلب 

قاً ثابت  ی د است(. تکرار رکود دقیشد   1929زان سقوط اقتصادی سال  یم
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ز  ی، قادر به گرستین قادر به رشد منظم و موزون   داریسرمایه که  کند ی م

ب نستینکاری  یاز  آمد  در  نوسانات  از  حذر  به  قادر  و  همگی  ی ،  و  ست؛ 

افته  یم  یتعم  االییکد  یل ساده است که تولی ن دلیا  خاطربهصرفاً    هااین

شرا مالکیتحت  خصوصییط  (  «دارسرمایه ری  یکث   عدة »)  ت 

جاب  یرا ا  گذاریسرمایه   پراکندةنامنظم و    یزهایوخافت  یناپذیراجتناب

ک بحران،  یعنی یک رکود است، یز یم نیک رکود مالی، هرحالبه. کند ی م

ک  ی عنی  یا  یتالی ا ایر آلمان غربی و  یکار در کشوری نظ یون بی لیک میو  

ب یلیم با طیون  اما،  نه اشتغال کامل.   هااین م که  یب خاطر معتقد یکار و 

کن،  یستند. لیم ن یوخ  1938و    1929  یهاسال سقوط اقتصادی    اندازهبه 

چیا چه  امر  اثبات  ی ن  را  که  کند ی مزی  است  چطور  با    هااین ؟  را 

  م یسه کن یمقا  1913ا  یو    1929قبل از    یهاسال د  یاشباع تول   یهابحران 

باره    هاییبحران  هااین  هرحالبه ) در  مارکس  که  نوشت(؟    هاآنبودند 

که   است  تع  هاآن  یهاش یگراچطور  آین کنییرا  به  یگرا  هااینا  یم؟  ش 

ب  که یطوربه شدن دارند  «  ترم یمال» از  ا آن  ین خواهند رفت؟  یسرانجام 

 دتر خواهند شد؟یکه شد 
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ا مارکسیتمامی  تئوری  قلب  در  مطالب  آستی  ین  دارند؛  ا  یاقتصاد جای 

از نوسانات اجتناب   توان ی مافته است،  یم  یتعم   کاالیی د  یهنگامی که تول

کل یتصم» کرد؟ هنگامی که   باره  یمات  در  به    نحوة دی  منابع  از  استفاده 

واگذار شده  داران سرمایه ار  یاخت تولیا گریآ «  منفرد  اشباع  بحران  از  د  یز 

اگر پاسخ ک«رکود »د:  ی)ببخش او هم  ی( ممکن است؟  درون منفی است، 

، بر  گاهآن د معتقد است، و  یاشباع تول  یهابحرانی  ناپذیراجتناب خود به  

اصطالحات   ن  ی معنای بطبق  خود  او  به  یخودش،  بدون  » ز  رکود  دوران 

دارد «  کسادی به  و    باور    داری سرمایه در    هابحران ی  ناپذیراجتناباگر 

ندارد،  «  معاصر» جدائی    تواند ی نم  وجههیچبه   گاه آن باور  و  گسست 

تحل مقوالت  و  روش  تئوری،  از  را  مارکسیکاملش  اقتصادی  و  یلی  ستی 

او  یدکتر امپرس نگه داردمخفی    طورکلی به ن  انکار  او در پاسخ یونی .  ستی 

از    سؤاالتن  یبه ا بارزی است  «  دادنم یتعماستکاف در  »در واقع نمونه 

 . انه استیاقتصاد عامژه علم یات ویکه از خصوص
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 « دولتی داریسرمایه »و  داریسرمایه 

درون  یر کینظ  استعدادیب  چنداننه و    دهیدآموزش ک اقتصاددان  یچطور  

ن  یک چنیمرتکب    تواند ی م که برخی از آثار مارکس را هم مطالعه کرده  

شود فاحشی  طور    و  اشتباه  را  به  مبادله  ارزش  مصرف،    باارزش مدام 

ف سرمایزیکاالهای  با  را  سقوط    ه،ی کی  نوع  از  اقتصادی  سقوط  فقدان  و 

با فقدان بحران اشباع  1929سال   بگ یتول  را  هی است یرد؟ بد ید عوضی 

ایکه دل ناتوانی در تحلیل  امر  نئل مساین  بایست. دالیل  را  د در  یل آن 

  اسطورة دن به  یچسب  در  اش وسانه ی مأگری سراغ گرفت، در تالش  یجای د

ا«  دولتی  داریسرمایه » اتحاد شوروی و در نشان  تفاوت  ین که هیدر  چ 

کارکرد  یب«  اساسی» شوروی  «  معاصر  داری سرمایه»ن  اقتصاد  کارکرد  و 

هم به  ندارد.  مجبور  یوجود  وی  که  است  خاطر  جوانب    شودی من  که 

قوان  داری سرمایهاساسی   تولی و  وجه  اساسی  و  ین  مغشوش  را  آن    اید 

 کند. انکار  حتی
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اکتبر روس ین سوس یاز آن زمان که مخالف انقالب  ه تئوری  یال دموکرات 

را مطرح ساختند، حام«  داریسرمایه »ات  یتداوم ح ایدر شوروی  ن  یان 

رند ید بپذ یا بای:  اند داشته ر قرار یتئوری همواره در مقابل مشکل انتخاب ز

کل«  داریسرمایه »که   خصوصیشوروی  که  یکالس   داریسرمایه ات  یه  ک 

  ة ی کلا  یافته و  یم  یتعم  کاالیید  یل آن پرداخت، مثالً تولیمارکس به تحل

آن   اساسی  درونی  تول  جملهمن تضادهای  اشباع  به  ی بحران  را    منصفة د 

بر    -د  گذاری مش  ینما دال  شواهد  ارائه  در  صورت  آن  در  با   هاآن که 

اکثر  رد که  ین فاکت آشکار را بپذ ید ایا آن که بای.  شوند ی ممشکل مواجه 

اقتصاد شوروی د   اتین خصوصیا ا  -د  شونی نمده  یدر  ن صورت  یکه در 

ی صرفاً  یل نهای که در تحل  داری سرمایه برای    های ژگیون  ید ادعا کنند ایبا

استثمار   معنای  «  اساسی»اصوالً  «  کنندگانانباشت»توسط    ریمزدبگ به 

چنین مبیستند.  الزاماً  ادعائی  این  مین  که  بود  خواهد  عملکرد  ین  ان 

شوروی    داری سرمایه اقتصاد  در  آن  عملکرد  و  غربی  کشورهای  در 

ک وجه  ی«  دولتی  داری سرمایه »ن که  یا ایفی وجود دارد و  ی ک  یهاتفاوت 

از  یتول متفاوت  کالس   داریسرمایه دی  )یخصوصی  است  دارای  یک  عنی 



 

64 

بوردیقوان است(  متفاوتی  حرکت  ان  یجر  ندةینما  نیتربرجسته گا  ین 

بود   کلنخست  تونی  جرینما  نیترسرشناس   ف یو  وینده  دوم.  ژگی  ی ان 

، هم خر را  کند ی مب  ین است که هر دو نظر را با هم ترکیدرون در ایک

 و هم خرما را!  خواهد ی م

ا با  انق  کند ی من فرض مسلم شروع  یوی  به  اقتصاد شوروی  اد سود  یکه 

ن  یح ایتوضو    ستیخوش رقابت درونی و بحران هم ن  و دست  امدهیدرن

ا تحت  یادعا هم  مردم در شوروی  که  است  رژین  «  هیتک سرما»م  یک 

اگر  کنند ی مزندگی   اما،  فقط    گونههیچ.  اگر  و  ندارد  وجود  ک  یرقابتی 

آنیسرما در  آشکارا  پس  دارد.  وجود  تک  ترت»ک  یجا    ه  و  ب  ینظم 

ن فراشد را  یا  بینیپیشقابلمرکزی و همگانی که تداوم منظم، مستمر و  

کند یتضم چ«  ن  )آن  دارد  که  یوجود  برزی  کیتعر  بنا  درون  یف 

مرکزی    ریزیبرنامه   «،بینظم و ترت»ن  یآن است( و ا  فاقد   داریسرمایه

همشودی مده  ینام رقابتی  یچن  .  اگر  آشکارا  ن  باشد،  نداشته  وجود 

کلیتصم» منابع یمات  از  استفاده  نحوه  باره  در  اخت«  دی  ار  یبه 

به طور    ندارند( واگذار نشده، بلکه )که اصوالً وجود  «  منفرد  یهاه یسرما»
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از    هماهنگ تع  کیو  داریو    شوند ی من  ییمرکز  دائمی  رشد  و  یک  م؛ 

آشکارا،  بیترتنیابه  در   داریسرمایه ،  که  چرا  ندارد،  نظام    وجود 

 .یافتدست  توانی نم« بییو ترت نظم»چ نوع یبه ه داری سرمایه

اما،    که درحالی درون  یک است،  معتقد  باال  نکات  مطالبی  یبه  سلسله  ک 

ا  کند ی مابراز   با  بیکه کامالً  اتحاد  ین حرکت سرماینش که قوانین  ه در 

قرار   تضاد  در  ندارند،  مصداق  وی  رند یگی م شوروی  در  »که:    د یگوی م . 

استال دوران  ن یشوروی  )و  هین  وی(  از  پس  چیز  مدل  یز یچ  که   )!(

تحل از  ناتوان  آن  یمارکس  نل  شوروی  در  ندارد.  وجود  فرایباشد،  ند  یز 

از   افزونه  ارزش  برابریتول   یهاتوده غصب  در   اندازیدست   دکننده 

است که در    ریپذ ب یآس همان قدر  گر  ید  یهاه ی سرما)!(  نظمبی انه و  یوحش

سازمان  یسا را  آن  که  کسانی  آن  کشورها.  سود   دهند ی مر  آن  از    و 

ع اقتصادی قرار دارند  ی برای رشد سرتحت ستم اجبار  همان قدر  ،  برند ی م

  ی هاگفته ن  یما در انتظار اثبات ا  «.ر کشورهایدر سا  شانیهمتاکه طبقه  

س  در  باقیینفس  کن  حبس  همیمانی م  نه  اما،  نی.  خبری  و  یچ  ست، 

ا  تواند ینم که  چرا  باشد،  داشته  وجود  بر  یهم  مبتنی  ادعاها  ک  ی ن 
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ن ارزش  یه بیگمی اولجا کل سردر  نیم است. در ایتردستی زمخت مفاه

ن  یه، بیو انباشت سرما  آالتماشینن انباشت  یمصرف و ارزش مبادله، ب

رقابت    یهانظام تضادهای   و  متفاوت  سرانجام  داریسرمایه اجتماعی   ،

 .شوند ی م بارور

م ما را  ی نیم و ببی را جدی فرض کن«  ه تکی سرما»مفهوم    لحظهک یبرای  

راهبر   کجا  داخل  شودی مبه  در  موتورز.  البته،  جنرال  رقابت    گونه هیچ، 

  کند ی مد  یل تولی ست. بخشی که بدنه اتومبی ان نیدر جر  یادارانه هیسرما

که   بخشی  آن  تولکند ی نم«  رقابت»  سازدی م  دنده جعبه با  هرگاه  د  ی. 

سرما  دندهجعبه  باشد،  تولیسودآورتر  بخش  از  تولیه  بخش  به  بدنه  د  ید 

موتورز.  شودی نم«  ریسراز»  دندهجعبه  بر    یهادندهجعبه با    جنرال  مازاد 

کاری   فرعی    تواند ی نمبدنه  )مثال  به  یبکند  که  را  معظم  شرکت  ک 

امر در منطق استدالل ی. امیگذاری م، کنار  فروشد ی م ش قطعات  یرقبا ن 

«  ریزی برنامه »د قطعات طوری  ی(. معموالً تولدهد ی نمر  ییزی را تغیما چ

 ل و با سود به فروش روند.یعداد اتومبکه حداکثر ت شوند ی م
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وجود  «  اقتصاد بازار»  گونه هیچ   جنرال موتورزحال اگر در داخل شرکت  

ه  ی سرما»ن  یا  یهابخش  مابینر شدن اجناس  ینداشته باشد، و اگر سراز

مصرف    یهاارزش ر شدن  یست، بلکه سرازیر شدن کاال ن یک سرازی«  تک

موتورز   جنرال  چرا  پس  تراست  یاست،  چرا    داریسرمایه ک  است، 

اجبار   تحت  شرکت  صاحبان  چرا  و  است،  کاال  واقع  در  نهائی  محصول 

ب چه  هر  انباشت  و  خود  کارگران  استثمار  سرمایاقتصادی  قرار  یشتر  ه 

خود را در بازار و آن    یهال یاتومبن خاطر که مجبورند  یدارند؟ آشکارا بد 

رق با ساهم در  تولیابت  اتومبیر  اگر در  یدکنندگان  برسانند.  به فروش  ل 

دستمزدها  یا کارخانه  ن  ترع ی سرن  بارآوری  هزیاز  رود،  باال  کار  نه  یروی 

افزایتول و  یخواهد  ش  ید  موتورز    یهال یاتومب افت  باالتر   خاطربه جنرال 

پائ  متشانیقبودن   استثمار  نرخ  اگر  بازار خارج خواهند شد.  رود،  یاز  ن 

ارودی من  یانباشت هم پائ با رقبای ن کارخانه در مقای، تکنولوژی  ش  یسه 

گر  یه باالتری برخوردارند، منسوخ شده و بار دیزان انباشت سرمای که از م

کاسته   بازار  در  کارخانه  سهم  از  فقط  اشودی منه  با خطر  بلکه  که  ی،  ن 

است.  یکاالها  اصوالً مواجه  نرود،  فروش  به  بازار  در  ن  یا  بهباتوجه ش 
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د در بازار به  یکاال هستند، با  تورز وجنرال م ات که محصوالت نهائی  یواقع

نت در  و  روند،  رقابت  یفروش  مشمول  ،  شوند ی م  داریسرمایه جه 

دا ابتدا  خسازماندهی  در  که  کارخانه  برنامه»ک  ی لی  با  نظر  «  اقتصاد  به 

مشمول  د یرس ی م و  یوحش  اندازیدست »،  «  گرید  یهاه یسرما   نظمبی انه 

تول  ومرج هرج و    شودی م افزایدر  سرماید،  انباشت  استثمار،  ه،  یش 

 یهابخش ه از  ی ر شدن سرمایادواری، اخراج کارگران، و سراز  یهابحران 

ه که  ین حرکت سرمایقوان  ةی کل،  طور خالصهو    هابخش ر  یل به سایاتومب

 .کنند ی مدند، خود را اعمال توسط مارکس کشف ش 

به نام  «  یامعجزه »ق  ی، از طرتورزوجنرال مم که کارگران  یحال فرض کن

مالک از  اکتبر،  مالکیانقالب  سلب  خود  تولین  کنند.  نحوی  ی ت  به  را  د 

هیتجد  فروش  به  مجبور  که  دهند  سازمان  خارج    کاالییچ  ید  بازار  در 

تفکر، تصم از کمی  )بعدها، پس  از  یکه    رند یگی مم  ی نباشند  ک در صد 

ن امر موجب  ین فروشی اختصاص دهند، اما ا یخود را به چن  ساالنةد  یتول

به طور    ک درصد ین رقم  یاگر ا  حتی  ر محسوسی نخواهد شد؛ییچ تغیه

شود   حذف  تغیه  شانیسازماندهدر    بازهم ناگهانی  رخ    یاعمده ر  یی چ 
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تأمیبه دنبال متنوع ساختن تول  20.  نخواهد داد( ازهای  ین   کمدستن  ید، 

کلیاول نیه  آیه  شد.  خواهد  ممکن  کارخانه  کار  ایروهای  هنوز  یا  ک  ین 

خ«  داریسرمایه »د  یتول البته،  اجتماعات    طورهمان ر!  یاست؟  که 

حرکت وجه  ن  ی ا قوانیهم نبودند. آکا  یآمر  قرن نوزدهم در«  ستییکمون»

انباشت    گونه هیچر!  یبرای آن صادق است؟ آشکارا، خ  داری سرمایه د  یتول

انباشت  یتول فقط  ندارد،  وجود  برنامه    آالتماشیند  مطابق  که  صنعتی 

شکل    شوند ی م   د یتول در  هم  آن  د  یهاارزش و    گونه هیچگر  یمصرف. 

سودآورتر وجود    یهابخش کم سود به    یهابخش ه از  یر شدن سرمایسراز

دن ادواری  یدارد.  روندهای  از  تولگذاریسرمایه گر  و  درآمد  خبری  ی،  د 

 

دهم درصد درآمد ملی   7حجم واردات اتحاد شوروی از کشورهای سرمايه داری از رقم    - 20
به رقم   1959کاهش پيدا کرد، و در سال    1950به رقم نيم درصد در سال    1940در سال  

افزايش جزئی يافت. اين ارقام کل داستان را    1965در صد در سال    5/1صد و سپس  در  2/1
می  وارد  شبه مستعمره  از کشورهای  واردات  اين  از  اعظمی  که بخش  چرا  کنند،  نمی  بيان 
شوند که بارآوری متوسط نيروی کارشان از اتحاد شوروی بسيار پائين تر است. بدين ترتيب،  

جراحت وارد  »، و نه  « دست اندازند»اقتصاد شوروی نه بر چيزی  اين واردات نمی توانند در  
. ميزان واردات اتحاد شوروی از کشورهای سرمايه داری پيشرفته کماکان کمتر از يک «آورند

 درصد درآمد ملی آن کشور است.
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نه  ین ب  یهابحران ست،  نه  و  رشد  یادواری  بلکه  ادواری،    وقفه بی کاری 

 ت الزم را داشته باشد(.ین که عملکرد برنامه کفایبر ا )مشروط 

جانب  یآ از  تجاوز  خطر  البته،    داریسرمایه ا  داشت؟  خواهد  ک  یوجود 

تهد یچن با هر    تشیماهبه    بنا  داریسرمایه دی وجود خواهد داشت،  ین 

زم کره  از  بازار  یبخشی  هر  و  به    یابالقوه ن  شود.  خارج  چنگش  از  که 

ا نظامی(  ی  سی )و یک اقدام پلین خطر، شکل  یدشمنی خواهد پرداخت. ا

گر نقاط  یرا در د«  د آزا  وکارکسب »ت خصوصی و  یمالک  بازگرداندنبرای  

تطم شکل  برخوردارند،  باالتری  زندگی  سطح  از  کارگران  یکارگران  ع 

دات، البته بر کسانی که  ین تهد یرا به خود خواهد گرفت. ا  جنرال موتورز

اداره   را  اشتراکی  موتورز  داشت.  یتأث  کنند ی مجنرال  خواهد    منظور بهر 

از  با  دفاع  از تولیخود  تولید بخشی  به  سالح اختصاص داده شود و  د  ید 

وجود    ترشرفته ی پد سالح با تکنولوژی هر چه  یرومندی برای تولیزه نیانگ 

تول در  که  آن  برای  داشت.  و  یخواهد  مصرفی  کاالهای  از    ایسرمایه د 

تولیتکن )و  یز  داری سرمایه   د یک  نماند  عقب  پ  حتی ا  یاد  آن  شی  یبر 

به  یبا  رد( یگ نما  مجدد(   ریزیبرنامه )و    ریزی برنامه د  ایاقدام  ن  ید. 
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تقسیتهد  بر  آن  به  نسبت  واکنش  و  درون  ی دات  محصوالت  کل    حوزة م 

ش خواهد  یپ  درهرحالن امر  یدر ضمن او    گذاردی م ر  یاشتراکی شده تأث

ک طرح کنترل و  یاشتراکی شده توسط    حوزة ا  یآمد، مستقل از آن که آ

مد  و  یریخود  شود،  اداره  کامل  کارگری  ایت  توسط  یا  که  باند  ین  ک 

مهندس یشن از  متشکل  قدرت یع  که  سرکارگران  و  ا  ن  در  حوزه  یرا  ن 

و به    د را به خود اختصاص دهند ین بخش از تولیتا بهتر  اند کرده غصب  

طریا تولین  امکانات  که  متوسطی  حد  از  باالتر  زندگی  سطح  از  دی  یق 

ش آورند ی م  فراهم برخوردار  س ،  قدرت  غصب  امکان  خود  یوند.  و  اسی 

ارضای  یریمد  درجه  دارد:  بستگی  عامل  چند  به  کارخانه  کارگران  از  ت 

عمومی  ین د  کنندگانمصرف ازهای  شوند  ارضاء  اگر  هی)که  چ  یگر 

ا«  محرکی» را  یبرای  قدرت  کسی  که  ن  منظور به ن  مصرفی  ی رفع  ازهای 

درجه   داشت(؛  نخواهد  وجود  کند،  غصب  اسی، یس   یهاتی فعالخود 

  ز به نوبه خود ی ن عامل نیستی کارگران )که ایالیاری و آگاهی سوس یهوش 

م به  حدودی  کارگران  یتا  فرهنگ  سطح  و  فراغت  اوقات  مصرف،  زان 
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بستگی دارد(؛ و به همبستگی طبقاتی )که تا حدودی تابع وجود و درجه  

 ک سازمان انقالبی است(.ی نفوذ مؤثر 

با    هایپردازال یخ  گونهنیابا    اما ابتدا  )در  کلمات  با  بازی  با  خصوصاً  و 

د به  یفشار و تهد   جایبه «  انه و نامنظمیوحش  اندازیدست»   کارگرفتنبه 

با  اندازیدست سپس  و  بر  »  جایبه «  اندازیدست »   کارگرفتنبه ،  رقابت 

بازار در  با    «، سر سهم  آخر  در   جایبه ه  یانباشت سرما  کردننیگزیجاو 

مصرف(   ارزش  ا  با  توانی نمانباشت  مدل  یزور  مقوالت  در  را  اوضاع  ن 

م  یتعم  کاالیید  ین حرکت و تضادهای تولیمارکس از منطق درونی، قوان 

 جای داد.  داریسرمایه د یعنی وجه تولیافته،  ی

ترتیبد  شوروی  شودی م  ناپذیراجتنابر  یز  بندیجمع ب،  ین  اتحاد  در   :

تکیسرما»ک  ی  وجههیچبه  )«  ه  ندارد  برهرحالبه وجود  مارکس  ده  یا  ، 

  ده است( یخط بطالن کش«  ه تک یسرما»ک  ی ه توسط  دارانسرمایه د  یتول

  «، داری سرمایهرقابت در بازار جهانی  »ل وجود  ین که گفته شود به دل یاو 

تول شوروی  اتحاد  برقراردارانسرمایهد  یدر  نحوی  به  دوباره  است    شده  ه 
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آن  ی) تولی عنی،  صد  در  به  داتی ک  که  صادر  ی  از  یو    شوند یم خارج  ا 

، ستون اقتصادی کشور را  شوند ی مشرفته وارد  یپ  داری سرمایه کشورهای  

 است.  یاساس ی باست(. ادعای کامالً  خته یرهمبه 

باش  معتقد  میاگر  که  دستخوش  یم  خارجی  یسرما«  اندازیدست »ان  ه 

و  ی  قرارگرفتن  کشور،  کشور    داریسرمایه ک  همان  همسانی  یشدن  ک 

هم مرتکب    یشناس روش   نظرازنقطه   حتی   کی و خودکار وجود دارد،یمکان

به استقرار )و    هااندازیدستن  ی. تنها و فقط تنها زمانی امیاشده اشتباه  

استقرار مجدد( سرمای تولکه    شودی مه منجر  ی ا  تغ  د درونییوجه  ر  ییرا 

 دهند.

ا به  اشاره  یمارکس  نکته  هند  یچ  اگرچهکه    کند یم ن  و  به    تدریجبهن 

جهانی   لاند شده ده  یکشان  داری سرمایه بازار  و  دلی،  به  مقاومت  یکن  ل 

تولیشد  اساسی  وجه  که  ایدی  براید  در  کشورها  «  اندازیدست» ر  بن 

ور  شک کین قرن به  ی، در طی چند نشان دادند از خود    المللیبین ه  یسرما

دست    داریسرمایهد  یک وجه تولیعنی، به  یل نشدند )یتبد   داریسرمایه
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ن مقاومتی  یائی چنید آس یده و در حال زوال تولیاگر وجه پوس و    افتند(ین

نت پس  داد،  نشان  خود  بایاز  چنیجتاً  که  ید  شود  استنباط  وجه  ین  ک 

مالکتری عالد  یتول بر  مبتنی  تولی،  ابزار  جمعی  برنامه  یت  با  اقتصاد  و  د 

دتر از خود  یدر برابر تجاوزات بازار جهانی مقاومتی هزار بار شد   تواند ی م

 بوده است. چنیناین ز ی ت نیخ نشان داد که واقعینشان دهد. تار

 

 معنی اصالحات اقتصادی در اتحاد شوروی

م که اصالحات اقتصادی جاری در شوروی و اروپای شرقی را  یش وکاگر ب

تحل  چارچوب  باال  یدر  ایکل  گاهآن م،  یبگنجانلی  مسائل  یه    تر روشنن 

ک  ی م که شوروی دارای  یدرون فرض کنیر کیخواهند شد. اگر ما هم نظ

که   داری سرمایه اقتصاد   جهانی  یز  است  بازار  با  رقابت  در  و  فشار  ر 

ن اصالحات معنائی  یگر ای، دپردازدی م «  هیانباشت سرما»به    داری سرمایه

از اقتصاد شوروی    ییهال یحلت ه  ی ، کلواقعبه نخواهند داشت ) تاکنون  که 

تئوری  یپ»توسط   نظ«  دولتی  داری سرمایهروان  شده،  کتاب  یارائه  ر 
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استالیماه شوروی  کل   نوشتة  21،  ستی ینیت  در  یتونی  از  1950  دهةف   ،

از به  ی(. ناند بوده هرگونه اصالحات اقتصادی در شوروی ناتوان    بینیپیش

است. انباشت  «  عامل انباشت»وجود دارد. بوروکراسی  «  هیانباشت سرما»

ان است، خواهد  یر آن چه که در غرب در جرینظ  «،مبارزه طبقاتی»به  

فاش ید» ک  ی  که ازآنجایی د.  یانجام نوع  از  دارد،  «  ستییکتاتوری  وجود 

شکل   به  تنها  طبقاتی  اصالحات(    )و  آمیزخشونت مبارزات  شکل  به  نه 

ا بود که  یمنفجر خواهند شد.  تنها مطالبی  برای گفتن    هاآن ن جمالت 

 داشتند.

 

با    - 21 های  بخش  از  مالی  منابع  انتقال  طريق  از  ريزان  برنامه  که  است  مدعی  کيدرون 
بارآوری کمتر به بخش های با بارآوری باالتر رشد را تضمين می کنند، و اين امر را با حرکت 
سرمايه از بخش های کم سود به بخش هائی با سود بيشتر يکی می پندارد. به نظر می رسد  

بلکه  که وی فراموش کرده   فيزيکی کار،  بارآوری  نه  اين  داری  اقتصاد سرمايه  است که در 
سوددهی مالی سرمايه )از طريق منشور بازار( است که جابجائی منابع از يک بخش به بخش  

و اين دو مشخصه به هيچ وجه به طور خودکار يکی نيستند. بدين   -ديگر را هدايت می کند
که خود مطلع باشد به يک تفاوت کيفی    يک شباهت، بی آن «کشف»ترتيب، وی در عوض  

ديگر بين اقتصاد شوروی و اقتصاد سرمايه داری تأکيد می نهد. در ضمن، آيا کيدرون معتقد  
رشد   به  هنوز  که  زمانی  تا  سوسياليستی،  حتا  يا  و  شده  اجتماعی  اقتصاد  يک  در  که  نيست 

بخش های با بارآوری   اقتصادی نياز است، منابع می بايد از بخش های با بارآوری کمتر به
دوران  اقتصاد  و  شوروی  اقتصاد  بين  اساسی  شباهت  معرف  امر  اين  آيا  يابند؟  جريان  باالتر 

 ديکتاتوری پرولتاريا، پس از سرنگونی سرمايه داری، و در هر کشوری که اتفاق افتد، نيست؟
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ا با  اگر  کنیاما  شروع  فرض  نه  ین  شوروی  اقتصاد  که  اقتصاد  یم  ک 

ژه است، نخست  یو  داریغیرسرمایه دی  یک وجه تولیبلکه  ،  داری سرمایه

و پس از آن است   ؛قراردادل  ید را مورد تحل ی وجه تول  ةویژد تضادهای  یبا

را    هاییبحران ص اقتصادی و اجتماعی، مناقشات و  مسائل خا  توانی مکه 

ا بطن  از  بر  یکه  تضادها  و    زند یخیم ن  مناقشات  از  متفاوت  کامالً  )که 

ن بود که  یکرد. سعی ما بر ا  بینی پیشبورژوائی است(    جامعة   یهابحران 

کتاب   مارکسدر  اقتصاد یتئوری  ا  ستی  هدف  یبه  و  میابیدست  ن   ،

نشان  یرو حق    اند داده دادها  بر  ما  اقتصاددانان  ایمبوده که  واقع،  در   .

ا به  یبرجسته  ما    تضادهایین کشور  ساخت  هاآن که  آشکار  اذعان  یرا  م، 

دهه    اند داشته  اوائل  از  اصالحات    هاآن   1960و  اجرای  شروع  نقطه  را 

شرقی   اروپای  و  شوروی  در  اقرارداداقتصادی  به  )در ضمن  نکته  یند  ن 

ا که  کنم  و  ن  یاشاره  هستند  گذرا  و  موقتی  داروئی  فقط  اصالحات 

کنند.    توانند ی نم  وجههیچبه  حل  را  فوق  فقط    تضادهاییتضادهای  که 

ک و  یت کارگری دموکراتیریاسی که به استقرار مد یک انقالب س یتوسط  

 غلبه کرد(. هاآن  بر  توانی منجامد یعنی با برنامه، بیمتمرکز، 
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د که بر  یکن اجازه دهیم؛ و لیکل بحث را دوباره تکرار کن   میتوانی نمما  

کن تمرکز  آن  اصلی  کرد   طورهمان م.  ی نکات  اشاره  باال  در  ایکه  ن  یم، 

( هاکاست خ )طبقات و  یه اقشار حاکم در تاری ست که کلیح نیمطلب صح

ب  ایانگیزه چه  هر  غصب  از  یبرای  افزونه  محصول    دکنندگان یتولشتر 

که  یاو    اند داشته  سرمااش بنا»برای    ای انگیزه  هاآن ن  ، اند داشته «  هیت 

  دار سرمایه فقط مختص طبقه  «  زهیانگ »ن  یاست. ا  ترنادرست   حتی  باوری

م  ی تعم  کاالیید  یاست )تول  داری سرمایه د  یط مشخص وجه تولیتحت شرا

مالکی و  وسایافته  بر  خصوصی  تولیت  وجود  ید،  یل  ن  یچند »عنی 

.  ستین  دارسرمایه ک طبقه  ی عنی رقابت(. بوروکراسی شوروی  ی  «،هیسرما

. برای  کند ینمافته اداره  یم  یتعم  کاالیید  یط تول یرا تحت شرا  هاکارخانه

دیتسخ با  بازار  رقابت    دارانسرمایه گر  یر  بد یندر  ترتیست.  ب،  ین 

و  چ فشار اقتصادی نبوده،  ید تحت هیبوروکراسی برای حداکثر کردن تول

منابع  استفادةبرای   از  است.  فشارتحت  حتی  مطلوب  واقع،    کمتری  در 

ده باشد  یدرون، و بی آن که فهمی)به گفته ک   ردیپذ ی مرا  «  ستم برنامه »

ک «  ستم»ن  یا تفاوت  سود  ستم  دارد(،  یبا  بد فی  که  یفقط  خاطر  ن 
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مد یموقع  خواهد ی م آن  یریت  از  و  کرده،  حفظ  را  خود    عنوان به ت 

به سطح مصرف مطلوب تحت شرا  یاله یوس  داده شده  یبرای حصول  ط 

د کالم  به  کند.  نیاستفاده  مد یگر،  در  بوروکراسی  محرک  ت  یریروی 

ق مصرفی طبقات  یر عالیاست )نظ  اش مصرفی ق  یعالکش همانا  یبوروکرات

ن  یاو  د یانباشت و تول دنیحداکثر رساناز به ین(، و نه داریسرمایه  -پیشا 

تول  ناچاربه  حداکثر  مستلزم  که  برنامه  با  اقتصاد  درونی  منطق  و  یبا  د 

 22.  ردیگی م استفاده مطلوب از منابع است، در تضاد قرار 

ایاستال چطور  طرین  دو  از  عمدتاً  کرد؟  را حل  تضاد  از  ی ن  سو،  یق.  ک 

ش  یافزا  ایمالحظه قابل   به طور   هابوروکرات «  مادی مصرفی  یهامحرک »

که  ی زندگی    بهباتوجه افتند  بسی تول  یهاتوده   بارفالکت سطح  ار  یدکننده 

اهم بودند یحائز  دو    ت  سوی  م  بوروکراتک  یگر،  یاز  از  یدر  انبوهی  ان 

بود و اگر از    رکردهیگجامه عمل بپوشاند،    ها بدان  باید می که    هاسفارش 

ف   آمد ی نمبر    تحققشان  عهدة مزاقنه  و  اش مصرفی ای  یط  آزادی  بلکه   ،

 

که   - 22 داديم  نشان  اقتصاد  مارکسيستی  تئوری  در  ما  انباشت،  کردن  حداکثر  نه  البته، 
انجامد.   به سريع ترين آهنگ رشد نمی  انباشت هيچ گاه  که  «تفکر جديدی» حداکثر آهنک 

 توجه کيدرون را به خود جلب نمی کند!
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ن فهمانده شده  یحاً چنی. تلودادی مز از دست  یاد جانش را نیز  احتمالبه 

ارقام    دستیابیمتضاد،    یهاشاخصن  یا  ةی کلان  یبود که در م و  به آمار 

ا سبقت جستن  ید ناخالص و  یتول   ن شده توسط برنامه( مربوط به یی)تع

اولو   هاآن بر   از  یدو  برخی  که  است  مجاز  او  و  دارند  قرار  مطلق  ت 

ن ید  یهاشاخص فدای  را  ایگر  به  از  یل  هرازگاهی  اما،  کند.  اهداف  ن 

مجازات  یطر او    آمیز خشونت ق  انضباط    باید میکه    شد ی م ادآوری  یبه 

 تش، و نه فقط در برخی از اجزاء آن، محترم شمرد. ی برنامه را در کل

اوا در  س ی ا  1950ل دهه  یچرا  و شالق داین  قندی  نان  دوگانه  گر  یست 

دلینت  توانستینم برنامه  با  اقتصاد  کلی  منافع  جنبه  از  بدهد؟  لش  یجه 

س یا اصوالً  که  بود  نین  با  فوق  کردن  یاست  صنعتی  )با    گسترده ازهای 

ن  یبود؛ بد   خورده گره م(  یروی انسانی عظیعی و نی، منابع طبیارز   ریذخا

محاسبات   که  مقا  یانه یهزمعنی  با  یو  آن  ل یبد   یهاطرح سه 

ن دوران به سرآمد  یت کمتری برخوردار بود. عمر ایاز اهم  گذاریسرمایه

ن شوروی  اقتصاد  روئیو  فرا  هرچه  یازمند  کردن    ترع ی سردن  صنعتی  از 

کردن  دگستر صنعتی  به  مقاو    بود  عمقیه  محتاج  یدر  گذشته،  با  سه 
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ک قشر  ی   مثابهبه وکراسی،  بور  نظرازنقطه بود. چرا که    ی ترق یدقمحاسبات  

از    ییکارا  سرعتبه اجتماعی، هم نان قندی و هم شالق هر دو   خود را 

و  دادند ی مدست   رفت،  باال  کشور  در  زندگی  عمومی  سطح  که  زمانی   .

درآمدها   در سطح  دنبال    -ت  افیکاهش    واقعبه نابرابری  به  مثال،  برای 

افزایآخر اواین  در  دستمزدها  حداقل  ژانویش  مد 1968ه  ی ل  حقوق  ر  ی، 

باالترسازیماشینکارخانه    نیتربزرگ  فقط  ی،  رتبه،  حداقل    5ن  برابر 

زن  ی  دستمزد  مقا  ی نظافتچک  در  ضرایشد،  با  هشتیسه  سال    ،ب  در 

حیو    1966 زمان  در  دوازده  استالیا  امتید  -ن  یات  محرک  ازات  یگر 

  استین در اثر س یهم چنو   ر خود را از دست دادیمصرفی بوروکراسی تأث

کردنیبرالیل» استفاده  «  زه  و  خروشچف  دوران  محاکمات    تر کم در  از 

تبع از    یهابوروکرات ه  یره( علید )و کشتار و غیخودسرانه،  منفرد، ترس 

 ز کاسته شد.یسرکوب خشن ن

افتن راهی برای  یپردازان بوروکراسی، در جستجوی  دئولوژی یرهبران و ا

رشد    غلبه تضادهای  بیبر  نیابنده  و  ین  برنامه  با  اقتصاد  عمومی  ازهای 

مادی   تکرار    یهابوروکراتمنافع  )بازهم  منافع  می کنی ممنفرد  صرفاً   ،
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ک نظام  یجاً یروی محرک رشد اقتصادی، تدریمصرفی هستند( به منزله ن

اقتصادی  بخش  اصالحات  تکامل  درآمد  یرا  که  م   هابوروکراتدند  زان  یبه 

ک  ی درآمد    پسازآن.  ساختی موابسته    شانی اقتصادعملکرد    نییع

آن که فقط به رتبه اداری و تحقق برنامه وابسته باشد،   عوضبه بوروکرات 

دا کرد. از سود  ی بستگی پ  شد ی مکه توسط او اداره    ایکارخانه به عملکرد  

منزله   صد یبه  شاخص  کلی یک  عملکرد  حدودی    ق  تا  اعاده  »اقتصاد 

ا«  تیثیح بوروکراسی  دئولوژی یشد.  کمک    نداشتندپی مپردازان  به  که 

مد یا روش،  مقاین  در  منابع،  از  استفاده  در  گذشته،  یران  با  سه 

پیطر  نیترمطلوب  را  گرفت.  یق  خواهند  کارخانه  یمد «  محرک»ش  ر 

اشاره شد د  سازیماشین به آن  باال  نه دریکه در  افت حقوق کالن،  یگر 

 افت پاداشی بود که به سود کارخانه وابسته بود. یبلکه در

ان و  برخالف  سطحی  مائوئیمائوئ   ةیماکم تقادات  شبه  و  در  یستی  ستی 

غریجد   آوازانهمن  یا  -ب  غر و  درون!  یک«  دولتی  داریسرمایه »ب  ید 

شوروی   اتحاد  در  اصالحات  نیامعنای  که  ین  آن    داریسرمایه ست  در 

ست که  ین هم نی به معنای ا  وجههیچبه و    کشور دوباره مستقر شده است
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ن است،  یسود  شده  اقتصادی  رشد  محرکه  طور    عنی،یروی  به 

از    گذاریسرمایه «  یخودخودبه » سمت    یهابخش را  به  سود  کم 

هدا  یهابخش معنای    گونه هیچ .  کند یم ت  یسودآور  به  واقعی  رقابت 

)  داری سرمایه در  یآن  فروش  برای  رقابت  رخ  ی عنی،  آشفته(  بازار  ک 

تولی. وسادهد ینم   داده رخ . برعکس، آن چه  اند نشده ل  ید به کاال تبد یل 

بازار    عبارت است از شبه  استفاده  از منابع،    منظور به از  استفاده مطلوب 

آن    نقد به   1930  دهة استی که مرحوم اسکارالنژه در  یقاً مطابق با س یدق

 23.  کرده بود  بینیپیشرا 

ن اصالحات به معنای استفاده موزون و معقول از منابع اقتصاد با  یا ایآ  اما

صرفاً    هاآن .  وجههیچبه به حداکثر رشد است؟    دستیابی  منظوربه برنامه و  

جا   یامجموعه  را  تضادها  دیگزیاز  تضادهای  درآمد  کنند یم گری  ین   .

ا طور    نکیبوروکراسی  در  «  تیموفق»به    ایفزایندهبه  «  بازار»کارخانه 

اواب اما،  است.  از  «  تیفق مو»ن  یسته  معقول  استفاده  به  عمدتاً،  و  تنها، 

 

ه و فرد. ام. مراجعه شود به کتاب درباره تئوری اقتصاد سوسياليستی، نوشته اسکارالنژ  - 23
 تبلور.
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گری  یمنابع مشخص در دسترس کارخانه بستگی ندارد. بلکه، به عوامل د

عنی  ی ، به تکنولوژی کارخانه )طرفک یازاز همه،    ترمهم ز وابسته است،  ین

بیجد   گذاریسرمایه روابط داده شده  به  وقوع(،  ی  ی«بها»ن  ید در شرف 

آن چه  یکه   برای  کارخانه  م یبا«  خردی م»ک  به  بپردازد،  نید  روی  یزان 

گر به  یرد و به خرج دستمزدها، و از طرف دی د به کار گیکار انسانی که با

.  آوردی م  به دست«  فروشد ی م »آن چه    یازابه که همان کارخانه  «  بهائی»

که   زمانی  و  هامتیق تا  حجم  مگذاریسرمایه   نحوة ،  نی،  کی زان  ار  روی 

تع  برنامه  توسط  دستمزدها  و  بوروکرات  شوند ی م ن  ییانسانی   سرعتبه ، 

ب داده است. وی  ید او را فریب جد یاحساس خواهد کرد که نظم و ترت

م،  یاده کنیرا پ«  کمال مطلوب» که    د یخواهی مشما از ما  »خواهد گفت:  

ل تنظیو  چنان  را  امور  شما  ا  د یاکرده م  یکن  تحقق  همان  ی که  از  امر  ن 

 24 «.ابتدا ناممکن است

 

تک تک کارخانه ها  «سوددهی انفرادی»منطق اساسی برنامه ريزی مرکزی در مقابل    - 24
در اين واقعيت نهفته است که ترکيب مطلوب منابع ملی )و يا بين المللی( نتايج اقتصادی به  
مراتب بهتری )چه برحسب درآمد خالص محاسبه شود و چه برحسب صرفه جوئی در زمان  
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دی  یدائمی جد   یروز آزمائک  یبه    د یباب، اصالحات اقتصادی  ین ترتیبد 

و  یب برنامه  تول  ییهابوروکرات ن  واحدهای  اداره  یکه  را  ،  کنند ی م دی 

ایب سابق  در  تعینجامد.  سر  بر  اساساً  زورآزمائی  سهمیین  )در  ین  بود  ه 

طور    هابوروکرات سابق   نیستماتیس به  ن  هاکارخانه از  یک  و  یبه  کار  روی 

د همان کارخانه را  یت تول یظرف  حالدرعینادتر از حد الزم، و  یمواد را ز

است:   گیری تصمیمد بر سر قدرت  یجد   منازعة(.  کردند ی مابی  یکمتر ارز

ا اخراج کارگران  یطالب برخورداری از حق استخدام و    هاکارخانه ران  یمد 

م  بود.  یبه  خواهند  خود  داشتن  خواست  هاآنل  مذاکره»ار  درباره  «  حق 

سطح   )در  با  یاه ی ناحدستمزدها  مطابق  واحدها(  و  شعبات  محلی،   ،

ن حق را  یاخواهان آن خواهند بود که    هاآنخواهند بود.  «  اوضاع بازار»

از   اعظمی  بخش  بتوانند  که  باشند    منظور به را  «  سود »داشته 

کارخانه    گذاریسرمایه دارند.  «  خودشان»در  نگاه  خود   هاآن برای 

ه،  ی( از کل سرماایویژه )و    ایفزاینده خواستار آن خواهند بود که سهم  

 

بار        کار( به  برسند،  آن  به  توانند  می  ها  کارخانه  تک تک  مطلوبی که  از جمع جبری حدود 
 می آورد.
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در   خودشان  توسط  و    گذاری سرمایه «  خودشان»  یهاکارخانه مستقالً 

مت محصوالتی  یبود که ق  از همه، آنان خواستار آن خواهند   ترمهم شود.  

عنی، بر  ی)  نند یبی ممناسب   خود  کهی نحوبه « رسانند ی مبه فروش  »را که  

تع« بازار»طبق   کنند یی(  ار  یبس  جاروجنجالبا  «  زانیربرنامه »البته،  و    ن 

برابر   اول که    هاخواستن  یا  ة یکلدر  اصول  با  تقابل  ملزومات  یدر  و  ه 

 مرکزی است، روی ترش خواهند کرد.  ریزیبرنامه 

کن  ایلحظه برای   مد ی فرض  که  رس   هاکارخانه ران  یم  به  یدر  دن 

و    یهاخواست شده  موفق  ا  تدریجبه خود  اختیبه  تکمین  لی  یارات 

شوروی    یافتهدست اتحاد  در  امروزه  که  واقعی  )فرمول    موردبحث بودند 

چن است:  یاست،  اختیافزا»ن  مد یش  اایپ(.  «ها کارخانه ران  یارات  ن  ی مد 

  «، بازار»را از اطراف کلمات    هاومه یگ د  یفراشد چه خواهد بود؟ مطمئناً با

مطمئناً،  «  فروش » و  «  د یخر» کرد.  مورد    ایکارخانه حذف  در  که 

ن  ییرا تع  هامتی ق رد، سعی کند که خود  یم بگ یخود تصم  گذاری سرمایه

ک بنگاه مستقل  ی ند، به  یکند، و در مورد دستمزدها خود به مذاکره نش

ایم«حَکَم»بازار    گاهآن ل شده است، و  یتبد  و موجب    هاستنگاهب ن  یان 
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، بلکه  شوند ینمن  ییگر توسط برنامه تعیکه د  شودیم  ییهامت یقظهور  

نیزائ درونی  بازی  چنیده  در  هستند.  بازار  مطمئناً،  یروهای  حالتی،  ن 

از  یسرما به    یهابخش ه  سود  سراز  یهابخش کم  .  شودی مر  یسودآورتر 

اید بلکه  برنامه،  نه  جریگر  سرماین  خطوط  یان  که  است  رشد ه  کلی 

تع را  اکند ی من  ییاقتصادی  نظر  از  مطمئناً،    تر پرمنفعت   هابنگاهن  ی. 

دات خود را در بازار داخلی به فروش  یآن که تول  عوضبه خواهد بود که  

ماً رابطه  یخارجی مستق  یهابنگاه رسانند، بخشی از آن را صادر کنند، با  

ا کنند،  ن  یهابنگاه ن  یبرقرار  بیخارجی  هر چه  کاالهای  در  یز  را  شتری 

فروش   به  شوروی  سرما  رسانند ی مبازار  صادر  یو  مطمئناً  کنند ی مه   .

اشباع    ریناگزمنفرد    گذاریسرمایه ش  یافزا خواهد    گذاریسرمایه به 

از طریدر  که    د یانجام تنها  بازار  اقتصاد  اشباع    یهابحران ق  یک  ادواری 

ا  یچون رکود باشد و  «  میمال »از آن که بحران   نظر صرف کاری )ید و بیتول

 به شکل سقوط اقتصادی( مرتفع خواهد شد.« میوخ»

اقتصاد شوروی  یدر چن البته،  اقتصاد  ین حالتی،  خواهد    داریسرمایه ک 

ندازد تا به آن پی ببرد،  یب  ت یبه واقعبود، کافی است که شخص نگاهی  
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دگمات  حتی و ی مندل  آرتیبصیب  ک  ولی  ای.  اقتصاد  یا  ک  ین 

ن ماجرا از آن جا شروع شد که  یخواهد بود؟ کل ا«  دولتی  داریسرمایه »

ر کارخانه  یدا کرد و مد یبستگی پ«  کارخانه   سود »ر کارخانه به  یدرآمد مد 

تعیبه   در  قوی  اقتصادی  محرک  اییک  طر «  سود»ن  ین  ق  یاز 

)  یهاگیری تصمیم  اکثر  ی خودش  بر  کنترل  اعمال  که    یماتیتصمعنی، 

به   پیافتدستوابسته است(    هاآن سود  اما،  واقعاً در    س.  از آن که وی 

بس  حتی  ن کار موفق شود،یا  تنها نه وجود دارد که    ی تری قوار  یمحرک 

وابسته باقی نگاه خواهد داشت،  « اش کارخانه» اتش به یان حیرا تا پا« او»

ا فرزندان«  ق یعال»ن  یبلکه،  به  کرد.    اش خانواده و    را  منتقل خواهد  هم 

چنان چه پس از    خوردهب یفر  د چقدر احساس خواهد کرد کهیتصور کن

رسانیموفق  در  از   اش کارخانه دن  یت  باالئی  سطح  به  «  یسودده»   به 

ضرر    ایکارخانه که  شود  بر    دهد ی ممنتقل  در    دادنازدست)اضافه 

ت خصوصی  ین روند فقط به استقرار مجدد مالکیب، این ترتیآمدش!(. بد 

که  و    ابد یخاتمه    تواند ی م ا  حتیهنگامی  از    ، غائی  آمد ی پن  یقبل 

ا  یال در سواحل درید ویدتر شود، خریخارجی شد   یهابنگاه وابستگی به  



 

88 

  ی هابانک حساب بانکی در    بازکردن کشورهای خارجی و    یهاکوهستان و 

برخی   برای  د سهام  یعنی، خری)«  پرمنفعت  یهاگذاری سرمایه »خارجی 

امد  ین پیا  سویبه شروی  یگری در پیخارجی(، مراحل بعدی د  یهابورس 

 نهائی خواهند شد.

ا  توانی م همه  که  کرد  تخی ادعا  نکات  غین  و  صرفاً  یلی  و  بوده  رواقعی 

اختراع    خاطربه  آاند شده مجادله  اما،  کردی.  مطرح  که  نکاتی  تخیا  لی  یم 

آ ایهستند؟  شوروی  اتحاد  در  فراشد  یا  است؟  نقد به ن  نشده  ا  یآ  شروع 

ا فشار ی؟ آاند افته یندست «  کارگران مازاد»ران به حق اخراج برخی از یمد 

قییتع » حق    آوردندستبه برای   تول ین  خودیمت  تعی)«  دات  ن  ییعنی، 

شروع نشده است، و    نقد به زان عرضه و تقاضا در بازار(  یبر طبق م  هاآن

ا  هاآن مگر در مطبوعات شوروی به   نه  ن است  یاشاره نشده است؟ مگر 

)که علناً به وجودشان  «  ر ساالریقشر مد »پردازان  دئولوژی یکه برخی از ا

ب  بادقتاذعان شده و بوروکراسی     آموزششان و    ی ریگشکلشتر  یهر چه 

حق   خواستار  گرفته(  خود  کنترل  در  مو  گیری تصمیم را  بستن  در  رد 

ضرر    ییهاکارخانه » ااند شده«  دهند ی مکه  نه  مگر  که ی؟  است    حتی   ن 
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حما  درمانیل بیبه  چه  هر  از  یت  واحدهای  «  مالی  ییخودکفا»شتر 

مگر   است؟  برخاسته  تأم یبا    نقد به صنعتی  تجربه  از  نمونه  ن  یک 

کل    گذاری سرمایه توسط  یدر  صنعت  از  شاخه  مواجه  «  خودش »ک 

در    25؟ میانبوده  زمان  یمگر  از  اقتصاد»وگسالوی  سال  «اصالحات  ی 

با برنامه قوت نگرفته است؟    یپاش ازهمش در جهت  ی، گرا1965 اقتصاد 

ب  حتی  ن جاآ مگر در   )در  «  کارگری   تی ریخود مد »ن  یکشمکش علنی 

نضج نگرفته  «  ستی یالیاقتصاد بازار سوس »وگسالوی(، و  یشکل معوج نوع  

به  یجناح مد   نیوگسالوی متجاسرتریاست. مگر در   ران کارخانه آشکارا 

«  یهااندازیدست»د از شر  یت بایریکه مد   پردازد ی نمه  ی ن نظریدفاع از ا

کارگری»روزمره   شوراهای  ابیخالصی  «  شوراهای  به  آنان  نقش  و  د 

عنی، نقشی  یکاهش داده شود،  «  ع درآمد یدر توز  گیری تصمیم » کارگری  

عمومی   جلسه  نقش  کارخانه  ی  دارانسهاممشابه  در  داریسرمایه ک  ؟ 

 

 به چند مقاله ای که اخيرًا در اتحاد شوروی به اين مباحثات اشاره می کنند، می توان رجوع کرد:  - 25

V. Komin:“ Economic Reforms and tasks in Further Improving Prince 

Formation“; Planovole Khoziaistvo, 1968 nr.4; V.Lisitsyn and G.Popov: 

On adminlstratlve Methoas of Managing the Economy in Planovole 

Khozialstvo; 1968;nr.1 etc 
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ان  ین جریست که این امروز مثل روز روشن نیا همیوگسالوی، آیمورد  

جلوتر   و  جلوتر  باال  جهت  در  ما  چشمان  مقابل  تمام    -د  روی مدر  با 

 .اش یاجتماعروهای یتضادها و ن

و  «  جییتدر» ای  یبه اح  تواند ی من روند  یم که ایتالبته، ما منکر آن هس

اء  ین احیم که ایستیمنتهی شود. ما معتقد ن  داری سرمایه «  نامحسوس »

جامعه»   تواند ی م  داری سرمایه سر  پشت  سر ی  «، در  پشت  عمدتاً  عنی، 

از   نقد به طبقه کارگر که در اتحاد شوروی و اکثر کشورهای اروپای شرقی 

م که کارگران  ی رخ دهد. ما معتقد   -ت  طبقه اس   نیتربزرگ لحاظ کمی  

ن مقاومت ممکنه  یدترین فروپاشی اقتصاد با برنامه شد یک چن یدر مقابل 

ا که  زمانی  خصوصاً  داد،  خواهند  نشان  خود  از  موجب    مسئلهن  یرا 

بیامن  رفتنازدست مجدد  ظهور  شغلی،  گسترده،  یت  سطح  در  کاری 

م  یما معتقد   26.  د نابرابری درآمدها شودیش شد یکاهش دستمزدها و افزا

در   شورو که  هر  یو    یاتحاد  در  شرقی،  ی ا  اروپای  کشورهای  از  ک 

 

به بعد   1968برای مثال، غريو فرياد تقريباً شورش گونه کارگران در يوگسالوی از سال  - 26
نتايج   با  مخالفت  در  نابرابری  »و  فزاينده،  بيکاری  اشکال  در  خصوصاً  اقتصادی،  اصالحات 

 فزاينده در درآمدها، و دست اندازی های فزاينده مديريت بر حقوق کارگران. 
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از    داریسرمایه بعد  قهرآم  شکستهدرهمفقط  طبقه  یشدن  مقاومت  ز 

م که دستگاه  یاق، معتقد ین س یبه همو    دوباره برقرار شود  تواند ی م کارگر  

تقر کلی دولتی،  در  مالکیباً  حفظ  با  وسایتش،  اجتماعی  تولیت  و  یل  د 

برنامه  باقتصاد   اح  خورده گره ا  فراشد  در  د  یبا  داریسرمایهای  یو 

دل  شکستهدرهم مقاومتش   ضمن  در  )و  ایشود  هنوز  ما  که  آن  ن  یل 

کارگری،    هادولت  دول  منحط،  یبس  هرچند را  هممینامی مار  نکته  ی،  ن 

ان شود، بلکه دستگاه  داغد  ین دستگاه دولتی نه فقط بایاست(. در واقع، ا

از مالکیدولتی جد  «  آزاد  وکارکسب»ت خصوصی و  یدی در جهت دفاع 

روهای اجتماعی، چه  یتناسب کنونی ن  درنظرگرفتنن آن شود. با  یگزیجا

در گستره   و چه  ملی  گستره  معتقد المللیبین در  ما  شرای،  در  که  ط  یم 

مقاومت دستگاه دولتی را چه در اتحاد شوروی و    بتوان ن که  یموجود ا

د در  آن طریچه  از  و  کرد  نابود  منحط  کارگری    بتوان ق  یگر کشورهای 

 ار نامتحمل است. یرا مجدداً مستقر کرد، بس داری سرمایه

آن را مشاهده   تواند ی م هرکسین روند در برابر ماست و یکن، شروع ایلو 

  داری سرمایه »شگفتی تناقضات و تضادهای تئوری    به طرز ن آغاز  یکند. ا
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بای، چرا که کسازدی مان  یرا ع«  دولتی به  یدرون  ال پاسخ ؤس   دودستهد 

 دهد:

آن   کلیآ  کهنخست  ای ا  تضادها،  یه  روندها    هاشیگرا،  هاکشمکش ن  و 

ان  یکه توسط مارکس ب  داری سرمایه ن حرکت  یشباهتی با قوان  گونه هیچ

آاند داشته شد،   بی؟  طی  در  چه  آن  با  در  یا  غرب  در  گذشته  سال  ست 

ارتباطی  یجر بوده  آاند داشته ان  تضادها،    هاآن ا  ی؟  و    هاکشمکشآشکارا 

؟  ستند ین  داریسرمایه متفاوت از    یف یدی کی ک وجه تولین حرکت  یقوان

همان  یدق  هاآن ا  یآ بازار»ن  یب  یهاکشمکشقاً  منطق  »و  «  منطق 

وجوه مشخصه دوران گذار    مثابهبه که مرحوم پروبراژنسکی  «  ریزیبرنامه 

با  سوسیالیسمبه    داریسرمایه از   در  آغاز    داریسرمایه سرنگونی    که 

  تواند ی م  داریسرمایه چگونه    داریسرمایه م  ی ک رژیستند؟ در  ی، نشودی م

آیاح شود؟  کیاء  ترس یا  باال  در  که  روندی  که  است  آن  منکر  م  یدرون 

ک نظام  ی  ینیگزیبه جارود، واقعاً    پیشبه اش  ی یم اگر تا منطق نهایکرد

آید  نظامبهاجتماعی   صورت  آن  در  شد؟  خواهد  منتهی  وی  یگر  ا 

تفاوت داشته  «  خصوصی  داریسرمایه »با  «  ه دولتی یسرما»که    ردیپذ ی م
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ن صورت، پس  ی حرکت متفاوت و مختص به خود را دارد؟ در ان  یو قوان

بر سر    گاهآن م؟ و  ی بنام«  دولتی   داری سرمایه» د که آن را  ر دا  یاده یفاچه  

زی  ین چیدر شوروی زمان استال»بش چه خواهد آمد که  ین ادعای غریا

تحل از  ناتوان  مارکس  مدل  نداردیکه  وجود  باشد  آن  آ« ل    تر حیصحا  ی؟ 

که   بود  باش یا  عکسبه معتقد  نخواهد  مطلب  روس   کل م:  ین  ه  یانکشاف 

د  ینی متفاوت از آن چه در مدل مارکس از وجه تولیاز قوان ستیینیاستال

 .کند ی مت ی ان شده، تبع یب داری سرمایه

م که روند فروپاشی اقتصاد با برنامه  یر یاگر حالتی را در نظر گ که دوم آن  

مبتنی  «  کیکالس »   داری سرمایه ش رود و  یدر اتحاد شوروی تا به آخر پ

بر وسایبر مالک تولی ت خصوصی  درون  یک  گاهآنشود،    برقرار د دوباره  یل 

نامیا را چه خواهد  فراشد  برخورد    د،ی ن  به آن چه    اش یاس یس و  نسبت 

آ  بود؟  ایخواهد  تغیا  صرفاً  امر  شکل  «  داریسرمایه »  ریین  به  شکلی  از 

آ ید بود؟  خواهد  ک یگر  تغدرون  یا  به  از  یینسبت  شکل    داری سرمایه »ر 

خواهد    مند عالقه   حتی  ایو    تفاوت بی «  برالی ل  داریسرمایه »به  «  تر یتوتال

ت  یدی و در ماهیر شکل در وجه تولیین تغی ا ایخی، آیبود؟ از لحاظ تار
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ن دگرگونی گامی به  یدولت شوروی گامی به جلو خواهد بود؟ چنان چه ا

به  «  دولتی  داریسرمایه »تر تئوری  روان هوشمند یعقب محسوب شود )پ

بیا نظر  تماین  دارند(،  یشتر  ک یآ  گاهآن ل  مواجه  یا  بداقبالی  با  درون 

  ضدانقالب اجتماعی ک  ین دگرگونی را  ید ای نخواهد شد؟ چرا که وی با

برای آن چ اتحاد شوروی  یبداند و   نامدش ی م«  طبقه حاکم»زی که در 

« اش ی ارتجاعدشمنان  »ل شود و از آن در برابر  یحاً ارزش مثبتی قایتلو

  گاه آن   باشد،«  تفاوت بی »  بپردازد؟ و اگر «  دفاع» ت کند و به  یثیاعاده ح

اقتصادی و اجتماعی آشکاری که    گردبا عقب موضعش را    تواند ی م ور  طچ

ا آش یدر  بود،  خواهد  مواجه  آن  با  روند  و ن  دهد؟  ا  حتی   تی  ن  یاگر 

کند،    گرد عقب انکار  ا  گاهآن را  تواند  ایچطورمی  با  را  انکار  ادعای  ین  ن 

روس  در  امروزه  که  برنامه»ه  یخودش  نه  «  ستم  بازار»و  حاکم  «  ستم 

 است، آشتی دهد؟ 
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 سوسیالیسم به  داریسرمایه جامعه در حال گذار از 

ا امکان وجود  ین است که وجود و  یدرون در ایک  مسئولیتی بی   ن یترمهم

  کند ی مرا انکار    سوسیالیسم به    داری سرمایهجامعه در حال گذار از    کی

ست(.  ین مورد با وی هم نظر نیف در اید انصاف داشت که تونی کلی)با

فقط  «  مناسب  یهای پردازعبارت »  را   ایجامعه ن  یچن نه  کردن  قلمداد 

ش از  یب  تجاربن، و تروتسکی و  یکره تئوری مارکس، لنیبرخالف کل پ

ست که  ین مندل نیک قرن جنبش انقالبی کارگری است )دست آخر، ای

سوس یا انقالب  امکان  اصوالً  بلکه  کرد(،  اختراع  را  مقوله  در  یالین  ستی 

ال  ؤغربی، مورد س   ا اروپاییس و  یای امروزی، مثالً در انگلیاز دن  اینقطه 

 . دهد ی مقرار 

ک از  ید  وارنمونه مثال    بازهمدرون  یاستدالل  مکانگری  و  یتفکر  کی 

او  یرتاریغ اوست.  بیا  د ی گوی مخی  که  است  درست  و    فئودالیسمن  ین 
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ک  ی  سوسیالیسماما،    27،  ک دوران گذار وجود داردی   داریسرمایه جامعه  

و   جی در  یتدربه طور    تواند ی نم  سوسیالیسماست.    عیارتمام نظام کامل 

کنترل    داریسرمایه   جامعة  یهاروزنه  که  دارد  امکان  کند. چگونه  رشد 

ل  یوسا  که درحالیحاکم،    ک طبقهید با کنترل آن توسط  یکارگری بر تول

مناقشه   همزیمورد  هستند  که  یکی  است  ممکن  چگونه  کنند؟  ستی 

حاکم و  اجبار  ی)تول  کنندگانمصرف ت  یخودگردانی  با  مصرف(  برای  د 

پراکندگی   از  که  کور  انباشت  و    ، شودی مناشی    ی دارسرمایه خارجی 

ایهمز کنند؟  قلمروییستی  در  که  دارد)!(  وجود  امکان  جای توز  ن  ی  یع 

د و کنترل  یکن در سطح تولیبرای اشکال انتقالی وجود داشته باشد، و ل

 . باشد  تواند ی مبر آن، تنها شکل ممکن گذار ناگهانی و انقالبی  

گری  یز دیش از هر چی، بکند ی مارائه    سوسیالیسمدرون از  یفی که کیتعر

است.  یما کن  یهاچشم به    میتوانی م  ی سختبه ه شگفتی  اعتماد  م:  یخود 

ن  یچرا که ا  رسد ی من به نظر  یشاگرد استال  همچون درون  ین جا کیدر ا

 

تاريخ بشر  - 27 انتقالی»در واقع، ميان کليه ی مراحل عمده ی  وجود داشته است.  «جوامع 
انترنشنال » ،  1968نوامبر   -ه دسامبررجوع شود به مقاله بسيار با ارزش جورج نوواک، در شمار

 . «سوسياليست ريويو
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برای  یاستال که  بود  ای  جرئت   بارنینخست ن  که  اعتقاد  یافت   تیغابه ن 

سوس یتجد  که  را  خام  و  کردن  یالیدنظرطلبانه  خارج  با  است  برابر  سم 

وساک بر  تولینترل  دست  یل  از  کوچک،  خواه  و  بزرگ  خواه  د، 

درون  یستی وارد سازد. درست است که کی، به تفکر مارکس دارانسرمایه

با ملی کردن وسا  سوسیالیسمن که  یاستالن نظر  یبه ا د  یل تولیمساوی 

اعتراض   آن را    کند ی ماست،  و معتقد است که  نامد ی م ک مضحکه  یو   ،

کن زمانی که  ید توسط کارگران. ل یبرابر است با کنترل بر تول سوسیالیسم

لفظی   نبردهای  صحنه  و  ند یفرونشگردوغبار  القاب  که  آن  از  پس  و   ،

ک اندازه  ی کسان و به  ی  هاآن ناسزاها به کناری رانده شوند، تفکر هر دوی  

 نادرست است!

نظر   ر  رغمعلی ک که  یکالس   مارکسیسماز  کیتمام  ما  یشخندهای  درون 

بی طبقه    جامعةک  یبه معنای    سوسیالیسمم،  یماکان به آن اعتقاد دارک

و به    د یل تولیت خصوصی بر وساین، نه فقط مستلزم محو مالکیاو    است

دکنندگان همبسته است،  یبرنامه توسط خود تول  دنبال آن اداره اقتصاد با 

مستلزم   ن  چنانآن بلکه  از  انکشافی  زوال    مولد روهای  یسطح  که  است 
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تولیتدر بد کاالیید  یجی  سازد.  ممکن  را  دولت  و  پول  ترتی،  ب،  ین 

ع مختص  ید و توزیدی است که وجه تولینظام اجتماعی جد   سوسیالیسم

ژه خود را دارد که مناسبات  یاقتصادی و  خودانگیختگین  یچنم  خود و ه

 .کند ی م  بازتولید  هاانسان مابینستی را به طور مدام  یالیسوس 

ک  یرا در    داریسرمایه ی آن را دارد که  یتوانا  کامالً طبقه کارگر    امروزه

تنام  ی وگسالوی، کوبا و ویه،  یکه در روس   طورهمان کشور سرنگون سازد )

و  در  و  کرد  سرنگون  آن  یشمالی  کردن  سرنگون  شرف  در  جنوبی  تنام 

االت  یدر ا  حتی  ک کشور بسازد،یرا در    سوسیالیسم  تواند ینماست(. اما،  

ا و اروپای غربی که جای خود دارند(. زمانی که به  یتانی)برکا  یآمر  متحده

د  یتول  تواند ینم  ،دهد ی م  را سازمان   ک اقتصاد با برنامه یو    رسد ی مقدرت  

ازهای  ین  ةی کلچرا که سطح برای ارضای    ان بردارد،یرا کامالً از م  کاالیی

ن بسنده  برآو    ستیجامعه  درصدد  تولیاگر  که  طور    را   کاالیید  ید  به 

م از  نظام  یمصنوعی  بطن  از  بردارد،  از    یبند ره یجان  مستقل  و  عمومی 

همبستهیتول»   ارادة بعضی    کاالیید  یتول  «،دکنندگان  با  )همراه 
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دوباره ظاهر خواهد شد « خصوصی»پولی    یهازه یمم ترتیبد   28.  (  ب،  ین 

تول  یهامتاع   طة ی حدر   شد.    کاالیید  یمصرفی،  خواهد  مستولی 

بازتول   خودانگیختگی موجب  مناسبات  یاقتصادی  در  «  ستییالیسوس »د 

تصح برای  دولتی  زور  و  شد  نخواهد  ضر یجامعه  آن  بود.  وح  خواهد  ری 

ترتیبد  با  ین  ما  از  یب،  گذار  حال  در  جامعه  به    داری سرمایهک 

د  یب وجه تولیکه تضاد اساسی ناشی از ترک  میشوی ممواجه    سوسیالیسم

توز  ییهاتورم و    داری رسرمایهغی )نظیبورژوائی  وجه یع  شوروی(  اتحاد    ر 

ست،  ین  داریسرمایه   جامعةک  یگر  ین جامعه دیآن خواهد بود. ا مشخصة

تول از  آن  در  که  رقابت  یم  یتعم  کاالیید  یچرا  از  از  داری سرمایهافته،   ،

ک  یکن  یلو    ستیگر اثری نیه دی ن حرکت سرمایه، از قوانیانباشت سرما

سوس  نیالیجامعه  هم  تولی ستی  هنوز  آن  در  که  چرا    کاالیی د  یست، 

تول  یاتااندازه هنوز  دارد،  هنوز  یوجود  ندارد،  وجود  مصرف  برای  عام  د 

 

که    - 28 سهمی  استثنای  )به  بار  نخستين  برای  ما  اقتصاد  مارکسيستی  تئوری  در 
فراشد   روستائی(  نيافته  توسعه  کشور  يک  مسايل  مورد  در  عمدتاً  و  کرد.  ادا  پروبراژنسکی 

اليستی مورد تحليل قرار  مشخص زوال توليد کاالئی را در جريان ساختن يک اقتصاد سوسي
اين   با  رابطه  از سوی کيدرون در  انتظار داشتيم که  ايم.  نظری «پژوهش جديد»داده  اظهار 

 ابزار می شد. 
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پول وجود دارد، هنوز مناقشات اجتماعی وجود دارد، و هنوز دولت وجود  

 دارد. 

نپذ یک اعتراض کند که: مگر من  در  یدرون ممکن است    طة یحرفتم که 

وجود داشته باشد؟ اما، در مورد کنترل بر    تواند ی ماشکال انتقالی  ع  یتوز

ع  ی د و توزیتول  یهاطه یحرممکن است که بتوان  ی؟ متأسفانه غچهد  یتول

ع  یبورژوائی توز  یهاتورم   اگر هنوز کی از هم جدا کرد.  یمکان  چنیناینرا  

است.   ناپذیراجتنابدرآمد    های نابرابراز    ایپاره غلبه داشته باشند، وجود  

دارد،   وجود  درآمد  در  نابرابری  هنوز  ن  یهاتنش اگر  وجود  یاجتماعی  ز 

کار آغاز  در  جامعه  چه  هر  )و  داشت.  ا  ترافتاده عقب   خواهند  ن  یباشد، 

است    ناپذیراجتنابز هنوز  یشتر خواهد بود( و وجود دولت نیب  هاینابرابر

ایزوال    تواند ی نمو   اگر یابد.  که  است  درست  دست    ن  در  دولت  اداره 

دن  یر کلی برای رس ین حَکَم اعمال قدرت در مسیکارگران باشد، نقش ا

دست   در  امور  اراده  اگر  و  بود،  خواهد  برابری  بوروکراسی  ی به  ک 

جهت  ازیامتصاحب در  دولت  تثب  باشد،  و  درآمدها  یحفظ  در  افتراق  ت 

اما، کرد.  خواهد  دوام    یهاتنشی  ناپذیراجتناب  حَکَمیت  و  اجتماعی 
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دق همیدولت  تداوم  با  است  منطبق  توز  یهاتورم ن  یقاً  که  ی بورژوائی  ع 

نوبهز  ین  هاآن دق  به  ن  درجةقاً  ی خود  منعکس    مولد روهای  یتکامل  را 

توزکنند ی م عمومی  و  فوری  اجرای  برای  که  تکاملی  درجه  آزاد  ی:  ع 

صاد  اقت  ادارة گر روش مشخص  یبار دو    است  نا بسندهاجناس و خدمات  

موجود در    یهای نابرابر تا حدودی به اثراتی که اقتصاد پولی و    کمدست

فعال بر  تولیدرآمدها  آگاهی  و  و  یت  چن دکنندگان  همبستگی  ن  یهم  بر 

 ره دارد، وابسته خواهد بود. یاسی و غیری س یطبقاتی و در درگ 

ترتیبد  نه    29است  انباشت  به   محتاجهنوز    ایجامعه ن  یب، چنین  )البته، 

و    آالتماشینمصرف در شکل    یهاارزش ه، بلکه، انباشت  یانباشت سرما

 

کيدرون مشتاقانه اظهارات ما را در مورد اجناس به فروش نرفته در اتحاد شوروی نقل     - 29
می کند تا با استناد به آن ها نشان دهد که با همه اين حرف ها در شوروی هم اشباع توليد 

اقتصاد کاالئی، باالجبار اشباع جزئی توليد    جزئیوجود دارد. او نمی فهمد که از بطن بقايای  
به درستی آن    1950بر خواهد آورد، همان طور که ما پيش از اين ها و در همان دهه  نيز سر  

را پيش بينی کرديم. اما، کل تفاوت بين سرمايه داری از يک سو، و توليد کاالئی خرده و يا  
به سوسياليزم از سوی ديگر، دقيقاً در اين است که در   جامعه در حال گذار از سرمايه داری 

توليد اول  يافته    مورد  تعميم  طبيعی»کاالئی  قانون  می «توسط  يافته  تعميم  توليد  اشباع  به 
نيروی  در  و  توليد  در  درآمد،  در  گذاری،  سرمايه  در  ادواری  های  کاهش  به  يعنی،  انجامد، 
شاغل در کل اقتصاد؛ در حالی که در توليد کاالئی خرده ديگر چنين موردی وجود ندارد، چه  

تاليای قرون وسطی، به هر حال، در شوروی عليرغم به فروش  در روسيه امروزه و چه در اي
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تولیره(. تقسیغ انباشت  یم  و  ک  ی  همچنان د جامعه به دو بخش مصرف 

پ  مسئله باعث  و  اشودی مدی  یاجتماعی جد   یهاتنش ش  یدایاست    نی. 

آ و  یا  یکه  دارد  وجود  کارگری  کنترل  مد یا  یک  بوروکراتی ریک  ک  ی ت 

با   هرحالبه کن، یلو  آورد ی م به وجود  مسئلهاری در نحوه حل  یبستفاوت 

ن مسائل  یرا بر طرف کرد. تمامی ا  مسئلهخود    توانی نمهم    یبازشعبده

ستی،  یالیو نه از آن جامعه سوس   داریسرمایه   جامعة نه از آن    هاتنش و  

در حال گذار از اولی به دومی هستند )و در    جامعةقاً مختص  ی بلکه، دق

تاری کلی  مفهوم  لن  طورهمانخی،  یک  و  مارکس  خصلت  یکه  را  آن  ن 

کردند:   د» بندی  پرولتاری دوران  دوران    نیقیبه که  «  ایکتاتوری 

 ست(.ین سوسیالیسم

ست(. اما،  ینخواهد بود )در اتحاد شوروی هم کور ن«  کور» البته، انباشت  

به    بازهماجبار   که  آن  )مگر  بود  خواهد  ما  همیبا  انقالب  در    ک  زمان 

دن باش یسرتاسر  معتقد  و  یا  توزیجد   نحوةبه    بازهم م(  از  و  ی دی  ع 

 

سرمايه   دائمی  رشد  در  مصرفی،  اجناس  مختلف  های  بخش  در  انبارها   موجودی  نرفتن 
جای کشف   به  کيدرون  ديگر  بار  شود.  نمی  ايجاد  ای  وقفه  اشتغال  و  توليد  درآمد،  گذاری، 

 سرمايه داری نايل آمده است.  شباهت به يک تفاوت کيفی مهم بين اقتصاد شوروی و اقتصاد
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انجام  یبند هیسهم خواهد  اجتماعی  بیمحصول  فقط  )نه  اجناس ید  ن 

حات( که  یو تسل  هاآن ن  یبن  یهم چن، بلکه  ایسرمایه مصرفی و اجناس  

بس  دوباره مسائل  بروز  افزایموجب  و  در همه    یهاتنش ش  یار  اجتماعی 

   سطوح خواهد شد.

ترتیبد  از    جامعة ک  ی ب،  ین  گذار  حال    سوسیالیسم به    داری سرمایه در 

بلکه  «  مناسب  پردازی عبارت »صرفاً   نبوده،  مندل    مقولة ک  ی ساخته 

اهمیتار جهانی  انقالب  دوران  سراسر  در  که  است  اساسی  را  یخی  تش 

زی بود که در اتحاد شوروی توسط ین آن چی کماکان حفظ خواهد کرد. ا

زی است که زمانی که طبقه کارگر  ین آن چی او    ن و تروتسکی بنا شد یلن

از طر س ی ق  یشوروی  انقالب  اره اسی حکومت  یک  و  را    یبروکراس   انگل 

اح را  شورائی  دموکراسی  و  سازد  خواهد  یسرنگون  جان  دوباره  کند،  ا 

ک  یه هنگامی که طبقه کارگر در  یکه در آت  ت زی اس یچن آن  یگرفت. ا

را برقرار سازد،  «  کنترل کارگری واقعی» رد و  ی کشور قدرت را به دست گ

کنیبا بنا  نه  ی د  و  مصرفیتول »  عیارتمام   سوسیالیسمم،  برای  از  «  د  که 

و   دولت  پول،  ن  غایدرکاال،  خبری  آن  در  نو یسالح،  کسی  اگر  د  یست. 
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ن کارگران خواهد  یرا در ب   یاکننده گمراه گری دهد، تنها بذر توهمات  ید

ا  فیا  یابنده یفرت نقش مخرب و  یبه هنگام آشکار شدن واقعکه    افشاند 

در حال گذار از   جامعة ک ی»که  زند ی مب یدرون بر ما نه یخواهند کرد. ک

تاریعنی،  ی)  سوسیالیسم به    داری سرمایه دوران  دیک  کتاتوری  یخی 

نداردیپرولتار وجود  شود(  ظاهر  که  شکلی  هر  تحت  کارگران  یل  «. ا،  کن 

در حال گذار    جامعة »س پاسخ خواهند داد که  یست انگلیالیانقالبی سوس 

د تحت  یل تولیعنی، ملی کردن تمام وسا ی  سوسیالیسمبه    داری سرمایه از  

شده    ریزیبرنامه ک  یدموکراتبه طور    عنی اقتصادی که یکنترل کارگران،  

ل است و  تولی،  هنوز  آن  در  تجا  کاالیید  یکن  پول،  مصرفی،  ت  راجناس 

کارگر  ارتش  و  تهد   -  یخارجی  که  زمانی  قوی  یتا  بورژوائی  دول  دات 

را سرنگون    داریسرمایه ه  ی وجود دارند: آری، زمانی که در آت -د  ادامه دار

ایساز چیم،  تنها  خواهین  آن  ساختن  به  قادر  بالفاصله  که  است  م  یزی 

 «. بود

ک باش یاگر  منطقی  آ  -د  درون  از  یاصوالً  تئوری    -ن  داراطرف ا 

در    باید می   -انتظار منطقی بودن داشت؟  توانی م«  دولتی   داریسرمایه »
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ب  یمرا فر د یخواهی م! شما کاراندغل ، هایلعنت» د که: یبگو هاآن پاسخ به 

من  یده از  شما  نه    د یخواهی مد،  از    جامعةک  یکه  گذار  حال  در 

د  وجود ندار  ایجامعه ن  یچرا که اصوالً چن  -م  سوسیالیسبه    داریسرمایه

رد    داری سرمایه ک  یبلکه،    - را  آن  سرسختانه  من  کنم.  بنا  دولتی 

در همه    داریسرمایه ادآوری کنم که تا زمانی که  ید به شما  ی. باکنمی م

طور    و   کشورها به    همبه  اجبار  که  زمانی  تا  و  نشود،  سرنگون  زمان 

تولانباش  و  دارد؛ در هیت  وجود  آن  ید سالح  به سرنگونی  قادر  زمانی  چ 

متولد شود،    تواند ی م ک ضربه  یتنها با    سوسیالیسمم بود. چرا که  ینخواه

درون شهامت آن را دارد که  یا کیآ  «.ا نخواهد آمد یکه اصوالً به دن  نیا ای

انکار غ از  ی رمسئوالنه وجود  یاز  ه  ب  داری سرمایهک جامعه در حال گذار 

ا وی شهامت آن  یجه نهائی را استنتاج کند. آین نت یک چنی،  سوسیالیسم

انگلررا دا ه در  یبرای سرنگونی سرما  هاآن د،  یسی بگوی د که به کارگران 

از هر    داری سرمایهط برای سرنگونی  یدر زمانی که شرا  حتی   کشورشان،

اتحاد  و  کا  یآمر  در   داریسرمایه ا است، تا زمانی که  یلحاظ مطلوب و مه

... و  طور    شوروی  با  زمانهم به  است،  نشده  انتظار  یسرنگون  به  د 
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ساختن  یبنش در  ندانسته  که  مبادا  را  «  دولتی  داری سرمایه »نند،  خود 

ن اظهارات  یکه وی نخواهد توانست با ا  میبند ی مگرفتار سازند؟ ما شرط  

 انه هوا دارانش را حفظ کند.طلبشکست

 « دولتی داریسرمایه »است یس

اتش روی  یی از نظریغا  گیری نتیجه ن  یدرون ممکن است در برابر چنیک

کند  چیلو    ؛ترش  آن  منطقی  استنتاج  دیکن  ایز  جز    تواند ینمن  یگری 

در  «  دولتی  داریسرمایه »و خطرات تئوری    ی ثمری ب  ن استنتاج،یباشد، ا

 .دهد ی مای کنونی را نشان  یک استراتژی انقالبی در دنیدن به یرس 

م که امروزه نه فقط در اتحاد شوروی، بلکه،  ین فرض شروع کنیاگر از ا

چیدر   شرقی،  اروپای  ویوگسالوی،  کوبا  ی ن،  و  شمالی  ی  دارسرمایه تنام 

اس  دن   -ت  حاکم  سرتاسر  در  ضمن،  هم    دارسرمایهک  ی  حتی   ایدر 

جه گرفت  ید نتی ن بایچن  -د  ه موافق باش ین فرضیافت که با ای  توانینم

جهان   امروزه  د  داریسرمایه که  زمان  هر    گاه آن است.    تری قوگری  یاز 

،  مولد روهای  یاز رشد کلی ن  ی زتریانگ جانیهد و  یجد   مرحلة   داری سرمایه
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کشورهای    ترمهم و   در  همه  چینظ  یاافتاده عقباز  و  شوروی  و یر    ن، 

برای    رتر یچشمگ ار  یبس  حتی مارکس  که  چه  آن  قرن    داریسرمایه از 

جه، تروتسکی  ی در نتو    ف کرده بود، به ارمغان آورده استینوزدهم توص

خی انقالب  یف تاریدر مورد تئوری انقالب مداوم و رد امکان تحقق تکال

در کشورهای  اشتباه    داریسرمایه توسط    افتاده عقب   بورژوائی  در  سخت 

آخر،   در  و  نظام  »ک  یاز    گفتنسخنبود،  «  جهانی  داریسرمایه بحران 

 ش نخواهد بود. یکلماتی توخالی ب

بهتر تشد یدر  با  فقط  ما  حالت،  رقابت  ین  اردوگاه  یب  المللیبیند  دو  ن 

خواهیالیامپر مواجه  نهایستی  در  که  رقابتی  بود،  ک  یبه    تواند یم ت  یم 

انقالب اما،  شود،  منتهی  بود یجنگ  نخواهد  کاری  آن  با  را  او    ون    ن یاز 

چن نتیبرداشت  سرما  شودی مجه  ین  که  زمانی  تا  امروزه  کماکان  یکه  ه 

ه  وجه هیچبه ،  تازاند ی م  پیشبه  در  دنیو  کجای  شرایچ  عی ا  برای  یط  نی 

سوس ی انقالب  از  یالیک  پس  تنها  ندارد،  وجود  چند    واردآمدن ستی 

ن امکانی ممکن است  ید بعد از جنگ؟( چنیشکست عمده بر نظام )شا

آ بد یفراهم  تعجب،  یترت  نید.  کمال  با  و  پی ب،  هوادار  تئوری  یگ یک  ر 
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به نظریبه استنتاجی شب«  دولتی   داریسرمایه » ست  یات احزاب کمونیه 

: در حال  رسد یم خود(    موقعبه ز  یمسکو )و احزاب هوادار پکن ن  دارطرف

دن   اینقطه چ  یحاضر در ه انقالب سوس یاز  ستی در دستور کار قرار  یالیا 

 ندارد.

درون  ی. ک ترند مخربو   ترملموس ار  ین استداللی بسیک چنیج استراتژینتا

به ا انقالب جهانی  از  از سه بخش  برای دو بخش  نتایخود حداقل  ج  ین 

 اشاره کرده است. 

، با وجود آن که احتمال  1967عنی در سال  ین اواخر،  یدرون، تا همیک

کن با  ی، و لکردی م  بینیپیش کند شدن آهنگ رشد در اروپای غربی را  

اصالحات »  اندازچشم ،  داریسرمایه روزی  یمبنی بر پ  ه خودی به فرض  اتکا

پائ«  یاتوده  کارگر  یاز  طبقه  جنبش  برای  ممکن  استراتژی  تنها  را  ن 

از   ترحیصح مراتببه ما بر اساس درکی به اعتقاد ما  کهدرحالی  30. د یدی م

 

ص    - 30 جنگ،  زمان  از  غربی  داری  سرمايه  کيدرون:  کيدرون  147  -8مايکل  تجويز   .
مبتنی است بر فرض اشتغال کامل دائمی. در دورانی که اشتغال کامل وجود ندارد، مقاومت 
از سوی يک  تعيين دست مزدهای واقعی  بنگاه منفرد عليه  کارگران يک کارخانه و يا يک 

 مرکز هيچ شانس موفقيت ندارد. 
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ساخت نظام  بحران  توان  داریسرمایه اری  ش  یافزا  رغمعلیم،  یستجهانی 

  بینی پیشپنجاه و شصت،  یهادهه موقتی آهنگ رشد اقتصادی غرب در 

ایکن که  عمیم  نظام  اجتماعی   زده بحران قاً  ین  انفجارات  وقوع  و  است 

تسخادواری   قرار  یکه  روز  دستور  در  را  قدرت  انقالبی  ،  دهند ی مر 

که  در فرانسه ثابت کرد    1968داد ماه مه  ی رو  31.خواهد بود  ناپذیراجتناب

ن مورد چه کسی درست گفته بود چه کسی در اشتباه باقی ماند و  یدر ا

  آوردن فراهم :  بردی مت ره به کجا  یدرون در واقعیل کینشان داد که تحل

توجی تئوری ک  برای  یه  غیرفرم   یهاگروه   ةیکل ک  و  در  یررفرمی ست  ست 

  -!  ست فرانسهی برای شروع حزب کمون  -ب  درون جنبش کارگری در غر 

چ  اند ی مدعکه   امروزه  بی که  از  یزی  دفاع  از  واقعی  دستمزدش  های 

 ست.یر آن، ممکن نیکارگران و مواردی نظ

ا  حتی  درون برای کشورهای مستعمره و شبه مستعمرهیداروی ک ن  یاز 

فقط    تر تلخهم   مستعمرات  در  انقالب  که  چرا    ی نوعبه   تواند یم است. 

 

 رجوع شود به مقاله ما تحت عنوان:  - 31

      Une strategie socialiste pour 1 Europa capitaliste in Revue 

intrenationate du Socialisme no 9 Mai juni 1965 
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شو  داری سرمایه بر  -د  منتهی  تئور یتانیهواداران    داری سرمایه »ی  ائی 

«  هیانباشت سرما»از به  یه نی ن را از زاویانقالب فرهنگی چ  حتی«  دولتی

آ  ازقرارمعلوم،  نند یبی م در  بسیاگر  مائو،  مرگ  از  پس  از  ینده،  اری 

انقالبیتصم بار  مات  شوند،  وارونه  توض  فرهنگی  همان  برای  یدگر  را  ح 

بد یا گرفت.  خواهند  کار  به  شدن  وارونه  ترتین  که  ین  است  بهتر  ب 

  هرکسی ن کشورها  یم. در ایرا متوقف کن«  انقالب مداوم»پرگوئی در باره 

تنها کاری که  یاتوده ک برخاست  یق  یاز طر  حتی  که به قدرت رسد،  ،

زانو  تواند ی م قوان  انجام دهد همانا  مقابل  بازار جهانی یزدن در  رقابت  ن 

ر )و  یکشورهای فق  هی ن آشکارا بر علین قوانیا  که ازآنجایی و    است و بس

د  ین کشورها بای ، کارگران و دهقانان در اکنند ی مطبقات فرودست( عمل  

ب رنج  و  چیفشار  نه  و  باشند  متوقع  را  دیشتری   ظاهر به گری.  ی ز 

درون  یاست که ک  یاندازچشم قاً آن  ین نکته دقیباورنکردنی است، ولی ا

 32.کند ی م م یالنی ترس یس «  یهاست یتروتسک»در برابر 

 

که    - 32 گفت  می  خوانندگانش  به  و  داشت  می  انصاف  کمی  بايد   L.S.S.Pکيدرون 
الملل چهارم    رفرميست پس بين  از  شد  وارد حکومت  و  کرد  ائتالف  بورژوازی  با  که  آن  از 
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داً به صادرات محصوالت کشاورزی،  یری است. شد یک کشور فقی الن  یس 

ق که  چای  عمدتاً  تا  یو  است.  وابسته  است،  سقوط  حال  در  دائماً  متش 

دست    اش ید یتول دی برای صدور کاالهای  یزمانی که نتواند به بازار جد 

 رتر خواهد شد. یرتر و فقیابد، فقی

جد  کاالهای  نیصدور  ساده  چندان  با  ید  رقابت  در  خصوصاً  ست، 

تایکنگ هنگ   سوداگران و  سنگاپوری  با  ی،  خصوصاً    درنظرگرفتن وانی، 

 ...  النینه خدمات اجتماعی در س یسطح نسبتاً باالی هز

منکر   توانینمکه  -د  ری ن انتقال انجام گین باشد که ایاصوالً اگر قرار بر ا

  داشتهنگاه ن  یائها پدستمزدابد و یش  ید افزای بارآوری با  -د  ضرورت آن ش 

هباش  بد یند.  دیچ  ندارد.یل  وجود  دوار  یام  تواند یم فقط    33L.S.S.Pگری 

 فداکاری نشان دهند. ب خاطر از خودیباشد که کارگران با ط

 

که دبير يکی از نيرومندترين سنديکاهای سيالن   -اقليت ® L.S.S.Pاخراج شد، در حالی که 
هم چنان به مارکسيزم انقالبی، يعنی تروتسکيزم، متعهد باقی مانده    -يکی از اعضايش بود

 است. 
33 -  L.S.S.P   النک جاحزب  ما  سا  ما  سا  حزب LANKA SAMA SAMAJAا   ،

دهه ی   اواخر  در  که  بود  در سيالن  گرديد.    1950تروتسکيستی  بزگ سيالن  دومين حزب 
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تئوری  یا  L.S.S.Pبغرنج    مسئلهآنگاه   در  که  است  طبقه  ی ن  حزب  ک 

ل و  است،  بسیکارگر  از  یکن  و    شیهااستیس اری  مطبوع  جهت  در 

است که از طبقه    ییهایفداکارو    هایخودگذشتگ از    دادنجلوهند  یخوشا

توقع دارد. در ظاهر   اما بسیالیک حزب سوس ی کارگر  از  یست است،  اری 

جهان    شیهابرنامه  در  بتواند  که  دارند  سمتی  به    داری سرمایه چنان 

 رقابت بپردازد. 

بسین  یا بغرنج  و  یک مشکل  است  دردناک  در  ار  ائتالف چپ  زمانی که 

ز خواهد  ین  ترظالمانه ار  یبس  حتی   اده کند،یعمل برنامه اقتصادی خود را پ

خواهد    تری منزو  روزروزبه ن امر بپردازد،  یآن که به ا  مجردبه شد. چرا که  

بیسرما  -د  ش  فشار  خارجی  متحد یه  آورد،  خواهد  وارد  خرده  یشتری  ن 

افتاد، خواهند  وحشت  به  ائتالف  مخالف    بورژوائی  چپ  با  »و  ائتالف 

حمایموفق  از  یت  دره  ذره  را  کارگر  طبقه  قاپ  هاآن ت  «  د یخواهد 

 د از ما(.ی، تأک1969 یجوالست ورکر، سوم یالی)سوس 

 

گرديد، اقليتی از آن انشعاب کرد     .S.L.F.Pپس از آن که وارد يک حکوت ائتالفی با حزب  
 ارم اخراج شد )مترجم(.و به مارکسيزم انقالبی وفادار ماند، و اکثريت آن از بين الملل چه 
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  که گرفت. نخست آن    توانی مجه از آن  یدرست باشد، دو نت  همهاین اگر  

ستی تالش  یالیک انقالب سوس یالن برای  یاست که امروزه در س   دهیفایب

د مبارزه خود را به  یبا  هاستیالیسوس م، اوضاع فقط بدتر خواهد شد.  یکن

دموکرات مالیاصالحات  اقتصادی  و  و  یک  سازند  محدود  را  «  انقالب»م 

تعو  ی ترمناسب   دورة ک  ی برای   بیبه  آن  یق  دوم  کمال    که ندازند. 

بود    مسئولیتی بی ورود   اگرنهخواهد  به  یرفرم   L.S.S.P  فقط  ک  یست 

و   بلکه،  بورژوائی،  ائتالفی  حما  ترمهم حکومت  همه،  احزاب یاز  ت 

رفرمیکمون از  یست  گوناگون  ستی  یونالیناس   -ا  بورژو  یهاحکومت ست 

، و حزب  درگذشتهران و اندونزی یل، عراق، ای ست برزیر احزاب کمونی)نظ

نتایکمون تمام  با  همراه  حاضر،  حال  در  هند  را  باشکوهشانج  یست   )!

ساز که    م. یمحکوم  ه  هاآن چرا  که  یهم  چه  آن  جز  راهی    L.S.S.Pچ 

انجام  یرفرم ح ندارد که  یآخر، مگر ترج  دستو    اند نداشته،  دهد ی م ست 

  داری سرمایه زندگی کارگران توسط خود    ن آوردن سطحییعمل زشت پا

 34.  ستییال یرد، تا توسط ما و تحت لوای کاذب انقالب سوس یانجام گ

 

استالين   - 34 استالين. ظاهراً  از  اعاده حيثيت  با  اين طرز تفکر هم مساوی است  در ضمن، 
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ترتیبد  برای  ین  کیانقالبب،  مشی  به  یون  منتهی  یک  یدرون  مفرط  أس 

ب؛ و  ین ترتیز به همیست؛ در جنوب نی. در غرب انقالب ممکن نشودی م

مورد شرق ن تا آن زمان که  یاما در  با غرب  ما  ی«  نی یط عیشرا»ز  شابه 

ه به جنوب  یا شبیه، چکسلواکی، و آلمان شرقی(، و  یاست )چون در روس 

چ در  )چون  ویاست  و  و  ین  بایغتنام  چرا  اصوالً  امیره(  انقالب  به  د  ید 

دن به کنج کتابخانه  یک انقالبی، خزیدرون، تنها کار  یای کیبست؟ در دن

و    بارةدر    توانی مکه    ییجااست،   گذشته  انقالبات   اندازچشم شکست 

ب قرن  در  آتی  اعضای  یو    ستیانقالبات  پرداخت.  مطالعه  به  کم 

آن هدفی  ن  ی اا  یخود بپرسند که آد از  یبا  35«  سوسیالیسمنترنشنال  یا»

 36؟اند پیوسته ن گروه یآن به ا خاطربه است که  

 

با    -بيچاره مقايسه  بود  L.S.S.Pکه در  برخوردار  از شانس کمتری  جز صنعتی   -رفرميست 
آلترناتيو  برنامه  و  نداشت،  ديگری  چاره  هيچ  کارگران  زندگی  سطح  قيمت  به  روسيه    کردن 

 بيش نبود؟...«ايده آليزم فلسفی»اپوزيسيون چپ تروتسکی هم بدون شک يک 
سوسياليزم»  - 35 تونی  «اينترناشنال  که  بود  بريتانيا  سوسياليست  کارگران  حزب  قبلی  نام 

 کليف و مايکل کيدرون از رهبران آن هستند )مترجم(. 
داد. در همان شماره    - 36 ادامه  باز هم  اين قصه  به  توان  که «اينترنشنال سوسياليزم» می 

به چاپ   ابراهيم علی  به قلم  مقاله کيدرون در آن چاپ شده است، گزارش بسيار درخشانی 
تنها يک راه حل انقالبی و بين المللی می تواند نه  » رسيده است. در آخر گزارش آمده است:  
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کیه که  ندارد  تعجبی  را  یچ  ما  ساده»  خاطربه درون  از  «  چرخشی 

به دهقانان   به  یو    «،جهان سوم»کارگران شهری    مثابه به ان  یدانشجو»ا 

انقالب  اگر  کند ی م  سرزنش «  کانون  برابر  .  در  بغرنج    مسئلة انقالبی، 

ده، نه بدان خاطر است که  ید ارائه دهد. اگر او خود بدان نرس یدرون، بایک

بلکه  یفاقد بص است که  «  دولتی  داریسرمایه »تئوری    خاطربه رت است، 

  کوررنگ آن    یهاپاسخانقالب جهانی و    امروزه او را در برابر مسائل واقعی  

 کرده است.

د متعجب بود که چرا ما در برابر  ین مسائل، نبایا عة مجمو  درنظرگرفتنبا 

خام  سمیدئالیا»اتهام   ک که  «  فلسفی  جانب  ما  یاز  به  درون 

 

. ما کامالً »بلکه کليه مسايل رهايی اجتماعی و ملی منطقه را حل کند  ه فلسطين،سئلفقط م
می تواند کليه «اعراب پيشرفته»با اين نظر موافقيم. اما کيدرون بايد توضيح دهد که چطور  

سيالنی های  »)!( مسائل اجتماعی خود را از طريق يک انقالب سوسياليستی حل کنند، اما،  
اينترنشنال »بر نمی آيند؟ اين ديگر وظيفه هيأت تحريريه    از عهده چنين امری«عقب افتاده
درست  «سوسياليزم عرب  انقالب  شرقی  بخش  برای  که  چه  آن  چرا  دهد  توضيح  که  است 

نداشت که   آيا ضرورت  نداشت.  الجزاير( کاربرد  انقالب  )يعنی،  آن  برای بخش غربی  است، 
به چريک های فلسطينی می «اينترنشنال سوسياليزم»همان نوع حمايت مشروطی که امروزه  

دهد، به مبارزات مسلحانه الجزايری ها عليه امپرياليزم فرانسه هم داده می شد؟ آيا ضرورت  
نداشت که تالش می شد تا انقالب الجزاير در مسير يک انقالب اجتماعی سوق داده می شد،  

 دقيقاً نظير آن چه که امروزه ابراهيم علی برای فلسطين مطرح می کند؟ 
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از  .  میانشده   خاطرآزرده   وجههیچبه ،  شدهداده نسبت ما  نظر  به  آری، 

انقالب  شودیم ن مستفاد  یچن  مارکسیسم انتخاب  یون س یکه  النی از حق 

و   انباشت  »برخوردارند  و  طور  «  داری سرمایهاستثمار  از  به  ک  یجبری 

. آری، به نظر  رند یگی نمط اقتصادی سرچشمه  یمجموعه مشخصی از شرا

  مسئله ، از  1920ک، در دهه  یما عدم درک اسفناک رهبری حزب بلشو

بوروکرات از  ی انحطاط  کارگری  دولت  زمان    یهاروش ک  تا  آن  با  مقابله 

جد یفرارس  برخاست  تقد یدن  نه  و  جهانی،  انقالب  از  ید  که  اقتصادی  ر 

عایه  هشیعلمبارزه   سودی  تسخشودینمد  یچ  اصلی  علت  قدرت  ی،  ر 

بود. آری، ما  یتوسط استال اقتصادییتقد »ن  درون که  یاز نوع ک«  رگرای 

نی که منکر  ایر گرایم. تقد یستیدر واقع سنت کائوتسکی و اتوبائر است، ن

انقالبی   خ در هر زمان و  یتار  کننده تعیین ک عامل  ی   مثابهبه نقش حزب 

به   شدن  متهم  هستند.  مکانی  چن«  فلسفی  سمیدئالیا»هر  جانب  ن یاز 

 .37ت مایدی بر حقانییباشد جز تأ تواند ی نمزی یانی چیرگرایتقد 

 

م  - 37 اين  مورد  در  اند.  سئلحتا  ناروشن  کيدرون  مقوالت  هم  جزئی  بسيار  ئاليسم  ايد »ه 
خالق  «فلسفی اولی  و  دارد،  تأکيد  ماده  بر  )شعور(  روح  تقدم  بر  که  است  دکترينی  نوع  يک 
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ا خاتمه  بیدر  را  نکته  ک یفزاین  از  قبل  که  دیم  کسان  هم  یدرون  گری 

در    اند بوده  داشتند  اعتقاد  راه    هاستیالیسوس   افتاده عقب کشور    ک یکه 

مخالفید که  آن  جز  ندارند  س یگری   ریزسربه و    خطری باسی  ین 

در آن کشور هر چه    پنداشتند ی م  هم  هاآنباشند، چرا که    دارانسرمایه

انجام دهند،   تا    داریسرمایه   بازهمکه  قرار دارد )حداقل  روز  در دستور 

و   تمامی  در  که  پیزمانی  اکثر کشورهای    داری سرمایه   شرفته صنعتییا 

 

های   پژواک  هنوز  ناخودآگاه  ضمير  گوئيم  می  که  زمانی  است.  گذشته  »دومی 
را در خود پنا«کمونيستی نيست که شعور و هفت هزار سال پيش  به معنای آن  ه می دهد، 

؛ بلکه منظور ما صرفاً اين است که حتا با از بين «بوجود می آورند»ايده ها شرايط مادی را  
رفتن آن شرايط مادی که اين     ايده ها را بوجود آورده بودند، باز هم آن ايده ها برای مدت  

تيب اين مطلب به هيچ وجه نه با ايده  های مديدی به حيات خود ادامه خواهند داد. بدين تر
آليزم فلسفی ارتباطی دارد و نه با    ايده آليزم تاريخی. بلکه يک حقيقت ديالکتيکی مهمی از  
که  کاتوليک،  کليسای  خاص  های  ايده  که  داند  نمی  کيدرون  آيا  است.  تاريخی  ماترياليزم 

ا از گذشت هزار سال  بودند، پس  فئوداليزم  از  زائيده شرايط مادی  ز شکل گيری شان هنوز 
نفوذ زيادی برخوردارند؟ آيا او نمی داند که خرافات معلول شرايط مادی گذشته ای که خود  
اند؟ پس چرا   مانده  برجا  است که گماکان  رفتند، مدت های مديدی  ميان  از  سال ها پيش 

که هنوز   زائيده کمونيزم قبيله ای  -تصور بعضی از رسوم ابتدائی همبستگی و تعاون اجتماعی
که هنوز     می توانند مورد تأييد قرار گيرند، مشکل به   -در جوامع روستائی محفوظ مانده اند

نظر می آيد؟ شايد دليل آن را بايد در طرز تفکر مکانيکی کيدرون جستجو کرد، طرز تفکری  
تقدير از  به طور خودکار  بر طبق آن هر چيزی  گرائی عاميانه که  تقدير  بر  است  مبتنی   که 

 اقتصادی ناشی می شود!   
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سختانه با انقالب  رن افراد س ین خاطر بود که ایبد و    سرنگون نشده باشد(

را   آن  و  برخاستند  مخالفت  به  ولنتار» ک  یاکتبر  و  «  ستییماجراجوئی 

از   دهه  روازایندند.  ینام«  فلسفی خامم  سیلئاد یا»ملهم  اوان  همان  در   ،

پ1920 آنان  واقعی،  که  کردند  اعالم  تأ  شانیادعاات  یروزمندانه  د  ییرا 

دولتی(    داریسرمایه )و در واقع، برخی گفتند که  «  داریسرمایه »کرده و  

در آن کشور حاکم شده است. نام آن کشور اتحاد شوروی بود و آن افراد  

درون  یک  بخشانالهام الگو دهندگان و    هاآن.  دند ینامی مک  یشومنخود را  

   .د و خواه نهیایهستند، خواه او خوشش ب 

 1969اوت  10


