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میالدی تولید شده است یعنی در  0891این کتاب در اوایل دهۀ  : اولا دو توضیح ضروری

دورانی که اتحاد شوروی دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود و بر آن نظام سرمایه داری حاکم 

ود نیست و تیترهای فرعی که در شروع هر بخش  می بینید در متن اصلی موج شده بود. ثانیاا 

 توسط مترجم فارسی اضافه شده است.
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 مقدمه 

 یسم و انقالب پرولتریالیدر عصر امپر یاسیاقتصاد س

 

 یكیشان یبا تظاهرات خارج یبه سادگ یخیو تار یعیطب یهادهین حاکم بر پدیاگر قوان

ت اسیک سیکالس یهانیسیاز تئور یاریكه بسی. هنگامشدیم یرضروری، غیق علمیبودند تحق

، فرد مجزا و بازار مجرد را )که بظاهر منافع متضاد را به حداکثر رسانده و به یو اقتصاد بورژوائ

ه از نظم یک دفاعیارائه  به خاطر دهند، صرفاا یمت خود قرار میدهد( نقطه عزیم یهم آشت

از اشكال  یجه آنست که به برخین نتیکارشان همچن نیست، بلكه ایمورد نظرشان ن یاجتماع

را مطلق ها آنده و یانگارند( چسبیم یو ابد یعی)که منطقش را طب یآن نظم اجتماع یطحس

جامعه  یربناید مسلط بر زید، روابط تولین پرده ساتر را از هم دری. کارل مارکس اکنندیم

ضرورتاا ها ن روابط را آشكار ساخت و معلوم کرد که چرا آنیا یخی، تكامل تارداریمایهسر

 یدی، روابط تولیستیمارکس یاسیعلم اقتصاد س رند.یگیخود مه را ب ینیمع یاشكال خارج

ع یکار و توز ن افراد در روندیب یدید، روابط تولیل تولیت بر وسای: مالكکندی میجامعه را بررس

دهد. و یقرار م ین افراد را مورد بررسیاء بلكه روابط بین علم نه اشی. ایاجتماع یهافرآورده

 یدر روابط طبقات تاا ین روابط نهایم شده است، ایکه به طبقات متخاصم تقس یادر جامعه

محدود  یعنیرد ـ یتواند به طور محدود انجام گینم یقین تحقی. معذالک چنشوندی میمتجل

ن عصر، محدود به یژه در ایبه و یا حتیگر و یمشابه د یدیتول یا واحدهایبه کارخانجات 

ستم )از روابط یک سیتوان یز نمیخودکفا هستند. و نهای تیدکشورها شود، انگار که موجو

 یاسیستا در نظر گرفت. اقتصاد سیمولده به طور ا یروهاین یخی( را جدا از تكامل تاریدیتول

 ،تشانراییپروسه تغ شان و دریالمللنیحال تحول را درچارچوب روابط ب درهای ستمید سیبا

 قرار دهد. یمورد بررس

حول  داریمایهسرد ینكه تولیه و نشان دادن ایم شرح تولد خون آلود سرمامارکس، هنگا 

، یدیوه تولین شیچرخد، ثابت کرد که چگونه حرکت خاص ایم یمحور استثمار کار دستمزد

نظم کهن و تحول  ینهد و خود عامل نابودیرا بنا م یتر یعال ینظم اجتماع یماد یهاهیپا

ه اشكال استثمار یکل یش مستلزم نابودیرا که رهائ یاجتماع یروئین ؛کندمی دیجامعه را تول

 است: 
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ن طبقات، یان ایا مبارزه میخاطر کشف وجود طبقات جامعه مدرن ه ب یاژهیاز ویچ امتیه» 

 ین مبارزه طبقاتیا یخیخ دانان بورژوا تكامل تاریش از من، تاریپ یلی. خردیگنمی به من تعلق

طبقات را ارائه داده بودند. آنچه که من  یاقتصاد یبورژوا آناتوم ح داده و اقتصاددانانیرا توض

مراحل صرفا با  وجود طبقاتـ  0ن نكات بود: یداشت، نشان دادن ا یانجام دادم و تازگ

 یكتاتوریدبه  ضرورتاا یـ مبارزه طبقات 2خورد، یوند میپ دیخاص در تكامل تول یخیتار

ه طبقات و به یبه امحاء کل یخود تنها مرحله گذار یركتاتوین دیـ ا 3انجامد، یم ایپرولتار

 (0« )است. طبقه یجامعه بک ی

معتقد به مافوق های خ، و نظرگاهیاز تار یستیده آلیو ا یمذهبهای دگاهیدر نقطه مقابل د

ناب(،  یداد اتفاقیا رویر )ئو شعا انسانر یتغیا ذات لیعه، یماوراء الطب یروهایو ن انسان

د، احساسات و یکه نهادها، عقا دهدمی جامعه یماد یربنایل را به زیدر تحل یرسم برتیمارکس

ون یک فرماسی. در ساختار شوندمی اعصار خاص از آن مشتق یاسیو س یاجتماع یجنبشها

است که عمدتاا  یدیروها و روابط تولیا وحدت و مبارزه نی ین عرصه اقتصادی، ایاجتماع

ک یم، ارائه یکنینجا طرح میا . اما، آنچه درکندمی نییون را تعیخصلت و حرکت آن فرماس

 یاست از چگونگ یكیالكتیو د یستیالیست، بلكه درك ماترین« ینهائ»علل  یكیو مكان یبعد

نكه ی، و از ایبشر و مبارزه طبقات یدیت تولیدر کوران فعال یوستن تحول اجتماعیع پووقه ب

( به طور مشخص، 2کدامند. )« جامعه یزندگ روند»ن یگوناگون و سطوح متفاوت ا یهاحلقه

ن ین تضاد مابییم: تعیده سرو کار داریچیک روند پی، ما با داریمایهسر یاسیدر اقتصاد س

که از خود  ییگر تضادهاین تضاد با دیر متقابل ایو تاث یشده با تملک خصوص ید اجتماعیتول

د، مبادله و ین تولیب ی؛ روابط دروناندب شدهین روند ترکیا در ایاند و ن روند منتج شدهیا

ن کننده است، و بالخره ییتع تاایمسلط بوده و نها کالا یدیعرصه تولا نهآان یع که در میتوز

، یكیبه کار مكان یانسان )از کال به پول و بالعكس، کار رییوسته، گسست و تغیحرکت پ

آن  یره( که در طیو غ بحرانبه ه، گذر از انبساط یاز سرما یمتعدد به تعداد کمتر یهاهیسرما

 .شوندمی دیتر بازتولیعال یآن در سطح یو تضادها یدیوه تولین شیا

و  یماد یواقع یروهایدهد که استوار است بر نیخ را ارائه میاز تار یسم حرکتیمارکس 

، در حرکت و ینین امر که عوامل عیدر حال عملند. اعتقاد بر ا یکه در جامعه بشر یاجتماع

است:  ینیش بین حوادث قابل پیر تكویست که سین حكم نیل هستند، برابر با ایر دخییتغ

 ر ممكن نبود.یگانه مسیشد مسلما  یکه به جهان امروز و مشخصات آن منته یاژهیر ویمس
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توانستند به شكست منجر شوند و انقالبات شكست خورده یروز شده میپهای جنگ 

بر  یخ متكیاز تار یستیمارکس یایل پویز تحلیو بالعكس و ننجامند یب یروزیتوانستند به پیم

ک ین، یکهنه و ظهور روابط نو یدیروابط تول ی. نابودستیآن ن یكنواخت و تک خطیرشد 

مالمال از مبارزات  یا، پروسهیر قهقرائیش و سیبه پهای جهشپروسه مستمر مملو از 

ق مبارزه اضداد و از یجامعه از طر عت و چه دریها چه در طبدهی. پداستده یچیپ یطبقات

ابند. پس، ییق رقم خورده، تكامل میعم یهاکه با وقفه شكل یچیق حرکت مارپیطر

است و بر  یدیوه تولین خاص آن شیکه تابع قوان یدیوه تولیک شی به مثابهد یبا داریمایهسر

ر یمس ر طبقست که بیآن ن ین به معنایابد، درك شود. معذالک اییتكامل مها آنطبق 

ش مطالعه کرد یخین و رخداد تارید در تعیبا آن رارود. یجلو م یان شدهییش تعیاز پ یتكامل

عناصر  ین بشرینقش آفرهای انجام شده، و خوب انجام شده، توسط گردانهای نشیو گز

 یکه تضاد اساس ، مسلم آنستبه هر حال. هستند یخین و رخداد تاریاز آن تع یمهم

افتن به نظم یطلبد. دست یز راه حل میو مكرر، و انفجار آم شودمی حادتر داریمایهسر

تواند از یفراهم شده است، تنها م داریمایهسرآن توسط  یط مادیکه شرا یتر یعال یاجتماع

 وندد.یبپ به وقوعتر ر هر چه آگاهانهییق مبارزه و تغیطر

که  یان مرحله اش. مرحلهیآخر یعنیافته است، یارتقاء  یتر یبه مرحله عال داریمایهسر 

ن ین انباشت است که توسط مارکس کشف شده است. همانگونه که لنیمحصول همان قوان

 جه گرفت : ینت

آن  یم خواص اساسیو ادامه مستق داریمایهسرجه تكامل یدر نت یسم به طور کلیالیامپر» 

در مدارج  آن همخود و  از تكامل ینیدر مرحله مع داریمایهسر یآمده است. ول به وجود

از  یاست که بعض ین هنگامیمبدل شد و ا داریمایهسرسم یالیتكامل خود به امپر یار عالیبس

آمده و  به وجود یض خود بدل شد و در تمام جهات عالئمیبه نق داریمایهسر یخواص اساس

 یعال یقتصادـ ا یبه نظام اجتماع داریمایهسرکه مختص به دوران انتقال از  شودمی مشاهده

 (3« )است. یتر

 ین بودند. روابط ساختاریل لنیهدف تحلها آن یخیت برجسته تاریات و اهمین خصوصیا 

ط یش انحصار قرار دارد، از محیدایشرفته در پیپ یش درکشورهایماد یهاهین، که پاینو

فائق آمدن بر  یبرآورد. اما انحصار در تالش برا سر ید کالئی، رقابت و تولداریمایهسر یعموم

ن یآورد. لنیم به وجودرا  یدتریسم شدیکه درآن گرفتار است برخورد و آنتاگون یطیمح

در  داریمایهسر: استتر یعال یزیز ورود به چیسم آستانه قهرآمیالیکه عصر امپر کردد یتاک
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ان دارهیدهد و سرمایم ید، جنبه اجتماعیبه تول ین وضعیخود به جامعتر یستیالیمرحله امپر

سم عبارتست از یالیکشاند. امپرین مینو ینظام اجتماع یرغم اراده و شعور آنان به نوعیرا عل

 تا چه یه انحصارینكه سرمایشدن کامل ... ا یمرحله انتقال از رقابت آزاد کامل به اجتماع

ن یاست بر همه معلوم ... ا یافزوده است مطلب داریمایهسر یاندازه به حدت تمام تضادها

 (4...« )است  یخیمحرك آن دوران انتقال تار یروین نیت تضادها پرقدرت ترحد

ن است یو نشان دادن ا یستیالین حرکت نظام امپریقوان یبررس ین فصل مقدماتیهدف از ا 

در دفاع و در امتداد  دهند. و ضرورتاایش مین عوامل بالقوه انقالب را افزاین قوانیکه چگونه ا

 یهادرك از روند یسم کماکان چارچوبِ اساسیالیرا امپریسم است زیلایامپرۀ ل در باریتحل

سربلند کرد،  داریمایهسر ۀیسم بر پایالیكن، همانطور که امپری. لاستن عصر یمتنوع ا

ن یبردن به قوان یسم ـ برخاست. جهت پیمارکس یعنیـ  یز بر اساس علم مشخصیسم نینیلن

 ی، ضروریدیوه تولین شین عام ای، درك قوانیدارمایهسررشدِ  یستیالیخاص مرحله امپر

 ین درونینكه ثابت کند که قوانیفه مهم بر عهده دارد. اول این فصل از کتاب دو وظی. ااست

سم یالیح شدند کماکان قلِب انباشت در عصر امپریه که توسط مارکس کشف و تشریسرما

ند یکه بر فرآ یخاص ۀمحرک یاد کرده و تكامل داده و قویتائ ن راینكه اثر لنی. دوم اهستند

ه که یات سرمایخصوص یح دهد. با بررسین عصر حاکم هستند را توضیدر ا یانباشت جهان

 م. یکنیتوسط مارکس کشف شدند آغاز م

 

 هاسیپانو
منتخب مكاتبات مارکس و » ( در 0982ورك )پنجم مارس یویر در نیدمیـ مارکس به ژوزف و0

 44، ص 0898رس )مسكو، انتشارات پروگ« انگلس

ه چاپ انتشارات پروگرس یاز سه جلد سرما ها،ه نقل قولی. کل9كم، صفحه یه، جلد یـ مارکس، سرما2

 .هستند 0890مسكو، 

( صفحه 0898، یخارجهای )پكن، انتشارات زبان داریمایهسرن مرحله یسم، بالتریالین، امپریـ لن3

. از 248، صفحه 22و، انتشارات پروگرس(، جلد )مسك یسین به انگلین در مجموعه آثار لنیـ همچن4

م و به موازات آن از مجموعه آثار یکنیچاپ پكن استناد م...« ن یسم، بالتریالیامپر»بعد ابتدا به ه ن بیا

و  یسین به انگلیات آثار لنیم آورد. تمام استنادها به کلیز در پرانتز نقل قول خواهیچاپ مسكو ن

 تند.هس 0899مربوط به چاپ سال 

ه چاپ انتشارات پروگرس یه نقل قولها، از سه جلد سرمای. کل9كم، صفحه یه، جلد یـ مارکس، سرما4

 .هستند 0890مسكو، 
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 فصل اول

 بازار، کاال، ارزش قانون: یدارمایهسر

 

 . جامعه واسطه سازماناستمشترك است، پروسه کار  یاجتماعهای ونیدرهمه فرماس آنچه

 د )ویشان را تولیاجات زندگیق آن احتیدر آن و از طر یوجودات بشرست که ماای افتهی

ن یکنند. و در روند کارکردن است که همزمان ایک کالم، کار میـ در  کنندمی د(یبازتول

رنده یبرگ د دریکنند. تولیر مییز تغیخود نها آندهند؛ یر مییرا برآورده کرده و تغازها ین

عت ـ در وحدت ین مبارزه با طبید ـ ای. اما تولاستعت یو طب سانانن یر بیمبادله اجتناب ناپذ

 قرار دارد: ها انسانن یبا روابط و مبارزه ب یكیالكتید

ها آنکنند. یز عمل میگر نیكدی یعت بلكه به رویطب یروه نه تنها بها انساند، یدر تول»

 به خاطرها انساننند. کید میشان تولیها تیو تبادل دو جانبه فعال یهمكار یتنها با نوع

ن ارتباطات و روابط یگر شده و تنها درون ایكدید، وارد روابط و مناسبات مشخص با یتول

 (0«)رد.یپذید انجام میتول یعنیعت، یطب یروها آنت یاست که فعال یاجتماع

است که در تطابق با سطح  یمشخص از جامعه بشر یخیک مرحله تاری صرفاا داریمایهسر

و  یانسانابداع شده توسط کار  یكهایمصالح و تكن یعنیمولده ) یروهایرشد ن از ینیمع

را الزام آور  یکه ارتباطات و مناسبات مشخص یخودِ آن کار( است؛ سطح رشدهای مهارت

و  یاز روابط اجتماع یاو شبكه است یدیک پروسه تولیکه  داریمایهسرسازد. جامعه یم

و  یا مصرف فوریاستفاده  ید نه برایتول یعنیچرخد: یم یئد کالیاست بر محور تول یطبقات

 (2از افراد. )هایی ا گروهیافته و کنترل شده توسط افراد یم، بلكه جهت مبادله سازمان یمستق

منظور ه د و کار را بیع ابزار تولید وجود داشته باشد که امر توزیبا یسمیه جوامع مكانیدر کل

، داریمایهسر. در جامعه کندم ین کرده و تنظییفاده از آن را تعو است یک مازاد اجتماعید یتول

همزمان خود را  ثروت(، یتمام یماد یر بنای)ز یمصرف یهاا ارزشیکار کنكرت  یهافرآورده
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از کل کار  ینیاز کار مجرد، مقدار مع ینیمقدار مع یداراها آنکنند: یارزش عرضه م به مثابه

کار به طور عام، مجرد از شكل خاصش ـ  یرویاربرد نک یعنیخرج شده توسط جامعه ـ 

مبادله شوند و کار  ینیر معیتوانند در مقادیها من فرآوردهین مبنا است که ای، و بر اهستند

 ن قانون ارزش است: یابد. ایص یز تخصین یاجتماع

 یكسال بلكه حتیمدت  یم برایگو ی)نم ، کار نكندیداند که اگر ملتیهم م یهرکودک» 

منطبق بر  یهاداند که حجم فرآوردهیم ین هر کودکی. همچنشودمی چند هفته(، نابود یبرا

، از کل کار جامعه ینیمقدار مع یمتفاوت، محتاج صرف مقدار متفاوت و از نظر کم یازهاین

تواند ضرورت ینم ید اجتماعیاز تول یاژهیچ شكل ویخود آشكار است که ه یبه خود. است

وه بروز آن را یتواند شیان بردارد، بلكه تنها مین را از میمع یهاازهاند در یاعع کار اجتمیتوز

ق مبادله یاز طر یکار اجتماع یدرون یوستگیکه پ یک نظام اجتماعیر دهد... و در ییتغ

منطبق  قاا یع متناسب کار دقیدهد، شكل توزیکار خود را بروز م یمجزا یهافرآورده یخصوص

 (3« )ها.ن فرآوردهیا یااست به ارزش مبادله

 آن به طور آگاهانه صورت یهاو فرآورده یانسانکار  یابیص یتخص داریمایهسردر جامعه  

ر ین عمل به طور غی. اشودنمی ماا توسط زمان کار محاسبهیمستق ید اجتماعی؛ تولردیگنمی

، داریمایهسر . تحت نظامردیگمی ق مبادله و با واسطه روابط ارزش، انجامیم از طریمستق

هر  یدر فرمانده یابیزه سود یاند و انگافتهیگر سازمان یكدیکار به طور مجزا از  یهاپروسه

و  یزیکنند که چه چین مییه تعیسرماهای یا بلوك بندیمجزا  یهاهیکدام قرار دارد. سرما

وصف هر ن یرا تحت کنترل خود دارند. با ا یثمرات کار اجتماع د شود ویبه چه مقدار تول

. قانون استوابسته ها آنها متصل بوده و به گر پروسهیبه د ینیپروسه کار خاص به طور ع

ق وسوسه ی. از طرکندمی متحد یک مجموعه واحد اجتماعین اجزاء پراکنده را در یارزش، ا

م کار یک تقسی( شودمی مینه کار زنده تنظیتوسط هز تاا ی)که نهاها متیسود و عالئم ق

م ارزش در یمستق یریازه گاند .کندمی و خود را اعمال ردیگمی مشخص شكل یاجتماع

ن یتفاوت ب )مشخصاا یپول یهادهیبا پدها آنندارد؛  ییداران جاهیسرما یواقع یها یابیارز

پروسه کار، طور  یخصوص یابیکار دارند. با توجه به سازمان و مت فروش( سرینه و قیمت هزیق

به م ی، کار کنكرت منفرد به طور مستقیژه مبادله پولیاشد. در مبادله، بوتواند بیهم نم یگرید

 یارزش، تبارز کار اجتماع (4.)شودمی مجرد ـ ارائه یکار اجتماع یعنیضد خودش ـ  مثابه

ل یو تبد ید ارزش اضافیاست. قانون ارزش و به طور اخص تول ید کالئیمختص به جامعه تول

 .ستا داریمایهسرکننده و جهت دهنده جامعه مرتبط  یرویه، نیآن به سرما



8   ریکا در سراشیبآم

 

که  ی، اگر چه نه به آن شكلشودمی تیهدا یک دست نامرئی لهیبه وسه در واقع یسرما 

 یه اجتماعیاز سرما یواحدهائ به مثابهمنفرد جامعه  یهاهی. سرماکردیت فرض میآدام اسم

قت ید، در حقیآیداران بنظر مهیگر تداخل دارند. آنچه که محصول اراده آزاد سرمایكدیکل، با 

 ح داد: ی. همانگونه که مارکس توضاست یسم اجتماعیک مكانی یانگر فشار درونیب

م یتنظ یبرا هانه اینكه از قبل نقشه آگایعبارت است از ا قاایدق یجوهر جامعه بورژوائ» 

 ( 8« )د وجود ندارد.یتول یاجتماع

ن یکنند. رقابت، ایمجزا عمل م یهاهیسرما یبدون آگاه داریمایهسر ین اقتصادیقوان 

به ک جنگ مهلک است. ی، در واقع یبورژوائ یاسیچماق هماهنگ کننده جهان اقتصاد س

قانون ارزش کالها  :شوندمی محققوقفه  یرات بییان تغیق و در مین از طرین قوانی، اعالوه

از  ید نوع خاصیرفش را به تولزان از زمان کار قابل مصیکه جامعه چه م کندمی نییتاا تعینها

جاد تعادل، فقط در ید به ایگوناگون تول یهاش مداوم عرصهین گرایکال اختصاص دهد. اما ا

 ( 4. )شودمی ن تعادل اعمالیدر برابر برهم خوردن مداوم ا یقالب واکنش

 که : نظم کل کندمی مت اشارهیق رامون انحرافات ارزشیگر در بحث پید یمارکس در جائ 

 یستیه تضاد آنتاگونیبر پا یدیوه تولین شی، ابه عالوه( 9آنست. ) ینظم یب ن حرکت دریا

 .شودمی قرار گرفته و توسط آن مختل یطبقات

ن یه چنیو نه بر پا کندمی عمل یتعادل ذات ی، نه بر طبق نوعداریمایهسرنكه یخالصه ا 

به و  هستندتصادم و عدم تعادل م کننده آن، خود مولد یقابل فهم است. پروسه تنظ یتعادل

 است. یستیک وحدت متضاد و آنتاگونی داریمایهسر. کندیتضاد و عدم تعادل عمل م لهیوس

رون یب یید کالیاز درون تول داریمایهسراست.  داریمایهسر یکال، نطفه روابط اجتماع 

بخشد. یت میعموم آن راـ در واقع  کندی میندگینما آن ران حد تكامل یتر ید و عالیآیم

 ین کالیافته قرار دارد. مبادله ایت یعموم یید کالین تولیکار به کال در مرکز ا یرویل نیتبد

است؛ در درون آن  داریمایهسرن مبادله در جامعه یتر یه اساسیفرد درمقابل سرماه منحصر ب

 ، مبداء سود قرار دارد. مارکس نوشت: یمبداء ارزش اضاف

 ین جامعه متكیجامعه، به طور مثال تفاوت ب ین اشكال متفاوت اقتصادیب یتفاوت اساس» 

توسط آن کار اضافه ه ست که بیوه ای، تنها در شیبر کار دستمزد یو جامعه متك یبر کار بردگ

 ( 9.« )شودمی دهیرون کشیکارکن، ب یعنی ید کننده واقعیاز گرده تول

ع یتحول سر یه اجتماعید، پایار تولم از ابزید کنندگان مستقیز تولیقهرآم یجداساز

دوشان در قرون ه ن گوناگون ضد فقرا و خانه بیاز اروپا بود. قوان یدر نقاط داریمایهسر
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در انگلستان  یانقالب صنعت ین، که جاده را برایزم ین حصار کشیشانزدهم و هفدهم و قوان

 یر قانونیک طبقه غیبه  یو نظم بخش یریبودند از شكل گ یمهم یند، تبارزات نهادکردهموار

 دارد: یه جایدر هسته روابط سرما ین جدا سازیاز پرولترها. ا

ل یه را تشكیگر... مفهوم سرماید ید کنندگان در سویكسو، از تولید در یط تولیک شرایتفك»

 ( 8« )دهد.یم

 : داریمایهسرت یموجود یخیط تاریمارکس گفت شرا 

ابد که یتواند ظهور یم ی. فقط زمانشودنمی نییعوجه توسط گردش پول و کال ت چیه به» 

کار  یرویکه حاضر به فروش ن ید و وسائل معاش در بازار با کارگر آزادیصاحب ابزار تول

ن، یاز جهان است. بنابرا یخیرنده تاریدر بر گ یخیک شرط تارین ی. و اشودش است روبرو یخو

اعالم  ید اجتماعیرا در پروسه تول ینیش عصر نویش خویداین لحظه پیه از همان نخستیسرما

 ( 01« )دارد.یم

و مرسوم آزاد است.  یا تعهد شخصی یک فرد ـ از بردگی به مثابهـ  یکارگر دستمزد

ست. ین یدر تملک کس یدر تملک بود، کارگر دستمزد یک برده در برده داریبدانگونه که 

روم بوده و مجبور است که د محیو کنترل بر ابزار تول یاز دسترس یكن کارگر دستمزدیل

کار کردن(  ییکار )توانا یروین یعنیملكش، ی، تنها مایگذران زندگ یجهت کسب دستمزد برا

ه یک سرماینه متعلق به  یا؛ بردهشودی میفروش بگذارد. کارگر، برده دستمزده خود را ب

 ه به طور اعم: یخاص بلكه سرما

به  ینامرئهای سمانیبا ر یرگر دستمزدشد: کایر نگاه داشته میدر زنج یبرده روم» 

ک ی یالیر مداوم کارفرما و توسط حكم خییتغ لهیبه وسصاحبش متصل است. ظاهر استقالل، 

نكه ید آزاد است و در انتخاب ایت بر ابزار تولیا از مالكی( پرولتار00.« )شودمی قرار داد، حفظ

دار و هید توسط طبقه سرمایزار تولشدن اب ی. انحصاراستز آزاد یبكشد ن یا گرسنگیکار کند 

به طور  کار را یروید و نیدهد که ابزار تولیدار اجازه مهیآزاد، به سرما یوجود کار دستمزد

ا آن منطقه خاص، در جواب ین ی، در ایگذارهیا آن خط سرماین یال و قابل انعطاف )در ایس

 .کندط بازار( در جهت کسب سود، ممزوج یا آن شراین یبه ا

ست، بلكه منعكس ین یک مخرج مشترك منطقیا ی یاریک ساخته اختیقوله کار مجرد م

 یز و متحرك و جدائیچ یشه روان توسط کارگران بیصنعتگران و پ یخیتار ینیگزیکننده جا

از جامعه است که در  ینسبت به کارها مشخص در تطابق با شكل یتفاوت ی: باستن یکار از زم

از  یگر منتقل شوند و کسب نوع مشخصید یک کار به کارینند از توایم یبه راحتآن افراد 
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ن کار مجرد منعكس ی( بنابرا02تفاوت است. ) یشان بین برایبوده و بنابرا یشان شانسیکار برا

ل ین تبدی. ااستشدن و همگون شدن آن  یدر پروسه کار، اجتماع ینیکننده وقوع تحول ع

 د.یبخش یت مادی) کار به عنوان ارزش( واقعکار به کال بود که به کار معادل یروین

که  یاکارشان و از پروسه یهارا از فرآوردهها آند، ید کنندگان از ابزار تولیتول یجدا ساز 

با  آن راسازد. کار همانگونه که مارکس یگانه می، بشوندمی دیها تولن فرآوردهیدر طول آن ا

گر ید یكسو کارگر وجود دارد و در سویـ در  شودمی گانهیح داد، از خود بیار توضیعمق بس

تش ـ یفرد از فعال ( نه تنها03د و فروش، قرار دارد. )یخر یکارگر برا یو روح یجسم یروین

به  یدیت تولین فعالیبلكه خود ا شودمی ـ کنده کندمی دار کنترلشهیکه سرما یتیفعال

، داریمایهسرد روابط یز تولبا یط برای، شرایمزدور یادامه و گسترش بردگ یط مادیشرا

در رو  که خود خلق کرده رو یزهائیا با چی. پرولتارشودمی لی، تبدیاستثمار یروابط طبقات

 .ردیگمی شده و تحت سلطه آن قرار

که  یاكباره مهر روابط مبادلهیه ب یاجتماع ی، کل زندگید کالئیافتن تولیت یبا عموم 

 خورد: یده شده است، را میچیاز اسرار پ یار هالهان گشته و دیعر یاز روابط پول یبخش

 یاصورت شكل خارق العادهه ب نهاآ چشمه ... بها انسانن یمشخص ب یک( رابطه اجتماعی) 

د به مناطق مه آلود یم، بایدا کنیپ ینكه مشابهیا ین، براید. بنابرایآیاء در مین اشیاز رابطه ب

که  یبصورت موجودات مستقل انسانولت مغز م. در آن جهان، محصیجهان مذهب رجوع کن

 زی. در جهان کالها نشوندمی ، و نژاد بشر وارد روابطشوندمی ده شده ظاهریروح دمها آندر 

 مجرده نامم که بیسم میشیتین را فین گونه است. من ایمه به انساندست  یهاوضع فرآورده

متصل و  چسباند.یمها آنخود را به  شوندمی دیبه صورت کال تول انسانکار  یهاآنكه فرآورده

 ( 04. )استتجزا ید کالها لین از تولیبنابرا

به طور اعم در ها آنن یب ید و روابط اجتماعیان مردم در تولی، روابط میید کالیتحت تول 

ر گیكدیدر برابر ها انسانماند. ین کالها، پنهان میها، بن فرآوردهیاء، بین اشیپوشش روابط ب

 یکار اجتماع از یبخشها آنت که ین واقعیو ا شوندمی ا آن کال ظاهرین یصاحبان ا به مثابه

ق یپردازند )از طریکه در بازار به مبادله کال م شودمی روشن یهستند تنها زمان یتر عیوس

ه ب یابد.( به کار اجتماعیمی دهد و اعتباریش را نشان میخو یبازار کار مجزا، خصلت اجتماع

م و آگاهانه توسط کل جامعه مورد یشكل مستقه ؛ بشودنمی برخورد یصورت کار اجتماع

نكه در واقع اساس ین مردم در جامعه است، ایوند مابینكه کار رشته پی. اردیگنمی استفاده قرار

 یاز افراد )به طور خصوص یهائ ل که کار توسط گروهین دلیماند به ایجامعه است، پنهان م
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ن از ین، هر قسمت معی. بنابراردیگمی اند، انجامپراکنده یافته( که به لحاظ اجتماعیسازمان 

 یاز کل کار جامعه، مورد شناسائ یقسمت یعنیمانگونه که هست ه بالفاصله به یکار اجتماع

( به طور خالصه، 08خورد. )ینم یجز هنگام مبادله کالها مهر کار اجتماعه . و بردیگنمی قرار

پول و پروسه مبادله  یو نقش واسطه گر یم کار اجتماعیتقس یبه خود ن خودیتكو جهیدر نت

ر یبه طور غ یسه شده و کار اجتماعیم مقایر مستقیکار به طور غهای نام کار، زمین تقسیدر ا

 .شودمی عیم توزیمستق

دن و یش( عبارت بود از تمرکز بخیجاد بازار جهانی)جدا از ا داریمایهسر یمترق خااینقش تار

از افراد  یکه توسط اجتماع ید اجتماعید محدود و پراکنده به ابزار تولیل کردن ابزار تولیتبد

د را یتول داریمایهسرق قابل بكار گرفته شدن هستند. ین طریـ و فقط بد شوندمی بكار گرفته

از  یوچكا گروه کیک مزد یعمدتاا توسط  لیابزار و وساها آنک رشته اعمال منفرد که در یاز 

ک رشته از اعمال یط سود، به ین شرایگرفت و منطبق بر ایافراد مورد استفاده قرار م

ش از ید، بیتر تولشرفتهیمجزا با تكامل ابزار پ یهافرآوردهها آنکه در  کندیل میتبد یاجتماع

در  یگاهها انساننتر جامعه یابند. در مراحل پائییر مییتغ یاجتماع یهاش به فرآوردهیپ

و امور  یدر معدن کار یکردند: در جامعه باستانیکار م یبزرگ به طور دستجمع یامجموعه

گاه در  کالن گاه به یافت و کشاورزییک پروسه تجمع میعام المنفعه کار در  یساختمان

از  یبخشها انسان یمجزاهای تیشد. از آنجا که فعالیانجام م یو قرون وسط یجامعه باستان

 یشه اجتماعید همیت تولیماه ن،یموجود است، بنابرا ینیاست که به طور ع یم کاریتقس

تا ینیت عین ماهیشیپ یو فن یعیر بر موانع طبیبا غلبه چشمگ داریمایهسركن یاست. ل

ب و تداخل یه ترکیرا بر پا یارتقاء داد، و کار اجتماع ینینو تاایفید را به سطح کیتول یاجتماع

د ی، کار در درون خود پروسه تولداریمایهسر. در کردخلق  ینیستم ماشیکار متراکم و س

 (04م شد. )یمستق یل به کار اجتماعیتبد

 یوه تعاونیک شیانواع گوناگون کار در  در ارتباط باو دانش و مهارت کسب شده  یانرژ 

هم بافته ه ب یک فرآورده اجتماعید یتول یده برایچیم کار پیک تقسیت جمع شدند و در یفعال

آمد که علم در  به وجودن امكان ید و ایرا تحرك بخش یاکتشافات علم داریمایهسرشدند. 

دنبال آن ه و بانه ای ل نظام کارخیبكار گرفته شود. تكم یدیدر روند تول یعیگستره وس

 یویاز کارگر کلكت یات کار، کارگر منفرد را به آنچه که مارکس عضویعمل شدنزه یمكان

 یتجسم یوی. کارگر کلكتکردل ید، تبدی( نام09ش )یتبع یونهایفونكس از یكی ی( اجرای)برا

 یفولد، طراح یخته گری: استخراج سنگ معدن، راست یقا اجتماعیعم یدین پروسه تولیاز ا
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 یار اجتماعیبس یگر پروسه هائیكدی در ارتباط باخود و  یبه خود ،ینیک ابزار ماشید یو تول

شتن را با اوامر ید خویزنده با یسم اجتماعین ارگانی، اكنی. لهستندم وابسته ه شده و به

 شود.ها آندش تطابق داده و تابع یه و سازمان تولیسرما

 .است یشده و تملک خصوص ید اجتماعین تولیتضاد ب داریمایهسرجامعه  یتضاد اساس 

شده  یاعتوانند توسط کار اجتمیو تنها م شوندمی دیشده تول ید توسط کار اجتماعیابزار تول

د ثروت یشدن ثروت و ابزار تول یانحصار به خاطر داریمایهسررند. اما یمورد استفاده قرار گ

 یاست در راه سازمانده ی، سدکندمی کار را کنترل یرویدار که نهیتوسط طبقه سرما

(. در استد یع آن، که وابسته به تولی)و توز یزندگ یحتاج مادید مایم تولیمستق یاجتماع

 گر و بس دریكدیه از عناصر وابسته ب یادهیچیمجموعه پ یدی، پروسه تولداریمایهسرجامعه 

 یت )اگر چه به طور روزافزونین کلیل دهنده ای، عناصر منفرد تشكن حالیا. با استهم بافته 

تشان در یاند که موجودهیسرما یمجزا یرند( واحدهایگیگر قرار میكدیو با یدر رابطه کلكت

ن روابط یهم یو بر مبنا یسک نابودیتن دادن به ر یگر است، که به بهایكدیت با یضد

 گر از گود، سوق دادهیكدیگر و خارج ساختن یكدیجستن از  یشیپ ی، به سویت خصوصیمالك

ق عمل متقابل یاز طر یو منافع اجتماع یتحول اجتماع رشد داریمایهسر. در جامعه شوندمی

مكررا بر  ین بافت اجتماعیا یدرون یـ اما تضادها شوندمی نیب رخ داده و تامیرق یهاهیسرما

 سازند.یر گذارده و متزلزلش میآن تاث

است، در  ید کالئیشكل تول ترینهافتیم ین و تعمیکه متكامل تر داریمایهد تحت سریتول

کار تا به آن حد که  یاجتماع یش به توسعه بازدهیابد: گرایمی کور تبلور یروهایعملكرد ن

که روابط  یواقع ین توسعه با مرزهایست، و تصادم ایبر آن متصور ن یچ حدیه یئگو

 یل سازیم در صنعت اتومبیتوانمی مثال ما یب، براین ترتیکند. و بدمی لیتحم داریمایهسر

از  یكی یباا به ورشكستگیم که تقریرا مشاهده کنای افتهید یالت متحده رقابت تشدیا

ا مثالا در یرا موجب شود. ای ج کنندهین لرزه گیتوانست زممی ، کهدیثالثه انجامهای غول

ن یع سنگین صنایج است: به طور مثال، بیرا یناموزون یمختلف اقتصادهای ان بخشیروابط م

 یدیافته و فشار شدی یبحران یر ابعادیاخهای که در سال یدر اتحاد شورو یو بخش کشاورز

ت یمازاد ظرف ی، صنعت فولد بلوك غرب داراین الملیطح بآورد. در سمی بر اقتصاد آن وارد

ل یک و برزیتحت سلطه مانند مكز یکشورهای باشد و بازارش اشباع شده است. بعصمی اریبس

 یفروپاش یع بوده است اکنون با دورنمایار گسترده و سریشدن بس یامر صنعتها آنکه در 

ک مجموعه نگاه ی به عنوان یاقتصاد جهانروبرو هستند. اگر به  یاسیو تالطمات س یاقتصاد
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نرخ  ـ سابقه بوده استیب یشاهد انبساط 0849 -0890های م که سالینیبمی م،یفكنیب

بوده است.  0911-0890دو برابر نرخ متوسط سالنه کل دوره  یمتوسط سالنه رشد صنعت

خورد و در می ش غوطهیعصر خو بحرانن یتر یدر جد داریمایه، امروز سرن حالیا( با09)

جنگ های یون کشته و خرابیلیفتوحات متقابل است که پنجاه م یبرا یچنان جنگ جهان یپ

 (09.)کردز جلوه خواهد یگذشته در برابرش ناچ یجهان

 فیشتر تضعیرا ب داریمایهت سریابد، موجودیمی شترید تكامل بیشدن تول یهر چه اجتماع

حادتر  یسمیرا به آنتاگون ید و تملک خصوصیتولشدن  ین اجتماعیب یکند؛ و تضاد اساسمی

را  داریمایهت عصر سریش، تمامیخیف تاراق انكشیطر ین تضاد در طیکشاند. امی شیاز پ

حادتر و ای ن امر بگونهیا یسم و انقالب پرولتریالیدر عصر امپر -شكل داده و رقم زده است

ک یافتن به یدست های انیآن، بنت یجهان درکل ی، براداریمایهصادق است. سرتر ریفراگ

برخورد  یرا که سر چشمه نهائ یابیکم و غلبه بر یخ بشرین در تاریمرحله کامالا نو

ف یق استثمار، غارت و تحریرا از طر ن کاریا، بنا نهاده است. اما است یاجتماع یستیآنتاگون

 یاه که انقالب جهانانجام داده است. تنها آنگ -منابع جهان یر عقالنیع و تخصص غیم توزیعظ

ن ی. تنها اشودمی سم آغازیه خاتمه دهد، عصر کمونیسرما یه روابط اجتماعیبه کل یپرولتر

را ها ضربه وارد آورده و آن یاجتماع یتثمار، ستم و نابرابرساهای هیانقالب است که بر پا

با  یور عقالنتواند به طمی سم است که جامعهیل به کمونیق نیکند. تنها از طرمی شه کنیر

  را دگرگون کند. ـ شتنیز خویو نـ  ه و آنکردعت برخورد یطب

 

 س هایپانو
( 0893پروگرس )مسكو، انتشارات ه، منتخب آثار مارکس و انگلسیو سرما یدستمزد کار مارکس،ـ 0

 .088جلد اول، صفحه 

و  ـ یطبقات یم بندیقس، تداریمایهم کرد: کال، سریحات آون ناتا استفاده خواهیتشر در ادامه ازـ 2

تا  3(، صفحات 0894ک)اکتبر یست، جلد اول، شماره یسم( در کمونیبا حصول به کمونها آنامحاء 

22 

 084فحه ص( منتخب مكاتبات، 0849ه یازدهم ژوئی) ک کوگلمان در هانوفریمارکس به لودوـ 3

ارزش در قلمرو گردش، شكل  ـ ندینمامی کسب یان پولیاز ارزش خود را به ب یازه مسلماند کالهاـ 4

 کالها )عام( مجرد یل شدن به تبارزات کار اجتماعیو در تبد ـ ردیگمی خوده مت را بیق یخارج

گر مبادله ید یتوانند متناسب با ارزش خود با کالهای میعنی، کنندن گونه عمل یمه توانند بهمی

-48)مسكو، انتشارات پروگرس  سومارزش اضافه، جلد های ید به مارکس، تئورید. رجوع کنشون
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کار  ینی. وجود ع034تا  031كم، دوم و سوم( صفحات های یبخش یب برایترته ب 0890و  0849

 ارزش عمل کند. یریازه گاند به عنواندهد که می مجرد، به پول اجازه

 084مارکس به گوگلمان، منتخب مكاتبات، صفحه ـ 8

 334ه، جلد اول، صفحه یسرماـ 4

 .089ه، منتخب آثار مارکس و انگلس، جلد اول، صفحه یو سرما یرکس، کار دستمزدماـ 9

 218ه، جلد اول، ص یسرماـ 9

 244ه، جلد اول، ص یسرماـ 8

 049ه، جلد اول، ص یسرماـ 01

 839ه، جلد اول، ص یسرماـ 00

. 014ص  (0893كولس)لندن، انتشارات پنگوئن،ین نیسه، ترجمه و مقدمه مارتی، گروندرسمارکـ 02

سم ین و مارکسیبرنشتا ،یکولتو د به لوچیکار مجرد رجوع کن یو اجتماع یه مادیدر مورد پا

 99تا  94( صفحات 0892ن)لندن انتشارات چپ نو،یونال دوم، در از روسو تا لنیانترناس

 99ه، جلد اول، صیسرماـ 03

ا یاد یزای ازهاند دیاز تول ینیعمهای نكه در عرصهیبر ا یهستند مبن یعالئمها متینوسانات در قـ 04

 ااز نو مجدد یبازار، کار اجتماعهای ن عالمتیکار برده شده است. در پاسخ به اه ب یکم از کار اجتماع

 به وجود ینوساناتها آنرامون ارزش یمت کالها در پیر در عرضه و تقاضا، در قییابد. تغیمی صیتخص

از ارزش سقوط خواهد کرد و تر نیمت آن پائیشود، قد یاضافه تول یخاص یآورد. اگر کالمی

افت یقادر نخواهند بود ارزش کامل آن کالها را در یدیان( آن خط تولدارمایه)سر دکنندگانیتول

د کنندگان، یگاه تول آن ش از عرضه آن باشد،یب یخاص یکال یگر: تقاضا براید یند. اگر از سوینما

کنند. می افتیشكل پول دره آن کال را ب یلزم انجام شده رو از ارزش کار اجتماعاا  یشتریارزش ب

كن، جمع کل یم ارزش کالها انحراف حاصل خواهد کرد، لیتقسم یان پولیکالها، از ب یمت بازاریق

 برابر خواهد بود.ها با جمع کل ارزشها متیق

. 038 و309صفحات  (0848نگ، )مسكو، انتشارات پروگرس، یدور ید به انگلس، آنتیرجوع کنـ 08

 244. 014ه، جلد سوم، صفحات یسرما

 494جلد اول، ص  ه،یسرماـ 04

(، 0899ن تگزاس، ی)انتشارات دانشگاه آست خچه و دورنماهای: تاریو.و.روستو، اقتصاد جهانـ 09

مراه بحث در باره ه جهان به ید صنعتین آمار در مورد تولی)منابع ا 488-49،48،442صفحات 

 یو جهان سوم را در دوره پس از جنگ جهان ی.( نرخ کل رشد، بلوك شورواند شده ذکر یمتدولوژ

ن اطالعات قابل دسترس یشتر بر اساس جامع تریپهای دوره یرشد براهای شود. نرخمی دوم شامل

 .(استدر مورد جمع کل در جهان 
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 همتا یبشرخ ین قرن در تاریدر ا یو علم یكیشرفت تكنیقت، ابعاد و سرعت پیدر حقـ 09

د یهم اکنون در قاند افتهیم یتعلای به طور حرفه ین برآورده شده که کل دانش بشریشناسد. چننمی

ن قرن دو بار یاست که در ا یطین همه در شرای( ا431:...ص ی)روستو، اقتصاد جهان .هستندات یح

ه صرف ساختن ک یمبلغ ـ حات شده استید تسلیمتوجه توسعه و تول یصنعت یکشورها یتالش اصل

 یاز شروع تمدن بشر یقات و تحولت علمیتحق یبود که برا یش از مبلغیشد ب ین بمب اتمینخست

 (934ج، ص ی، کمبریتیخ، جلد سوم، انتشارات ام آی)ژ.د.برنال، علم در تار بود. شدهصرف 
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 فصل دوم 

 تضاد اساسی سرمایه داری

 

د یتول یعنید ارزش اضافه یش مصرف نبوده بلكه تولارز داریمایهسرد یزه تولیهدف و انگ

ه را دارا باشند. کردآن پرداخت  یدار براهیکه سرما یش از آن مقدار کاریاست که ب یکالهائ

ست )کار بالعوض( که به تملک یراز پنهان در پشت استخراج ارزش اضافه، کار اضافه ا

ت گفت، آنچه که کارگران به بازار صراحه دار در آمده است. همانطور که مارکس بهیسرما

 به مثابهش یست بلكه استفاده موقت از خویقت کار نیفروشند در حقیدار مهیآورده و به سرما

کار کارگر برابر است با  یرویکارشان. ارزش ن یروین یعنین ی، ااستکننده  کار یرویک نی

د و پرورش نسل ینه تولیشت او و هزی( که حداقل وسائل معیارزش مقدار زمان کار )مقدار

 ینحوه د بیکارگران با یو اجتماع یاجات جسمیسازدـ احت هاز کارگران را برآورد یدیجد

دستمزدها با  تاایفروش عرضه کنند. نها یشتن را برایتا بتوانند به طور مستمر خو شودبرآورده 

خود را به روابط  یجا یعید طبیروابط تول یکنند. وقتیدا مید مطابقت پیبازتول یهانهین هزیا

برابر در  یرسد که روابطینظر مه : بردیگمی ت در پرده استتار قراریدهد واقعیم ید کالئیتول

. در واقع کارگران در شودمی در برابر کار، دستمزد پرداخت یعنیقلمرو گردش وجود دارد، 

ن یکه اش از آنچه یدشان است( بیبازتول یهانهیمقابل دستمزد )که معادل ارزش هز

شتر و یازه دستمزدشان، بلكه باند نه تنها بهها آندهند. یدستمزدها ارزش دارند، کار انجام م

 کنند.ید میخود، تول یحتاج زندگینه مایبالتر از هز

ه )ابزار یل دوباره ارزش اضافه به سرمای، انباشت ارزش اضافه است و تبدداریمایهسرانباشت 

دار هید شود. سرمایتول یشترینكه، توسط آن ارزش اضافه بیا یبراشتر( یکار ب یروید و نیتول

نكه فقط بدنبال احتكار پول یشتن تالش دارد و نه ایخو یارزش مصرف برا ینه در جمع آور

برند و ادامه ش یدر خود به پ یرا به مثابه هدفن پروسه انباشت یاست. بلكه تالش دارد که ا
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 یک ضرورت ذاتیندارد، بلكه  یا اراده اشخاص بستگید ارزش اضافه به انتخاب یدهد. تول

د یتول یه به کاستن مداوم زمان کار لزم برایش سرماین ضرورت است که گرایاست. از ا

 دارد. ینیع یش عملكردین گرای. اردیگمی کالها سرچشمه

. ودشی میکار اجتماع یهااست که کال شكل عام فرآورده داریمایهسرد یتنها بر اساس تول

که وارد  ینجا اجزائیافتد: در این کننده اتفاق مییمهم و تع یتحول داریمایهسربا ظهور 

د به پروسه گردش یو کل پروسه تول شوندمی خود به مثابه کال وارد شوندی میدیپروسه تول

 دهد:یح مین توضین نكته را چنی. مارکس اشودمی ه بدلیسرما

ه مجزا، محصول مجزا نه تنها ب یم. کالیستیمجزا روبرو ن مجزا، محصول یگر با کالیما د» 

 یو معنو یواقع یبخش به عنوانک کال، ی به عنوانن یبلكه همچن یک محصول واقعیصورت 

ه و ارزش اضافه خلق یاز سرما ینینده مقدار معیمجزا نما ی. هر کالشودمی د ظاهریاز کل تول

 (0.« )استشده توسط آن 

از است و یاز کار )زمان کار اجتماعا لزم( ن ینیل فقط به مقدار زمان معد هرکایتول یبرا 

مجبورند کل ها آند گفت که یند. ابتدائاا بایروبرو ینیمع ید کنندگان مختلف با اجبارهایتول

ن اگر بخواهند آنچه را که صرف یبرسانند. عالوه بر ا به فروشکال  به مثابهمحصولتشان را 

اند ، دوباره بدست آورند و کار اضافه انجام شده توسط هکردکار  یرویو ن دید ابزار تولیخر

مضاف بر  یشان را به پول )پولیاگر بخواهند کالها یعنیرا تحقق بخشند،  یکارگران دستمزد

د یمشخص تول یارهایند، مجبورند که بر طبق معیل نمایند( تبدکردآنچه در ابتدا با آن شروع 

ه در ین کرده و ضرورت سرماییب تعیرق یهاهیعمل متقابل سرما ارها راین معیکنند. ا

 یروید و نیابزار تول ی. وجود بازار براکندمی لیرا تحمها آنن نرخ بازگشت، یبالتر یجستجو

دنبال ه تواند بیدهد: او میدار منفرد قرار مهیو خطرات را همزمان در برابر سرماها کار فرصت

ز یگر نیداران دهین حال سرمایگر برود و در عید به عرصه دیولک عرصه تیشتر از یسود ب

تواند یدار نمهیف کنند. سرمایتش را تضعیوارد شده و موقع یدیتوانند به همان رشته تولیم

ه را کامل کرده و دوباره یتواند مدار سرمایرا از سر گرفته و گسترش دهد، او نم ید کالئیتول

صورت  نیر ای. در غکندد ین شده تولییاجتماعاا تع یح بازدهنكه در سطی، مگر اکندآغاز 

ه ر فشار است که بین حالت زینخواهد بود؛ در اها آنفروش ه ب ش گران بوده و قادریکالها

 یا بخشیب کار )ین ترتیا ورشكسته شود بدیزه کند و یفروش برساند، و مجبور است که مدرن

 د قرار نخواهد گرفت.ید، اجتماعاا مورد تائیدج یاز کار( انجام شده و مجسم در کالها



08   ریکا در سراشیبآم

 

که  ینگر زمایعبارت ده ا بید، کال باشند یا عمال همه( عناصر پروسه تولیهمه ) که یزمان 

ک پروسه واحد ید کنندگان کال درون یند، تولیآ به وجودد یک بازار ابزار تولیک بازار کار و ی

ها دهین پدیرسد. اید به ظهور میتول یقعا اجتماعط وایکه در آن شرا یا، پروسهشوندمی ادغام

ن عناصر یا یفیر کییو تغ یو اجتماع یدیعناصر منفرد و پراکنده ساختار تول یخیبه تجمع تار

 یخیاز نظر تار داریمایهسرمتصلند. ظهور  ، کامالایاجتماع یهاونیو فرماس یمل یبه بازارها

 هم بود. یک ملت مدرن و دولت ملی به ظهور

م. در آن دوران، نسبت یکنیسه میسم مقایتحت فئودال یید کالیحال مسئله فوق را با تول 

شد. آنچه مازاد بر مصرف اربابان ید میتول یم مازادیدکنندگان مستقیات مصرف تولیبه ضرور

مجبور  داریمایهسرد کنندگان کال در دوران ماقبل ید. اما، تولشیوارد م یبود به مبادله کالئ

ابنده( یگسترش  ر )ویدائما متغ یدیتول ین محصول مازاد در سطح بازدهید و عرضه ایه تولب

دار در معرض خطر هیمانند سرماها آند کنندگان فئودال، یتول یزوله بودن نسبینبودند، بعلت ا

 بواسطه رقابت، قرار نداشته. ینابود

ط یشرا بعالوهگر بوده و یكدیاز ار منفرد ید کنندگان بسیتول داریمایهسردر دوران ماقبل  

 یاز مبادله فئودال یانطباق نداشت. بخش اعظم ید کالئین تولیبا قوان ید به طور کلیتول یماد

، C-M-C یعنیگرفت، یرنده تجمالت بود. شكل گردش کالها که در آن زمان انجام میدر برگ

د. یمنظور خره فروش ب یعنیود ـ ر دوباره پول به کال بییل کال به پول و تغیرنده تبدیدر برگ

 یداریدش را خریاز ابزار تول ید مقدار معتنابهیدار باهی، سرماداریمایهسرحال آنكه در نظام 

ن یو ماش یدکیل حمل و نقل، ابزار ی، وسایه، مواد سوختیتواند همه مواد اولینم یکند )و

ها، کالن در کارخانه یهایرگذاهین سرمای( و اکندن یاج خود را شخصا تامیآلت مورد احت

هم  داریمایهسردکنندگان کال در دوران ماقبل یرا خود بكار برد. البته تول هریابزار، و غ

، یعین امكان وجود داشت که در اثر حوادث طبیا ش رو داشتند. مثالا یرا پ یهائ ضرورت

 یعنیتر شرفتهید پیوه تولینجبا )فشار ش یاسیا فشار سی، یدهقانهای تاراج، وقوع شورش

ز ین یکار ادامه بدهند در هر سطحه ب نكهیا یکنار( نابود شوند و براه ب داریمایهسر

كن مسئله ید هم نكنند. لیتواستند تولید کنند ـ و واضح است که نمیتوانستند تولینم

 از یکرد، اگر چه اشكالینم ینیسنگها آنبر دوش  ینجاست که فشار منتج از رقابت اقتصادیا

مبادله، قانون ارزش  نكه در عرصهیرغم ایدکنندگان کال موجود بود و علیگر تولیرقابت، با د

ن قانون یل شد ایکار به کال تبد یرویكه خود نیفقط هنگام یکرد ولیرا اعمال م یادینفوذ ز

د یمتقابل تول ین وابستگیماب یفیک یتفاوت ل شد.یتبد یص کار اجتماعیم کننده تخصیبه تنظ
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ن با هدف مبادله یشیپهای ناد کنندگان که در دوریو تول داریمایهسردگان در عصر کنن

 یکالها یبرا یدار خود بازارهید کنندگان سرمایتول زدند، موجود است. اولاید میدست به تول

گر اقشار( یمراه کارگران و ده د و هم )بهیابزار تول یهستند برا یبازار گر هستند، همیكدی

زمان کار  یاستانداردها یمشترکا به برقرارها آن، اای( ثان3وسائل مصرف. ) یستند براه یبازار

 یارهایقرار دارند. وجود مع ن استانداردهایکنند و خود تحت فشار ایلزم کمک م اجتماعاا

 ن استانداردیآن تن دردهند نشانه ا یمت نابودید به قیداران باهیمشخص که سرما یبازده

وند یرا به هم پها آنكن قانون ارزش یگر جدا هستند، لیكدید کنندگان کال از یلن تویهاست. ا

ل یتبد یعنی m-c-m م:یروبرو هست یازگردش کالئ ینیخا معیشكل تار نجا بایدهد. درایم

ا به طور یاضافه بر مقدار پول آغاز پروسه(  یر دوباره کال به پول )پولییو تغ پول به کال

 نظور فروش.د به میخالصه خر

د به ید ) مقی، خصلت مقییبورژوا یاسیاقتصاد س یت ابدیحقان مارکس با در هم شكستن

ه را آشكار ساخت . ارزش ب داریمایهسرد یوه تولیش یو گذار خ ـ م (یاز تار ینیدوره مع

به نوبه خود با ظهور  یید کالیگره خورده است و تول یید کالیبا تول یریصورت اجتناب ناپذ

 لید به کال تبدیاء مفیجوش خورده است: اش ینیمع یروابط اجتماع ییر پایو د یخیتار

اند که یاز افراد خصوصهایی ا گروهیمحصول کار افراد ها آنل که ین دلی، فقط به اشوندمی

 یکل ییا در معنایشه ارزش مصرف )یبشر هم (4دهند. )یکار خود را مستقل از هم انجام م

وجود خواهد داشت و  یاصورت نه جامعه نیر این کند. در غید چنیو با ندکمی جادیثروت( ا

د ارزش تنها با یو تول یید کالیمصرف، تول یهاد ارزشیكن، بر خالف تولی. لیبشر ینه زندگ

 یبا آن شكل از سازمان اجتماع یعنیـ  کندید مطابقت میاز تكامل تول ینیمع یخیمرحله تار

م توسط شكل یر مستقیمتفاوت به طور غ یکارهای نان زمیطه بکه در آن زمان کار و راب

 ابند.یی( تبارز مشوندمی انیب یمحاسبه پول یارزش )که، واحدها

ک جنبه از یـ که ها بخشد. مبادله معادلیم یشترید بیوسعت د ین مسئله به بحث قبلیا 

ن امر به ی. علت الزم زمان کار اجتماعاا  ینیاست بر وجود ع یقانون ارزش است ـ متك

. شودمی کار به کال باز یرویل نین کننده تبدییاز جمله امر تع ید کالئیافتن تولیت یعموم

دهد که بدون یرا م ین توانائیدار اهیت را از کار جدا ساخته و به سرمایل، مالكین تبدیكن ایل

دارانه مانع هیت سرمایقت مالكی( تصاحب کند. در حقآن راگران )و محصول یکار د یارائه معادل

کار تنها  یروی( ن8. )کندش را تصاحب یمحصول کار خو یکه کارگر دستمزد شودمی از آن

د ارزش اضافه و یتول ی( است که توانائیریقابل بكارگ د )ویمف یبه طور اجتماع یدر صورت
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افته و یص یکار بر طبق قانون ارزش تخص یرویرا داشته باشد. ن یمطابق با الزامات سود آور

ده ی، بر حسب فاشودمی دیتول داریمایهسر. آنچه در جامعه ردیگمی به آن دستمزد تعلق

د یکه با تول یسود ی، بلكه بر مبناشودنمی نیخاص معهای تیا فعالیآن محصول  یاجتماع

ز بر ین یكیشرفت تكنیو پ ییب کارآین ترتی. و به همشودمی نییتع شودمی حاصلها آن

حاصل از  ی. نرخ سود متوسط اجتماعشوندمی دهیسنج یان به سودآورشحسب خدمت

ک ی یو سرزندگ یریازه گاند اریم کرد( معیها )که بعدا در موردش صحبت خواهیگذارهیسرما

د یاز نقش حاکم قانون ارزش در تول یم جوانبیکه بر شمرد یده هائیاست. پد یدیواحد تول

 .هستند یاجتماع

ق آن موجودات یکه از طر یت هدفمندیفعال یعنیکار ـ  ۀپروس ریدامایهسردر جامعه 

. در د ارزش استیدهند ـ تابع پروسه تولیر داده و مورد استفاده قرار مییعت را تغیطب یبشر

ش ارزش یک پروسه افزایحال  نیجاد ارزش در عی، روند اکردد یواقع همانگونه که مارکس تاک

به  یابیزمان کار اجتماعا لزم، در چارچوب دست یعنی، ارزش یریازه گاند لهیاست. خود وس

شتر در ازاء کار ید بیل مفرط به کسب تولی. مشودمی نیی، تع داریمایهسرهدف کسب سود 

ه، یکسب حداکثر سود با حداقل سرما یکاهش زمان کار اجتماعا لزم، برا یعنیکمتر، 

ن قانون یست. سلطه این ییامر کارآناظر بر  یطرفیاست. پس قانون ارزش فقط داور ب یضرور

لزم با امر تملک کار اضافه )کار  !استوار است. زمان کار اجتماعا یاجتماع یبر روابط استثمار

گر، در ی( به عبارت د4. )شودمی نییبوده و با رجوع به آن تع یكیالكتید یبال عوض( در وحدت

، کندمی لیزان شدن کالها را تحمد و مبادله مسلط بوده و اریکه قانون ارزش بر تول یجائ

را  ید اجتماعیتول انیکه ارزش و سود نقطه آغاز و پا ی. جائشودمی د ارزش اضافه غالبیتول

ک اقتصاد واقعا یست. در یمتصور ن یو نابود بحرانعات، یجز ضا یاجهیدهند نتیل میتشك

ت آگاهانه توده هاست، یو فعال یستیالیجاد ارزش تابع پروسه کار سوسیپروسه ا یستیالیسوس

 یانقالبهای استیدر زمان کار( تابع س ی)صرفه جوئ ارزش مبادله تابع ارزش مصرف است و

ا، کار ی( در حكومت پرولتار9. )شودمی میتنظها استین سیا لهیبه وسبوده و  یپرولتر

سازمان  یجهان یافته و در تطابق با منافع انقالب پرولتریص یبه طور آگاهانه تخص یاجتماع

 ابد.ییم

م کننده قانون ارزش و ینشانه توسعه کامل نقش تنظ ید کالئیانكشاف تمام و کمال تول 

در مرحله  یکه حت یکالست. رقابت ـ امر ید کنندگان خصوصیان تولیروابط رقابت در م
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ح ین توضین مسئله را چنیست؟ مارکس ایدارد ـ چ یه جایسم در قلب روابط سرمایالیامپر

 د: دهیم

صورت عمل ه آن، که ب یاتیه و خصلت حیست مگر سرشت سرماین یزیمنطقاا رقابت چ» 

است  یدرون یشیابد؛ گراییت مین عمل واقعیو در ا کندمی نمودمتعدد  یهاهیمتقابل سرما

ق یکه از طر یاوهیست مگر شین یزیابد. ... رقابت چییم نمود یرونیب یصورت ضرورته که ب

ن و بر خود اعمال یریه را بر سایسرما ین کننده ذاتییتعدد عوامل تعم یهاهیآن سرما

ها آنن یتر یاهیپا یک مورد ـ حتی یحت یان مقولت اقتصاد بورژوائیجتا از میکنند. نتیم

ه ت بیق رقابت آزاد صورت واقعیدا کرد که صرفا از طریتوان پین ارزش ـ را هم نمییتع یعنی

 (9رد... )یخود بگ

ق ین انباشت از طریحال که قوان نینجاست: در عیدر نقطه نظر مارکس ا یسنكته اسا 

 ک اصل سازمانیخود رقابت نه  یکنند ولیه است، عمل مین تحرك سرمایکه خود مب رقابت

است که پروسه  یمستقل دارد؛ بلكه شكل یاست که وجود یزمیاست و نه مكان یدهنده انتزاع

 انیمجزا را ب یهاهیمتقابل سرما ین حال وابستگیع و در یه توسط آن جدائیسرما یدیتول

ن عملكرد یگر است؛ ایه دیک سرمای به مثابهشتن یه با خویرقابت آزاد رابطه سرما: » کندمی

ها را در بازار به هیگر سرمایه، دی( هر واحد سرما8« )ه است.یسرما به عنوانه یسرما یواقع

 یت کنونیچكدام در موقعیبمانند و ه ستاینند اتواینمها آنک از یچیگذارد؛ هیش میآزما

ک بارآورتر( یدتر و تكنی)بر اساس استثمار شد افتنی یستند. امكان برتریخود محفوظ ن

دار منفرد با هی. هر سرماشودمی (یافتن )بر اساس تملک خصوصی یل به ضرورت برتریتبد

تواند یافته میت نیعمومها آنکه هنوز استفاده از  یدیشرفته تولیپ یهاوهیش یریبكار گ

ه بها آنا بالتر از ارزش خود یبرابر  یاز رقبا و کماکان با نرختر نازل یمتیش را به قیکالها

 ب بزند.یرا به ج یافته ـ و مازاد سودیت نیها عموموهیآن ش که یزمانفروش برساند ـ البته تا 

ن شده و ییلزم توسط آن تع است که زمان کار اجتماعاا یزمین رقابت آن مكانیبنابرا 

قدرت تحرك خود از  یسود بالتر بر مبنا ین در جستجویه همچنیابد. سرماییر مییمداوما تغ

ز که متحرك یکار را ن یروی)و ن شودمی خارجها آنا از یگر شده و یک صنعت وارد صنعت دی

شتر یمقدار ب یکه دارا یعین صنایسود را ماب یهاکه نرخ ینحوه برد( بیاست با خود همراه م

ک نرخ یب ین ترتیه و بدکردكنواخت یکار دارند،  یروید به نیا کمتر از نسبت ابزار تولی

سود  یها ه به نسبتیع سرماین روند در خدمت توزی( ا01. )کندیت میسود را تثب یعموم

افه اضه نه بیمت هزید )قیتولهای متیبه قها ل ارزشیمختلف و تبد یهامتفاوت در عرصه
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ن یچرخد(. بنابراید میتولهای متیبازار حول قهای متی. )قکندمی سود متوسط( خدمت

 یرقابت عملكرد گرد.یز اعمال میتوسط رقابت ن ن جنبه از قانون ارزشیم که اینیبیم

ه است و شدت آن از یاز وجود روابط سرما یه نبوده، بلكه ناشیه سرمایبرخاسته از درجه تجز

 ینیمع یبازار یتوان با عملكردهاین امر را نمیست. ایجداگانه موجود ن یهاهیتعداد سرما

ک شرکت در بازار یش از ین، مثال وجود بیک بازار معیط یا با شرایمتها و یمثل رقابت باز ق

ف کرد. رقابت اساساا عبارت است از مبارزه بر سر توسعه و تصاحب یمحصول خاص تعر کی

هر جا که روند کار به طور  و نه بالعكس. شودمی دتریسم شدیالیارزش اضافه. و در عصر امپر

ه به صورت ید، سرمایبه تصاحب درآ یشود و ارزش اضافه به طور خصوص یخصوص

متعدد وجود دارد و تنها  یهاهیه به صورت سرمایسرما :شودمی افتیمتعدد  یهاهیسرما

 یهاهیآن بشكل عمل متقابل سرما ین خودرائین شكل وجود داشته باشد و بنابرایتواند بدیم

دهد و از آنجا یل میه را تشكیه سرمایاز آنجا که ارزش، پا ... شودمی انیگر نمایكدیمختلف بر 

ه خود را یک ارزش متقابل موجود است، پس لزوما سرمایق مبادله با یکه ضرورتا ارزش از طر

متخاصم، که با آن  یهاهید سرمافاق یاهیعام، سرما یاهی. پس سرماکندمی شتن دفعیاز خو

 (00« )ندارد. یدر تقابل و تبادل باشند،... وجود خارج

. اما از ابتدا کار استگر یكدیه وابسته ب یکار یاز روندها یشماریتعداد ب داریمایهسرد یتول 

ق یاند که تنها از طرافتهیمستقال سازمان  یکار یروندهاها نیست. این یاجتماع ماایمستق

 یاـ جامعه داریمایهسردهند. در جامعه یل میرا تشك یقا اجتماعیم کار عمیک تقسیله مباد

ز یـ قبل از هر چ شودمی مید ارزش اضافه تنظی، قانون ارزش و تولیید کالیتول لهیبه وسکه 

مصرف( به  یها ه بدل شوند. محصولت )ارزشید مقدمتا به سرمایکار با یروید و نیابزار تول

تنها در ها آنو ارزش نهفته در  شوندمی شده و از آن خارج یدی وارد روند تولصورت کال

سازد یه ناممكن میسرما یاست که برا« ییط کالیمح»ن یابد. ایتواند تحقق یموقع فروش م

متعدد  یهاهیجز سرماه ب یدر حالت آن رات یو موجود« خودش، خودش را دفع نكند» و که

 سازد.یر ممكن میغ

مستقل  یهات عرصهیدر موجود یرقابت در جامعه طبقات یبذرها یانیو به ب یه مادیپا 

مختلف  یهان واحدها(، شاخهیاز ا ییا گروههایک یقابل تفك یدیتول یانباشت )واحدها

ان شهر و روستا( و در یو صنعت، م ین کشاورزی)ب یاو منطقه یبخش ی، تفاوتهایدیتول

 به یاقتصاد یک شكل بندیها و ادارات( در )وزارتخانه یریم گیت مراکز متفاوت تصمیموجود

ا یه به توسعه ین کننده قانون ارزش و اجبار سرماییم وابسته و ادغام شده، قرار دارد. نقش تعه
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ان یب یمیقد یهاتر عرصهدید و توسعه شدید تولیجد یهاجاد رشتهیخود را در ا مرگ مداوماا 

بر  یمیقد یهاهیرند سرمایگید شكل میجد یهاهیرماصورت سه که ب یخواهد کرد ـ درحال

 .شودمی هید شده در کل جامعه، تجزیه جدال بر سر تصاحب ارزش اضافه تولیپا

د و فروش یمنوط به خر شه در تصاحب کار پرداخت نشده دارد کهیر داریمایهسرانباشت  

ن عمل ی. اردیگمی نشئت متعدد یهاهیكن اجبار به انباشت از وجود سرمایکار است. ل یروین

و  یذات یمولده را به صورت ضرورت یروهایمتعدد است که تحول مداوم ن یهاهیمتقابل سرما

 یروین شكل متضاد نیق ایه از طرین ، سرمای. بنابراکندمی لیتحم تیدر حكم بقاء و هو

قا یارد دقه که مارکس بدان اشاره دیسرما یزد. خصلت ذاتیانگیشده را بر م ید اجتماعیتول

سابقه  یب ییاین مسئله پویاست. ا یشده و تملک خصوص ید اجتماعین تولیتضاد ب

 دهد:یح مین توضیشیپ یدیتول یهاوهینسبت به شرا  داریمایهسر

 یت صنعتیگذارده شده در هر فعالهیزان سرمایش مداوم میافزا داریمایهسرد یرشد تول»

د یتول ین ذاتیدار منفرد، قوانهیکه هر سرما شودمی عث، و رقابت بادسازین را الزام آور میمع

حفظ  یسازد تا براین امر او را وادار میبپندارد. ا یخارج ین جبریرا قوان داریمایهسر

ر یق انباشت مستمر امكان پذیکار صرفا از طر نیا یگسترش دهد، ول آن راوسته یاش پهیسرما

 (02« )است.

توسعه آگاهانه ارزش توسط  داریمایهسر، روند انباشت ح دادیهمانگونه که مارکس توض 

نجام ا خواهدیآنچه که م به خاطردار هی. سرمااستارزش  ییست بلكه خودرویداران نهیسرما

 یک حرکتیدار است. هیانجام دهد، سرما دیباآنچه که  به خاطرست، بلكه یدار نهیدهد، سرما

ن حرکت یش دهد، ایق آن ارزش خود را افزاید ارزش از طریوجود دارد که موجود با ینیع

 یتوان گفت که صرفا عامل اجرائیبوده و مها آندار تابع هیاست که سرما ینیتحت سلطه قوان

 ست: آن ها

ه است. یافته است. روح او روح سرمایت یه شخصیسرما صرفاا یدار، وهیک سرمای به عنوان» 

جاد ارزش و ارزش اضافه و یش به ایزند: گرایک جهت میه تنها در یسرما یكن نبض زندگیل

ه یسرما ن مقدار کار اضافه.یشترید جهت جذب بیابزار تول یعنیاش یائمداستفاده از عامل 

ات یدن خون کار زنده حیتواند با مكیهمان کار مرده است که مانند خفاش خون آشام تنها م

 (03« )ماند.یر زنده مشتین خفاش بیشتر باشد، این مكش بیزان ایابد و هر چه می

 یهانهیوده و تابع قانون کاهش هزب یشرفت فنیله پیدار است که وسهین سرمایپس ا 

ه ی، نه بالعكس. سرماردیگمی د است که کار زنده را در استخدامین ابزار تولیاست. و ا یدیتول
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 یهم روند است و یک رابطه اجتماعیه، هم ی. سرماکندمی دیاست که ارزش اضافه تول یارزش

و  یآن؛ رابطه اجتماع کار بر یرویر و متخاصم با نیمغا یکه جوهرش عبارتست از سلطه منافع

 شتن است.یوسته خوید و گسترش پیاش باز تولیسم درونینامیاست که د یروند

 یها و انرژییسازد که توانایرا قادر مها آنداران مجزا هید دردست سرمایتمرکز ابزار تول 

ک ین کارگران درون یرند. ایگکار مرکب بكار یرویصورت نه آزاد را ب یگران دستمزدکار یها

كدست در مقابل یط کار به طور ی. شراشوندمی ادغام یافته و علمیسازمان  یدیدستگاه تول

. از ید و سلسله مراتبیته و کنترل شدیدر شكل آتور :دریگیم قرار میدکنندگان مستقیتول

به طور  یدر اقتصاد اجتماع م شده استیمختلف تقس یهاهین سرماید بیگر، ابزار تولید یسو

. در جامعه ی: آنارشاستته ین کنترل و آتوریخالف ا حاکم است که کامالا یزیچ یکل

 م کار دوگانه وجود دارد:یتقس ینوع داریمایهسر

دار کردن متناسب و وا یهام کار به بخشیر تقسیناپذ یكسو، درون کارگاه قانون تخطیاز » 

گر در جامعه خارج از ید یازکارگران به انجام هر بخش ، حاکم است؛ از سو ینیتعداد مع

دشان یدکنندگان و ابزار تولیم تولیرا در تقس یط کارگاه، تصادف و تلون مزاج نقش کاملیمح

ته یانگر آتوریم کار درون کارگاه نمای... تقس کندی میمختلف صنعت باز یهان شاخهیب

ک دستگاه که متعلق به یاز  یستند مگر قطعاتیچ نیدار بر کارگران است که ههیزع سرمابالمنا

مگر با  یاتهیچ آتوریدکنندگان مستقل کال را که با هیم کار درون جامعه تولیاوست. تقس

گر یكدیستند، با یهمان جبر اعمال شده متوسط فشار منافع متقابلشان( آشنا ن یعنیرقابت )

 یم اجتماعیدر تقس یوجود دارد، آنارش داریمایهسرد یکه تول یا... در جامعه کندمی مرتبط

 (04.« )اند ... ک سكهی یور دو م کار درون کارگاه،یکار و استبداد در تقس

از تمرکز و سازمان ها هر چقدر هم که هر کدام از کارگاه« یر بالمنازعیته غیآتور»ن یچن 

عتر یوس یید در معنایند )مقوله کارگاه در نقل قول فوق بابرخوردار باش یدیتول یعال یافتگی

را هماهنگ کند، هر  ید اجتماعیتواند کل روند تولی( نمشوده درك یک واحد سرمای به مثابه

ن امر یتر تالش کرده است به اکیستماتیبه طور س داریمایهسرم سیالیچند در عصر امپر

دو ه ب یید کالی( اما تول داریمایهسر یزیرق برنامه یژه از طریه صورت تحقق ببخشد )بو

توسط  یخصوص ـ تصاحب ارزش اضافه به طور 0ماند: یو مستقل م یمفهوم ، خصوص

ن طبقه به یـ ا 2.  ردیگمی انجام عمده را به انحصار خود در آورده، یدیکه وسائل تول یاطبقه

ن یکه ا یدر موارد یحته ین قضیم شده است، و ایه تقسیسرما یمستقل و مجزاهای بلوك
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 به هم مربوط باشند و یاا از نظر موسسهیدر شراکت بوده  یاز نظر حقوق هیسرماهای بلوك

 ز صادق است.ین یت دولتیدرمورد اشكال مالك یحت

 یمشخص یدید رابطه تولیبرابزار تول یت خصوصیم: مالكیشویمواجه م ینجا با نكته مهمیا 

ن یكن ای. لشوندمی گان از ابزار و محصول کارشان کندهد کنندیاست که در آن توده تول

اند یقابل بهره بردار یکار جمع لهیبه وسفقط  اند کهیاجتماع یدیتول ابزارها نیاقت که یحق

اجات یبا احت یمناسبتر به نحوکه  شودی میت منتهیاز مالك ینیـ به ظهور روشها و اشكال نو

ه روابط یا روشها کماکان بر پاین اشكال یطابقت دارد. اما امولده م یروهاید نیتوسعه دائم التزا

در شكل  از ندارد که حتماین داریمایهسرت یگر مالكیقرار دارند، بعبارت د داریمایهسر

 ظاهر شود. داریمایهسر یت خصوصیاز مالك یا حقوقی یو فرد یشخص

رند. یگیبخود م یشتریب یسم اشكال اجتماعیالیدر عصر امپر یقت، روابط بورژوائیدر حق 

در راس  یا دولتیبشدت ادغام شده  یخصوص یه انحصاریسرما از یبه طور مثال مجموعه هائ

 یاندهیت بصورت فزاین خود مالكیاند و همچنقرار گرفته داریمایهسر شرفتهیپ یاقتصادها

 یو اعتبارات، بعض یستم بانكداریرامون سیپ یامارکس در مباحثه .ردیگی میشكل جمع

 :کردل یه را تحلیسرماتر میمستق یاجتماعهای اشكال و روش یسوه شات بیگرا

و  یستم بانكداریق انكشاف تمام و کمال سیه ابتدا از طریسرما ین خصلت اجتماعیا» 

ه یسرما ین خصلت اجتماعیت بخود گرفت .... ایو صورت واقع کردشرفت حاصل یاعتبارات پ

ن بصورت فعال بكار گرفته یش از ایبالقوه جامعه را، که پ هیسرما یه موجود و حتیه سرمایکل

 صورت ینكار به نحویدهد. ایقرار م یو تجار یداران صنعتهیار سرمایدر اخت اند،نشده

آن  یا مولد واقعیه، صاحب ین سرمایکه نه قرض دهنده و نه استفاده کننده از ا ردیگمی

 ( 08« )ستند.ین

 بدل داریمایهسرت یتر مالكیجهت توسعه اشكال جمع یاهلیبه وسخود  یو نظام اعتبار 

 یریو شكل گ د بزرگیتول میکه مارکس در ارتباط با گسترش عظ یزی، همان چشودمی

 ح داد:یتوض یسهام یشرکتها

ابزار  یاستوار بوده و متضمن تمرکز اجتماع ید اجتماعیوه تولیک شیه که خود بر یسرما» 

نفع( یما ذیه افراد مستقی)سرما یه اجتماعیما شكل سرماینجا مستقیکار است، ا یروید و نیتول

 یاجتماعهای تیآن شكل فعالهای تی، و فعالردیگمی را بخود یه خصوصیز از سرمایمتما

، یت خصوصیمالك به عنوانه ین فسخ سرمایرند.ایگمی را بخود یخصوصهای تیز از فعالیمتما

 (04.« )است داریمایهسرد یدر چارچوب خود تول
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در  ای یاقتصاد بحرانبا  ییارویرو یدار )براهیطبقه سرما ینینچنیاهای ز به تالشیانگلس ن

ع یراه آهن و صنا یبرقرار م دارند( که بایعظ ییهاازهاند که یاقتصادهای تیش گرفتن فعالیپ

بكار  یمولده اجتماع یروهایصورت نه م بیمولده را به طور مستق یروهایدارند ن یسع یدست

 : کندمی رند، اشارهیگ

خصلت  یت دولتیمالك ا بهیها(  تراست )و یسهام یها ل به شرکتیر و تبدییتغ كنیل»

ک یکه باشد اساسا  ی... دولت مدرن در هر شكلکندنمی مولده را عوض یروهاین داریمایهسر

 (09) «است. یه ملیسرما داران و کمال مطلوب تمامهی، دولت سرماداریمایهسردستگاه 

فوق تا چه  یهادهیوجود نداشت که پد ن مسئلهیا ینیش بیمارکس و انگلس امكان پ یبرا 

ق آنان در مورد یعم نكات را بخود خواهند گرفت. اما یاژهیا چه اشكال ویافته و یحد انكشاف 

 یدیتول یاز واحدها ین اشكالیقت اشاره دارد که درون چنین حقیبر ا یه اجتماعیسرما

 ینهائ ا با هدفشان یایکالها کماکان بر اساس ارزش مبادله ها،آنان یو در م یاجتماع

 (09توسعه ارزش مبادله،گردش خواهند کرد .)

)هرچقدر هم که از  دار،هیسرما یید کننده کالیمستقل تول یاز واحدها یساختاروجود 

 یکل به صورت اجتماعد به طور یدهد که تولیبرخوردار باشد ( اجازه نم ییدرجه تمرکز بال

از  ید اجتماعین روابط متقابل در تولی. بنابراشود یزیابد و به طور معقول برنامه ریسازمان 

 ه برقراریمشخص سرما یهاا بلوكیها هیسرما نیمتقابل کور و برخورد ماب ق عملیطر

شد، دست شان جذب بازار خواهند ین فرض که کالهایدکنندگان با ایشوند. هر کدام از تولمی

( یا ناتوانی) یید شود را مبادله و توانایتول یو به چه نسبت یزینكه چه چیزنند. اید میبه تول

 یشكل عمومه ب ید شده خصوصیتول یدر کالها نهفته کار یرویل نیمجزا در تبد یهاهیسرما

 رجپر هرج و م، یبه خود م کار در جامعه بصورت خودی. تقسکندمی نییپول( تع یعنیارزش )

 : ردیگمی انجام

مداوم از عدم  ید همچون روندیمنفرد تول یهاشاخه یابی تناسب داریمایهسرد یدر تول» 

بر عوامل  ید بصورت قانون کوریمجموعه تول یابیجهد. چرا که انسجام یرون میتناسب ب

برآن، جتا تسلط اراده واحدشان یو نت که با فهم آن ینه بصورت قانون . وشودمی لید تحمیتول

 یهاا بلوكیگر واحدها ی( به عبارت د08« )آورد.یآنان در م یر فرمان جمعید را به زیروند تول

 ک مجموعه واحد،ی به مثابهه ید و سرمایتول یط اجتماعیشرا تابع یه همگیسرما یمجزا

شكل ه نه تنها ب ین اجتماعیکنند. قوانیعمل نم ک مجموعه هماهنگیكن بشكل یهستند. ل
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ن ییبازـ تع ر مداوم ویین کار را بشكل تغیکنند، بلكه امی لیه تحمیود را بر هر سرماپنهان خ

 دهند.یارها ـ انجام میها و معنیانگیز میقهرآم

محاسبه و برنامه  یفقدان تالش برا یا حتی ینده نگرید در فقدان آیرا نبا ین آنارشیعلت ا 

 نشئت یتملک خصوص ینیت عین همه از ماهید دانست ایجستجو کرد، بلكه با یزیر

 یواحدها یمات اتخاذ شده از سویمدرن تصم یسهام یبه طور مثال در شرکتها .ردیگمی

 شوندمی هماهنگ یمت، به طور اداریمقدار محصول و ق ،یگذارهیسرما یهانهیدر زم مختلف

ردن كپارچه کیبه  یزیبرنامه رها ن شرکتی. در اکندمی خدمت یتحقق آماج سود مرکز تا

 تحولت ینیش بیو پها تیلووارها و این معیی، تع« صین و تخصیتام»از  یادهیچیستم پیس

 یریقا از راه بكارگیدق یه مابقیک علیانه هر یجوقت نبرد رقابتیکند. در حقمی بازار خدمت

در سطح « مستبدانه» رانهیسخت گ ی، توسط سازماندهیدیشرفته تولیپهای کیگسترده تكن

تر در سطح شرفتهیتر و پهمه جانبه یزیق برنامه رید از طریدائم التزا یاگونه هشرکت و ب

 .شودمی لیدولت تسه

 یواحدها یاز ساخت درون ید بخشیسم، روابط بازار به طور دائم التزایالیامپر مرحله در 

 کی ی. به طور مثال دفتر مرکزشودمی ن واحدها و درون دولتین ایماب ه، رابطهیبزرگ سرما

هایی متی. قکندمی میتابع خود را تنظ یفرعهای ان شرکتیمبادلت م یتیشرکت چند مل

است  یارزش ، بالغ بر مقدارشوندمی مطالبه ار بابت قطعاتحواقع در ماوراء ب یواحدها که از

 منتقل شود.ها آنمختلف و از های قرار است به بخش یزیکه طبق برنامه ر

ند: در یآیم به وجودمشترك(  یها)بنگاه VentureـJointمختلف  یاز اتصال شرکتها

ق ینكه از طریا یجاه تواند بیم یو توسعه روابط کالئ یه اجتماعیکل سرما دیقت باز تولیحق

تواند یم یدولت یانحصار داریمایهسرون یک فرماسیانجام شود، در یخصوص یعملكرد بازارها

 یزیک برنامه ریتواند عمدتا درون یگر بازار مید یانیا به بیرد. یک برنامه انجام گیبواسطه 

کوشد با یدولت م م.ینیبیم یق آن عمل کند، همانگونه که در شورویموجود بوده و از طر

 جدا از هم رابه یدیتول یهایریم گیتصم ش فروش کردن کالها، خطراتیپ یبرا یزیبرنامه ر

ش به یکالها یه تا وقتیسرما یجزاچرا که هر واحد م «خطرات»م یگوئیحداقل رساند )م

نجا یا نه(. در ایاش اجتماعا لزم است یا روند کار تحت سازماندهیداند که آیفروش نرسد، نم

و مراکز کنترل که رسما  یدیتول ین واحدهایه، مابیمختلف کل سرما ین بخشهایمبادله ماب

 . ردیگمی به دولت تعلق دارند، انجام
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 آن راش رفته و یپ ید اجتماعیتول یهمگان ی، امادر وسط آنارشاریدمایهسر یزیبرنامه ر 

از مجموع  یدولت که هر کدام بخش ه ویوسته( سرمایا پیمشخص) یبخشد. واحدهایشدت م

 خاص یهادر عرصه هماهنگ یگذارهیسرما و یزیه هستند، دست بكار برنامه ریسرما

جاد کنند، اما هر چه یش اضافه را ان اشكال تحقق ارزیکه موثرتر کندمی تالش ؛شوندمی

ک یک کل، در طول ی به مثابهه یسرما یدرون یکنند، تضادهایم ین کار پافشاریشتر در ایب

ن برنامه یرا انبساط سودها ـ که هدف ای. زشوندی میش انفجاریش از پی، بیكل تكاملیس

 اند ، تصادمشده د برپایتول داریمایهسر که توسط خود روابط یحصارهائ است ـ با یزیر

 ر گذاردهیز تاثین یزیبرنامه ر یم کننده قانون ارزش، بر روی. به طور خالصه نقش تنظکندمی

 (21سازد. )ین میرا مع یزین برنامه ریج ایها و نتاوهیو اهداف، ش

جداگانه غلبه کند  یهاهیتواند بر منطق خودگستر سرمایم جورقابتبازار  ینه دست نامرئ 

که  یحد ه است که تایسرما ین اجبار ذاتی. ایستیتالیکاپ یزیبرنامه ر« یشیاند ردو»و نه 

 یبگذرد ب آن یش برد و از مرزهاید را به پیدهند تولیمولده اجازه م یروهایسطح رشد ن

عدم  که ی. محدوده هائکنددار، اعتنا هیسرما به عنوانه یکه سرما یخاص یهاآنكه، به محدوده

درا یافته مازاد تولیت یعمومهای بحرانن ید و همچنیمتفاوت تول یهاهن عرصیتناسب ماب

حال موازنه در ه ت بیها که در نهاهیب سرمایترت یب یابیان یجر یسازد. آنارشیآماده م

ن نوشت یه است. همانگونه که لنیه جزء سرشت سرماید ناموزون سرمای. باز تولستیند، نیآیم

را در  یدیتول یر همان روندهایر متغیط غیت که تحت شراسین یتی: در موقعداریمایهسر

ر به یو ... به طور اجتناب ناپذ کند( تكرار داریمایهسرماقبل  یاس سابق )همانند نظامهایمق

 یاقتصاد یکهنه، محدوده تنگ واحدها یرسد که از مرزهایم دیاز تول یرشد نامحدود

د، یک شاخه از تولیاست  داریمایهسر ین که ذاتو. با تكامل ناموزکندمی ن، عبوریشیپ

 (20« )کهن تجاوز کند. یکوشد از حدود عرصه روابط اقتصادین را پشت سر نهاده و میریسا

د و خصلت یتول ین خصلت اجتماعیدو شكل از حرکت و تضاد ماب یعنی، یدو جلوه علن 

 یدیتول یدهاد در واحیافته تولیان خصلت سازمان یـ تضاد م 0تملک وجود دارد:  یخصوص

ـ  2، ید اجتماعیدر مجموع تول یت( و آنارشیتر مالكافتهیا در سطوح بالتر و ادغام یمنفرد )

 د:یگویا. انگلس میو پرولتار یان بورژوازیم یتضاد در روابط طبقات

وه ین شیا یسم، که از همان ابتدا ذاتین دو شكل از آنتاگونیدر ا داریمایهسرد یوه تولیش» 

ه قبال کشف کرده بود خارج یکه فور یست از دور باطلیو هرگز قادر ن کندمی بود، حرکت

ره ین دایا یجیتدر تر شدنند، تنگیتوانست ببیه در عصر خود نمیشود. در واقع آنچه را فور
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همانند حرکت  است؛ بخود گرفته یچیمارپ یش حالتیش از پین حرکت بینكه ایبود و ا

جبر  یروین نی.در کل اان رسدیسرانجام به پاد یبایمرکز متصادم با  ارات که به واسطهیس

؛ و کندمی لیرابه پرولتر تبدها انسانم از یت عظیاکثر است که ید اجتماعیدر تول یآنارش

در  یجبر آنارش یروین نید خاتمه خواهند داد. ایتول یپرولتر به آنارش یهاتوده نیبالخره ا

ک قانون یع مدرن را به ین آلت در صنایان ماشیپا یب ت تكاملیاست که قابل ید اجتماعیتول

ن آلتش ید ماشیا بایمنفرد یدار صنعتهیکه تحت اجبار هر سرما ی، قانونکندیل میتبد یجبر

 (22« )ا نابود شود.یشتر تكامل بخشد یرا هر چه ب

 یشتریح بیمحتاج تفحص و تشر« نگیدور یآنت»ن بخش از یا یاسیک و سیاشارات تئور 

ن تضاد یا، ایدو شكل حرکت است. ثان نیا ی، شالوده مادداریمایهسر یت. اول، تضاد اساساس

خود ندارد: روند انباشت دارنده هر دو شكل حرکت است. و  یاز حرکت را براای انهجداگشكل 

 یافتگی ان سازمانیا و تضاد میو پرولتار یان بورژوازیتضاد م یعنی ا تضاد،یندو شكل حرکت یا

نشئت  ین اساس مادیه ها( ـ نه تنها از ایان سرمای)مبارزه م یاجتماع یو آنارش یفرد

سازند. اگر چه یوسته با آن در عمل متقابل بوده و دستخوش تحولش میرند بلكه پیگیم

 یـ و بدون کسب انقالب یبه خودبه طور خود ینیتا نویفیک یر استثماریغ یدیروابط تول

ست. یستا و راکد نیهم ا یروابط کنون ید ولیآینم به وجود ا ـیتوسط پرولتار یاسیقدرت س

تواند از یر است و از آن جمله مییمداوما در حال تغ یو تملک خصوص ید اجتماعیساختار تول

دو شكل  نیواسطه اه ب یبكندـ تضاد اساس یاعمدههای جهش و جنگهاها بحرانق یطر

 . کندمی حرکت عمل

 .کندیدو شكل از حرکت اعمال م نیق ایود را از طرخ ید گفت که تضاد اساسیبا 

ن رابطه یتر یو اساس د ارزش اضافه استیتول داریمایهسرد یوه تولیقانون شن یتر یاساس 

ه هم رابطه استثمار است و هم روند آن. یسرما .استه و کار یرابطه سرما داریمایهسرد یتول

تواند وجود داشته ینگونه میو صرفا بدمتعدد وجود دارد  یهاهیه بصورت سرمایسرما یول

و تصاحب ارزش اضافه است از  ه خلقیکه پا یاستثمار کار دستمزدخاطر  نیبه همباشد. 

که  شودمی . آنچه باعثشودی میگر عملیكدیمتعدد با  یهاهیق فعل و انفعال کور سرمایطر

ه کارگر را استثمار ش طبقیدتر از پیگسترده و شد یاسیدار در مقهید کنندگان سرمایتول

پر خود نبوده بلكه روابط  یبه خود یا تضاد طبقاتیز و یچ یب یپرولترهاکنند، صرف وجود 

گر یک دیدار از هیسرما یید کنندگان کال ین تولیداران است. اگر اهیسرما نیماب هرج و مرج

به  یجبر نیبا چنها آنحال متصل بهم توسط عملكرد قانون ارزش نبودند،  نیجدا و در ع
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صورت  روبرو نبودند ـ در آن یالمللنیا در سطح بیتر پرولتارقتر و گستردهیاستثمار هرچه عم

شكل  یحرکت منتج از آنارشابد. یتوانست کاهش یم یا و بورژوازیان پرولتاریم یتضاد طبقات

ان ی. مبارزه ماست تملک ید و خصلت خصوصیتول یان خصلت اجتماعیعمده حرکت تضاد م

با  یدر فعل و انفعال بوده و تضاد طبقات یدیرات در روابط تولییبا تغ یا و بورژوازیتارپرول

آن تحولت  داریمایهسرد یتول ی. اما آنارشکندمی ها تداخلهیان سرمایم یروابط و تضادها

 (23ند. )یچیرا م یکه صحنه مبارزه طبقات کندمی جادیا یرا در عرصه ماد یاساس

ه است که علت حرکت مشخص انباشت یت سرمایمنتج از ماه ینارشآ یروینقا ین دقیا

 ه نوشت: ی. مارکس در سرمااست

. ارزان شدن کال با احتساب نا ردیگمی ق ارزان کردن کالها صورتیجنگ رقابت از طر» 

د یاس تولیخود به مق به نوبهن یدارد که ا یکار بستگ یر عوامل به بازدهیر بودن سایمتغ

 .. وابسته است .

روند کار، کاربرد  ی. شكل تعاونکندمی عیگر را ضایداران دهیشه سرمایدار همهیک سرمای» 

 یل ابزار کار به ابزار کارین، تبدیکشت زمهای روش یریک و بكارگینه تكنیآگاهانه علم در زم

 یرید از راه بكارگیه ابزار تولیدر کل ییاند و صرفه جوقابل استفاده یبشكل جمع که صرفاا

شده و قرار گرفتن همه مردم در شبكه بازار  ید کار مرکب و اجتماعیبصورت ابزار تولها آن

هستند که در  یعوامل یهمگ داریمایهسرنظام  یالمللنین ، خصلت بی، و همراه با ایجهان

رشد ها آناز  یتیداران توسط اقلهیت سرماید از اکثریش همراه با خلع یتر از پگسترده یسطح

 (24« )ابند.ییم

ز و توسعه ناموزون یرنده فعل و انفعال رقابت آمیدر برگـ د یتول یاجتماع یآنارش 

ش موثر نرخ یق افزایش سود از طریمنفرد را وادار به افزا یهاهیسرما ـ «متعدد یهاهیسرما»

ه به یسرما ین اجبار ذاتی. اکندیاستثمار )نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده( م

 داریمایهسرد یوه تولیپس ش شودمی انیکار نما یاجتماع ینده بازدهیسترش در رشد فزاگ

)با توسعه  شودی میش اجتماعیش از پیبها آنمولده بواسطه  یروهایدارد که ن ین حرکتیقوان

 داریمایهسرروابط ها آنق یک علم( و از طریستماتیروند کار و کاربرد س یع اشكال تعاونیسر

م ین امر خود تقسیکه ا کندمی جهان نفوذ یاسیدر مق یدید تولیجد یهاها و شاخهبه عرصه

 .شودمی را باعث یده تریچیتر و پیالمللنیکار ب

 یتر توسط رقبافیضع یهاهی. سرماه معلول جنگ رقابت استیقانون تمرکز و تراکم سرما

 یل شده و در واحدهایتشك ینیه نویب سرماین ترتیو بد شوندمی تر خود جذبقدرتمند
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که خود  یاجه انباشت ارزش اضافهیدر نتز یه نیمشخص سرما یابد. واحدهاییبزرگتر تمرکز م

 یاژهیو یسم برجستگیالین قانون با ظهور امپری. اشوندمی تر ، متراکمکنندید میما تولیمستق

عملكرد خود  به یو دولت یدر سطح انحصار خصوص یستیالیامپر یو در کشورها کندمی دایپ

است که  یه ملیکل سرما یا ضرورت عمومیه و ین تراکم فوق العاده سرمایدهد. ایادامه م

ش یسازد. همزمان، افزایفراهم م یه مادی، که قبال صحبتش رفت، پایزیآن نوع برنامه ر یبرا

است ـ عمدتاا توسط  یک انباشت موفق ضروریافتن به یدست  یـ که برا یمستمر بازده

رد و یپذیره( انجام مین آلت و غید کار زنده توسط کار مرده )ماشیدائم التزا ینیگزیجا

خود مولد  یبه خودد ـ که یبه بخش ابزار تول یگذارهیسرما یکل یهانهیاز هز یشتریقسمت ب

که در عصر  نرخ سود یش نزولیگرانجاست قانون یابد. از اییست ـ اختصاص میارزش اضافه ن

 (28. )شودی میالمللنیقا بیاتش عمسم مختصیالیامپر

ندارند  یكیمكان یکه عملكرد ین معنیهستند، بد یدرون یشاتیان گرایب ن خصلتااین قوانیا 

ها آنن خود حامل تضادند، ین قوانیم ایندـ م (. بهتر بگوئیآیحرکت در نمه ب یرونی)با عوامل ب

نجاست ی. از اشوندمی راتییار تغدچ یخیط تاریوند داشته و توسط شرایپ یشاتیبا ضد ـ گرا

از  یبخشها نیاناموزون بوده و آهنگ عملكردشان متناوب است. همه ها آنر یکه تاث

ح عملكرد ی( انگلس در تشر24) .است داریمایهسر یت انفجاریو موقع ینظم یسم، بینامید

 د: یگوین میچن ین اقتصادیقوان یکل

ت یواقع به مثابهن و نه یانگیش، میب، گرایورت تقرت ندارد مگر بصیواقعها آنک از یچیه» 

گر در ین دیبا عملكرد قوانها آنقت است که عملكرد ین حقین امر بخشا معلول ایبالفصل. ا

 به مثابهن ین قوانیت خود ایماه به خاطرن امر بخشا یابد. و البته علت اییم یهمان زمان تالق

 (29« )ز هست.ین یوجود ذهن

ها و یژگیاند که وداریمایهسراز رشد  ینیسم معینامیان دیق در واقع بن فویكن قوانیل

نجا یدر ا« ش یگرا»ن معنا یسازند. به اید را آشكار میوه تولین شیاهای تین محدودیهمچن

 دارد. یتر عیمفهوم وس

ش یگرا»بنام هیسرماق مارکس در فصل مشهور جلد اول یل دقین تحلین شناخت همچنیا 

رامون یق مارکس، پیح عمینجا به تشریرا شكل داده است. در ا «داریمایهسرشت انبا یخیتار

شكل  یرا برا یط مادین حرکت نه تنها شرایم. ایرسیم داریمایهسر یحرکت تضاد اساس

برخاسته از  یتواند تضادهایکه م ی)تنها شكل سازمان یعنی یاز سازمان اجتماع یشرفته تریپ
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 به وجودز یرا ن ی، بلكه به همراه آن گورکنان بوروژازکندمی راهمف را حل کند( داریمایهسر

 آورد:یم

آن و تحت  یپاه ب که پا شودمی بدل یدیوه تولیدر راه ش یه به مانعیانحصار سرما» 

شدن کار بالخره به  ید و اجتماعیاش رشد کرده و شكوفا شده است. تمرکز ابزار تولسلطه

ن پوسته از هم یستند. ایش سازگار نیخو داریمایهسرپوسته گر با یرسند که دیم یانقطه

د ید. خلع یآیصدا در مه ب داریمایهسر یت خصوصی. ناقوس مرگ مالكشودمی گسسته

 (29.« )شوندمی دیکنندگان، خلع 

انه از یگرا ییغا یدگاهیاست و نه د یبه خودخود  یک فرو پاشی ینیش بین بحث، نه پیا

ن مسئله است یا یان علمین شده. بحث فوق بییو از قبل تع یازل یفخ بصورت تحقق هدیتار

د با ین رشد ضرورتاا بایمولده است اما ا یروهایرشد ن یبرا یخیتار یالهیوس داریمایهسرکه 

رد. یابنده قرار گید یتشد یه درتضادیسرما یروابط اجتماع یعنیله موجد خود، یوس

اما آنطور که معلوم  د،یز خواهد دیخود را ن یخیان تاریبود و پا یخیتار یرا آغاز داریمایهسر

 ن آن خواهد داشت.یاز روند تكو یچ و خم تریپر پ یـ جهان یخیآن روند تار یشده نابود

بپا خاسته  یایز پرولتاریت آمیموفق ن تهاجم موقتاایعمر مارکس تا آن حد بود که بتواند اول 

دفاع از آن ه ند و بیس، را به چشم ببیون پارکم دجایا یعنی، ییبورژوا یه قدرت دولتیعل

ن مرحله یبه آخر داریمایهسردن یات نماند تا شاهد رسید حیكن او آنقدر در قیزد. لیبرخ

آنكه بتواند  ین برای، باشد. لنیجهان یسم، عصر انقالب پرولتریالیامپر یعنیخود  یخیتار

ن نحوه یح داده و همچنیقاا توضیرا دق داریمایهسرن تكامل ین عصر نویم ایت و مفاهیاهم

آشكار  یستیالین امپریانباشت ـ کشف شده توسط مارکس ـ را در چار چوب نو نیعمل قوان

شكل تضاد  یچینجا آنست ، تكامل مارپیسم را بكار بست . بحث مورد نظر در ای، مارکسکند

 نن تنگ شدیعت»ا بقول انگلس یـ  آن ییگر ، تا حل نهایبه مرحله د یا، از مرحلهیاساس

ک یالكتی، در د یچیه حرکت مارپی. نظراستن ینو یش روندیدایـ و بالخره پ« رهیدا یجیتدر

دللت دارد که نه  یحرکت و بر کندی میباز یمرکز ینقش یستیمارکس یاسیو اقتصاد س

ده روند یچیان حرکت پیم الخط. بلكه بیو مستق یو نه صرفا کم یشكل و تكرار یارهیدا

ار یبس ین روند تضادهایاما ا ک روند است؛ین کننده حرکت ییتع یک تضاد اساسیهاست : 

گذارند، یر میمختلف بر هم تاث یتضادها ن روندیزد؛ در ایآمیا در خود میرا دارا بوده و  یادیز

ها (، گسستیشروی)و نه فقط پ ییقهقرا یهاحرکت نجاستیـ از ا شوندمی به ضد خود بدل
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ن در برابر یو همچن یجیاز تكامل تدر یسنت یدر نقطه مقابل درکها ن دركیا ها.جهشو 

 خ قرار دارد. یاز تار یكلیبرداشت س

به »ه را مارکس یگذرد. گردش سرمایمها كلیان سیشرونده روند انباشت از میحرکت پ 

ح یتشر MـCـMه، تحت فرمول یره وار سرمایا حرکت دای« ر کسب سودیان ناپذیروند پا عنوان

« ، روند حرکت در مدارها است.ین روند، به طور کلین، ایبنابرا»ن باره نوشت : یدر ا ی، وکرد

(28) 

ر یان ناپذیره وار و پاین حرکت دای. البته، اشوندمی ، تكرار یكلیو س یبشكل ادوارها بحران 

 یدارمایهسره است و هم روند حرکت از ی، هم روند انباشت سرماین تكرار ادواریا ،هیسرما

کنند، یده عمل میچیدر هم پ یكلهایق مدارها و سین انباشت از طری. قوانیبه انحصار یرقابت

كل یسم، سیالیدر عصر امپر .تسلسل وار به نقطه مبداء ندارند یبازگشتها كلین سیكن ایل

 یالمللنیشه در عملكرد بیاست ر یبزرگتر یچید و تابع حرکت مارپیانباشت در هر کشور، مق

 انباشت دارد.ن یقوان

ن یش در حرکت است اما ایخو یینقطه نها یبه سو داریمایهسرنست یدر واقع، مسئله ا

ک حد مطلق است ی یسوه ( بیبه خودا خود یكنواخت )ی یجیتدر یشرویحرکت نه بشكل پ

که از  ییر تضادهاینطور سایـ و هم یافتد. تضاد اساسیكباره اتفاق مینكه همه آن یو نه ا

و جامعه را با  شودمی دیاند ـ تشدختهین روند آمیا در ایروند نشئت گرفته  یتضاد اساس

ه ناگهان، به ها( ب حادتر، با جنگ یسم بشكلیالیتر از گذشته )و در عصر امپرمخربهای بحران

 یتینجا اهمیش در اینبوده ـ مسئله گرا یو تصادف یخارج یهادهیپدها نیاندازد. ایلرزه م

 ط مناسبی. اختاللت مذکور، شراهستند یدیوه تولین شیا یـ بلكه ذات ندکمی دایمشخص پ

ن تضاد را ید گفت که ایآورد و بایفراهم م یاسیدر عرصه س یرا جهت حل تضاد اساس یتر

قا عصر گذار و تحول قهر یسم را دقیالین عصر امپریحل کرد. لن یاسیتوان در عرصه سیتنها م

شكل به  یچیا مارپیز به طور موج وار ین نیخواند ـ که ا یالبشرفت انقیزش و پیز، عصر خیآم

 م :یکنیدرخشان انگلس را تكرار م ینجا فرمولبندیرود. در ایش میپ

م یت عظیاکثرتر در کل است که هر چه کامل ید اجتماعیتول یجبر آنارش یروین نیا» 

د یتول یاست که بالخره به آنارشینبار نوبت پرولتاری. و اکندمی لیرا به پرولترها تبدها انسان

 «خاتمه دهد.
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 ها سیپانو
د یه تولیل مواد اولین در مورد تبدی. همچن002ـ003ارزش اضافه، جلد سوم، صفحات های یـ تئور0

كنز یه و استثمار اثر جان وید به سرمایو در ارتباط با ادامه بحث رجوع کن داریمایهسربه پول تحت 

 (28ـ39نستون ، ص یانشگاه پرنستون ـ انتشارات دی)پر

مجموعه آثار، جلد دوم،  یسم اقتصادیسیرمانت یژه در خصلت نمائیوه ن بیه لنیاول یهاـ نوشته2

را  یدی، مباحث مف44ه مجموعه آثار، جلد سوم، صفحه یدر روس داریمایهسرو رشد  044صفحه 

بدان صورت  داریمایهسرماقبل د یتول یهاوهیبه انبساط که در ش داریمایهسر یرامون جبر ذاتیپ

 کنند. یارائه م ست،ین

به اشتغال ها آندار است، چرا که مصرف هیسرما یتابع تقاضا یکل ییمصرف کارگران در معنا یـ حت3

ز ینها نیاشوند( و  یداریکال خر به مثابهد عمدتا یز باینها آن یو دستمزدها وابسته بوده )اقالم مصرف

 دارد. یکار بستگ یروین یدار براهیسرما یضاخود به تقا به نوبه

 99ه، جلد اول، ص یـ سرما4

 849ه، جلد اول، ص یـ سرما8

ورك یویم؛ نیت، شارل بتلهایو اشكال مالك ید به محاسبه اقتصادیمورد رجوع کن نیبحث در ا یـ برا4

 ، فصل اول بخش سوم.0898و، یویر یـ انتشارات مانتل

ح شدند. یتشر 0894 یستیونیزیرو یش از کودتاین پیچ یانقالب یروهاین ن نكات در دو اثر مهمیـ ا9

ورك یوین White Plainsراستار جرج وانگ )ی، مترجم و ویاسیاقتصاد س ید به مبانیرجوع کن

سم و مبارزه یالیسوس ساختمانبنام  یگروه یا( فصل پانزدهم و مقاله0899. شارپ، یانتشارات ام. ا

استان  یته انقالبیه فانگ، نوشته کمیسان  یاقتصاد یستیونیزیرو ی، نقد تئوردر عرصه اقتصاد یطبقات

 (.(0891ل یآور 09، 04ن )خبرنامه پكن، شمارهیریک

د به یرقابت رجوع کن یبورژوائ یهاشهیاند نقد ین برایهمچ .480و  404سه، صفحات یـ گروندر9

 .043ـ044و  082ـ084ه و استثمار، صفحات یكز، مقاله سرمایمجله و

ه رو به یتر )سرماافتهیتوسعه  یدیوه تولیش پر هرج و مرجن تهاجم یـ ا 481سه، صفحه یـ گروندر8

های ن موانع عبارت بودند از انجمنیرشد( بود که موانع موجود در راه تحرك را در هم شكست. ا

و  یاجتماع ریبند تعهدات دست و پاگ و بالخص اسارت کار در یدولت یها، کنترل و تعرفهیصنف

 یوازژافت. اما بوریش را یت خویب رقابت تمامیترت نیسم. بدین در عصر فئودالیزمه آن ب یوابستگ

در مانگونه که قبال ه است بهیگر سیكبار دینجا یه بر کار در ایو توسعه سلطه سرما یبرقرار یبرا

دهد( ـ محتاج یا نشان مم، نقش خود رین اشاره کردیز زمین ضد فقر و الحاق قهر آمیقوان ارتباط با

بود. قابل  یه حكومت فئودالیعل یاسیجتا محتاج دست زدن به انقالب سیو نت یداشتن قدرت دولت

ن یقرن هفدهم اتفاق افتاد. مائوتسه دون ا یبورژوائ یاسیپس از انقالب س ینكه انقالب صنعتیتوجه ا

مولده بر اثر تحولت  یروهایرشد ن عیتسر یدر مورد چگونگتر عیوس ینه بحثیرا در زم یخیتار یتوال
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مائوتسه دون  ید به نقد اقتصادشورویکرده است. رجوع کن ی، بررسیدیدر روبنا و روابط تول یانقالب

 .48ـ49و( صفحات یویر یورك ـ انتشارات مانتلیویترجمه مارس رابرتز )ن

 یهاو در شاخه ک کل واحدی به مثابهافته در مجموعه اقتصاد، یت یـ نرخ متوسط سود عموم01

کنند و خود آن یخاص حول آن عمل م یهاهید همان نرخ متوسط سود است که سرمایمختلف تول

داران هیسرما ین است که سودهایكنواخت شدن در ایت روند ی. اهماستر ییوسته در حال تغینرخ پ

ست. یاند برابر نهشان استخراج کردیکارگر یروهایم از نیکه به طور مستق ییهامنفرد با ارزش اضافه

ن یشده در تناسب هستند )ا یگذارهیسرما یه اجتماعیداران از کل سرماهین سودها با سهم سرمایا

ب درون هر صنعت مشخص یترت نیبه هم( شودی میمتها عملیسم قیق مكانیع سود، از طریتوز

آورند. یبدست ماز مجموع ارزش اضافه را  یشتریدارند سهم ب یشتریب ییکه کارآ یدکنندگانیتول

وند دارند. در یگر پیكدیز با یع ارزش اضافه نیق باز توزید کننده کال از طریداران تولهین سرمایبنابرا

سلطه  یالمللنین روابط بیع ارزش اضافه توسط سلطه انحصار و همچنیسم باز توزیالیعصر امپر

 .شودمی مشروط یاسیو س یاقتصاد

 420 سیو پانو 404سه، ص یـ گروندر00

 888ه، جلد اول ص یـ سرما02

 224ه جلد اول، ص یـ سرما03

 334ـ339ه، جلد اول ص یـ سرما04

 419ه، جلد سوم، ص یـ سرما08

 439ـ434ه، جلد سوم ص یـ سرما04

 331نگ ص یدور یـ انگلس، آنت09

گر یارزش د کال وجود نداشته و قانون به مثابهگر یکار د یروین یستیالیسوس ک اقتصاد واقعاایـ در 09

را ندارد. اما همانطور که اشاره شد مقولت کال و ارزش  ید اجتماعیتول ینقش مسلط در سازمانده

د مباحث ین ارتباط بایبرخوردارند. در ا یماد یاهی)وجود کار مجرد و اجتماعا لزم و امثالهم( از پا

 یرون خود بخش دولتل کرد که دیمائوتسه دون را مورد توجه قرار داد. مائو تحل یراهگشا

چ گونه انتقال یچند همراه با مبادله محصول ه وجود دارد. هر یروابط مبادله کالئ یستیالیسوس

دا کرد: یر پیتوان با رجوع به آثار زین مسئله را میرامون ای. بحث مفصل پردیگنمی صورت یتیمالك

 یمبان»( فصل سوم. و 0898، یپیسكاگو، انتشارات آریان )شی، باب آواک«ر مائویخدمات فناناپذ»

 .04تا  04، 09، وانک. فصول«یاسیاقتصاد س

 289ه جلد سوم ص یـ سرما08

ار یبس یدر سطح یزیکه برنامه ر یدا متمرکز مانند شورویشد داریمایهسرک اقتصاد یـ در 21

وسط اساسا ت وام یو واگذار یگذارهیسرما یبرا یاهیص سهم سرمای، تخصردیگمی گسترده انجام

ن مسئله در آنجاست که همان یا ا تبلورات( قابل توجهی) جیاز نتا یكی. شودمی مشخص یسودآور
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ن یمختلف وجود دارد. منظور اهای ن بخشیماب یدیخارج عدم تناسب شده ه بیصدور سرما زمان با

ن یصلت ااما خ ،وجود ندارد یعدم تعادل و توازن چگونهیه یستیالیک اقتصاد واقعا سوسیست که در ین

از  یمتفاوت بوده و ناش داریمایهسرسه با اقتصاد یدر مقا یستیالیدر اقتصاد سوسها توازن عدم تعادل و

سه با بلوك غرب یدر مقام مقا یدر شورو یزینكه برنامه ریست. ایارزش اضافه ن کسب یمبارزه برا

 داریمایهسراز  یمتفاوت تاایفیا کیتر افتهیار تكامل یتر است منعكس کننده مرحله بسریار فراگیبس

روابط  یواژگون یعنی) یسم شورویالیال امپریسوس خاص یریگ جه شكلیست بلكه نتین یانحصار

 یون در عرصه جهانین فرماسیمات اان روابط( و الزیاز اشكال ا یاریو حفظ بس یستیالیسوس یدیتول

د به رساله یرجوع کن داریمایهسر یزی. در مورد برنامه رکندد در آن عمل یاست که با یمشخص

سم، یمنتشر شده در مجله کمون یانحصار داریمایهسر یابنام درباره محتو یارزشمند پائولو جوسان

رجوع  یدر شورو یدولت یانحصار داریمایهسرت ی(. در مورد ماه99ـ0894) 24و  28 یهاشماره

ون یمحرکه فرماس یروینانه، نیسم بدبیرئالهای سم در برابر دگمیالیال امپریت سوسید به مقاله واقعیکن

ست، یالیال امپریا سوسیست یالی: سوسیاز کتاب شورو یموند لوتا، بخشینوشته ر یشورو داریمایهسر

 (.0893 یپ یكاگو، انتشارات آر سی)ش یمانسكیبخش دوم مناظره لوتا و ژ

 880ص  یسین به انگلیات آثار لنیه، کلیدر روس داریمایهسرـ رشد 20

 324نگ، ص یدور یآنتـ 22

ان منتشره در کارگر ی، نوشته باب آواک«و عمده در سطح جهان یاساس یتضادها»د به یـ رجوع کن23

سم رابطه یانات منتسب به مارکسیاز جر یاری( بس08ـ صفحه  0892سپتامبر  092)شماره  یانقالب

ن استدلل یها چنیاز جهان سوم یدهند. بعضیدو شكل از حرکت را بر عكس جلوه م نیان ایم

تحت ستم  یهاتواند به طور نامحدود در حوزهیسم میالی، امپریکنند که در نبود انقالب توده ایم

شتر در یکارگران جهت دستمزد ب یتقاضا یگر معتقدند تا وقتید یهانیسیابد. تئورینفوذ و گسترش 

ن یات بدین نظریود. هر دو اسود آور خواهد ب داریمایهسرد یتول شودمی شرفته مهاریپ یکشورها

ه یسرما یهاتیبدون برخورد با محدود یستیالیامپر یش دارند که روند انباشت در کشورهایسمت گرا

از جهان(  یانكه مردم )نقطهیابد تا اییـ ادامه م شودمی دهیم مجدد جهان دیو تقس بحرانـ آنچه در 

 ند.یا نمان روند ریدن به ایان بخشیا پایبالخره قصد مخالفت 

 908ـ904، 894ه، جلد اول ص یـ سرما24

 یمشخص یتین مولد قانون جمعیرو و نبض انباشت ، همچنیوند با نیشدن در پ ینیـ روند ماش28

ن قانون را یالت ایر و تبدییت و تغی. اهمشودمی را باعث« یره صنعتیارتش ذخ» ک یل یاست که تشك

 م داد.یبعدا مورد بحث قرار خواه

: انباشت و استه یبودن سرما یت با خصوصیس تذکر داد که قانون تمرکز و تراکم در ضدـ مارک24

فعال بعلت  یهاهیاند . بلكه رشد سرماپراکنده یاریآورد ... نه تنها در نقاط بسیم به همراهکه  یتجمع

كسو یز ن انباشت ای. بنابراشوندمی مختل یمیقد یهاهیم شده سرماید و تقسیجد یهاهیل سرمایتشك
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گر خود را بشكل ید یو از سو کندمی ت بر کار جلوهید و حاکمید ابزار تولیتمرکز دائم التزا به مثابه

ه ی( با زهم سرما894ه جلد اول صفحهیسازد. )سرمایان میگر نمایكدیمنفرد متعدد از  یهاهیدفع سرما

ن از یمراحل مع ینبوده، در بعضكدست یروند تمرکز  به عالوهمتعدد وجود دارد.  یهاهیسرما به مثابه

 نی. در عکندیمختلف عمل عمل م یمتفاوت به نسبتها ید شده و در بخشهایكل انباشت تشدیس

 یجینتا ینقش داشته و دارا داریمایهسرد یوه تولین قانون در سمت و سو دادن به تكامل شیحال ا

 اجات و ساختار انباشت است.یاحت یبرا یواقع

 489( در منتخب مكاتبات، ص 0988مارس  02خ )یت در زورید اشمـ انگلس به کنرا29

 908ه جلد اول ص یـسرما29

ر ییه منفرد از سه مرحله حرکت و تغی. سرما81و  83و جلد دوم ص  080ه، جلد اول ص یـ سرما28

است  یه پولین شكل و مرحله که مرحله سرمای. اولردیگمی بخود یگذشته و سه شكل مشخص و الزام

ه یبه سرما یه پولیل سرماید بوده و با تبدیط تولیجاد شرایکار، و ا یروید و نید ابزار تولیم خرمستلز

 ه مولد عملیسرما به مثابهه ینجا سرماید است. در ایرسد. مرحله دوم، خود روند تولیان میمولد به پا

فروش  یها بران کالی. اشودمی د مجسمیجد یو در کالها شودمی جادیـ ارزش اضافه ا کندمی

ن مرحله، مرحله فروش کالست و کار یرند. سومیگیبخود م یه کالئیسرما یاند و شكل عملآماده

ه کار رفته ـ و مضاف بر آن تحقق ارزش اضافه ـ به ه بیل ارزش سرماینجا تبدیدر ا یه کالئیسرما

در عرصه گردش قرار  یلئه کایو سرما یه پولیمرحله سرما یعنین، دو مرحله، ی. بنابرااستشكل پول 

ن یک از ای. هر ردیگمی د قراریه مولد در عرصه تولیمرحله سرما یعنین یک مرحله معیداشته و 

ه از یارزش هر سرما ینامد. دوباره سازیمدار م آن رااست که مارکس  یزیح دهنده چیمراحل توض

م که یح دهید توضیا بانجیه داست. همید سازمان سرمایتجد ید و گردش بمعنایكل تولیق سیطر

 د و گردش است.یكل تولین سیمحتاج چندها ساختمانن آلت و یارزش نهفته در ماش
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 فصل سوم 

 نرخ سود یش نزولیو گرا داریمایهسر بحران

 

. است، مانع هر نوع رشد متعادل یم کار اجتماعیتقس یبه خود انجام خود داریمایهسردر  

 یریو هم از نقطه نظر شكل گ یات فنی، هم بر حسب ضروریه اجتماعید مجموع سرمایبازتول

ه یسرما نیا م است. روابط ارزش حاکم بره ادغام شده و وابسته به داایشد یاارزش، پروسه

جداگانه  ین اجزایكن ای. لکندین مییرا تعاش جداگانه یاجزا عملكرد طی، شرایاجتماع

ه )منعكس یگر دارند: زمان بازگشت )واگرد( سرمایكدیدا متضاد با یناموزون و شد یارابطه

ع مختلف متفاوت ی( در صنا0ه( )یسرما یهادر کل نهاده كسیه فیسرما یکننده وزن نسب

ان یدر م یكیشكل ه مختلف ب یان خطوط صنعتیدردرون هر صنعت و درم یفن یاست؛ نوآور

گر نابرابر بوده و در یكدیبا  ییارویرو خاص در یهاهیسرما ییجورقابت یرود؛ توانائیش میپ

ان یمت، فقدان تقارن می. در سطح قردیگمی صورت ییجاه ب آنان جا ییطول زمان در توانا

ممكن است  یه ممكن است آشكار نباشد؛ حتیاجات کل سرمایه و احتیرشد هر بخش سرما

را برآورده  ابندهید گسترش یباز تول یبال نتواند الزامات عموم یوجود سود آور ک بخش بای

 کند. 

 شودمی ازه تقاضا انجاماند به د صرفاایآن است که تول بر ییبورژوا یاسیاقتصاد س ۀیپا یتز ب 

 ن فرضیچن یقول مارکس، به طور ضمنه ن تز، بیشتر از آن انجام شود. ایتواند بیو هرگز نم

« امعه داده است.است که ج یسفارشات ید برایدر حال تول»دار هیهر سرما ییکه گو کندمی

همواره خود را  ی... که منطق اجتماع داریمایهسردر جامعه »نكه یاتر روشن ی( به نحو2)

كن یل (3« )فتند.ید اتفاق بیتواند و بایم یمیعظ یهاینظم ی، بکندمی تنها بعد از وقوع ابراز

ان یب را آنر و حدت یر متغیقتر از صرفا مسیعم یزیچ ها در مورد انباشتینظم ین بیا

 کنند.یم
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ه ی. سرماه استیسرما یب و بازسازیتخر یكیالكتیک پروسه دیشامل  داریمایهسرانباشت 

وسته بر موانع خود ید پیه بایکند. سرما یخود را بازساز یدیط و روابط تولید شرایهمواره با

اس یمقتوانند در می ، صرفایحساس یهاکه در نقطه عطف ید، موانعیش فائق آیخو یدهیآفر

 ین حرکت، آنارشیمحرکه ا یرویابند. نیانتقال  یتر یبه سطوح عال یبیم و به طور تخریعظ

ن ینحال، ای. در عکندمی فرسوده آن راو هم  شودی میه منتهیاست که هم به توسعه سرما

کند. در سراسر ید سازمان میتجد یقهر یاه را به گونهیاست که سرما یحرکت معلول آنارش

 انباشت یوجوددارد که موجب تضادها یش درازمدتی، گرایب ـ بازسازیکِ تخریكتالین دیا

 . شودمی

ه در ینرخ سود دارد. سرما یش نزولیشه در گرایه ریدوباره سرما یابیضرورت سازمان 

اش بر سر راه توسعه یتیمحدود ید کند که گوئیتول یاگونهه سود مجبور است ب یجستجو

 سودآور یریکند که متناسب با به کارگیرا تحمل م یدیفقط تول» حال، نیوجود ندارد. در ع

كن یمبادله است. لهای مصرف و ارزشهای د ارزشی، تولداریمایهسرد ی( تول4« )ه باشد.یسرما

آن تسلط  م کرده و برید را تنظید ارزش اضافه است که تولیتولتر ا به طور مشخصی یدوم

جاد ارزش است یکه پروسه ا د در پروسه کاریرا با هیگسترش سرما یت اساسیددارد. محدو

ه یکه سرما ی. همان ابزارشودمی می. به طور خالصه، انباشت توسط نرخ سود تنظکردجستجو 

ن یپائ یبه سوش دارد نرخ سود را ی، گراکندمی استفاده ید استثمار کار مزدوریجهت تشد

ارزش  د و گسترشین گسترش تولیبگر، یانباشت است. به عبارت د ین تضاد درونیبراند. ا

 ش است:یخو یآزمند یه قربانیگر، سرماید یانیاضافه برخورد وجود دارد. به ب

 . هراستل مولدترشدن آن یکاهش نرخ سود به جهت نامولدتر شدن کار نبوده بلكه به دل»

ه از هستند ک یاژهیش نرخ ارزش اضافه و کاهش نرخ سود ــ اشكال وین تبارزات ــ افزایا دو

( از نقطه نظر 8« )ابد.ییبازتاب م داریمایهسرابنده کار در نظام یرشد  یق، بازدهیآن طر

مولده در  یروهایاست که رشد و توسعه ن یمیمحرك عظ یرویزمان نن قانون همی، ایخیتار

 کند.یان میب آن راو هم خصلت خودـ محدود کننده  شودمی را موجب داریمایهسرستم یس

و  یست، بلكه تحول فنیک موجود نین آلت و تكنیماش ینیگزید و جایصرفا بازتولانباشت،  

به  ون،یزاسیاساسا وابسته است به مكان کال ی. ارزان شدن کلاست یدیستم تولیکل س یارزش

ش یافزا»به  ،یهر کارگر استخدام یکار گرفته شده در ازاه ه ثابت بیاز سرما یاندهیمقدار فزا

( به علت 4« )ه پرداخت شود.ید توسط خود سرمایبا»قول مارکس، ه ب که «مولده یروین

د ین و باز تولیجهت تام یضرور یارزش کالها یکار )و متعاقب آن کاهش کل یش بازدهیافزا
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از کار زنده نهفته در کالها کار پرداخت نشده است .  یشتریقسمت ب کار کارگران(، یروین

ق ی)که از طرها آنر کالها به نسبت کار مرده نهفته در افته دیت یكن نسبت کار زنده مادیل

( شودمی منتقلها آنره ـ مصرف شده توسط کال به ین آلت و غیمواد خام و ابزار کار ـ ماش

کار )که  یروین ی، تقاضا براداریمایهسرد یشرفت تولیابد. با پییکاهش م یاندهیبه طور فزا

ن، اگر ی. بنابراکندمی دایکاهش پ یاست( به طور نسب یمولد ارزش و ارزش اضاف عامل تنها

هر کارگر منفرد در  یبالتر رفتن بازده )با چه نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده

وجود دارد تا  یکمتر یزمان کار اضاف یابد، اما به طور نسبییش مینش ارزش اضافه( افزایآفر

پرداخت شده و کار پرداخت نشده به نسبت  ـ مجموع مقدار کار کنددار تصاحب هیسرما

دار هیسرما یهانهینسبت به قبل کل هز ن،ی. بنابراشودمی گرفته شده، کاستهه ثابت بكاریسرما

حجم ارزش اضافه. از آنجا که نرخ سود عبارتست از کل ارزش اضافه  ابد تاییش میشتر افزایب

ر(، نرخ سود یه متغیسرما به عالوهت ه ثابیشده )سرما یگذارهیه سرمایم بر کل سرمایتقس

 ( 9. )کندمی دایکاهش پها آن

ره شده، یه ثابت ذخیهر واحد ارزش از سرما یهم، مقدار کار زنده صرف شده به ازا باز

خواهد شد، اما  یش مطلق حجم اشتغال منتهیت به افزایاگر چه رشد ظرف .ابدییکاهش م

رد تا همان تعداد سابق کارگران را ید استفاده قرار گد موریه بایاز سرما یدیمقدار دائم التزا

در  یه ـ نقش مرکزیابنده ـ روند مستتر در سرمایش یک افزایب ارگانی. ترککنداستخدام 

. پس، نرخ سود متاثر از نرخ ارزش اضافه و نسبت کار کندی مینرخ سود باز یش نزولیگرا

ر مولد یه )و نسبت کار غیبازگشت سرمار زمان ین تحت تاثیو همچن استجان  یزنده به کار ب

 . است( ، کندمی جادیکه ارزش اضافه ا یبه کار مولد کار

. اگر شودمی ترمتعدد، واضح یهاهیت سرماینهفته در موجود یب، تضادهاین ترتیبد 

کار ه به امر ، از ب یتوانستند در صورت آگاهیداران حق انتخاب آزاد خود را داشتند مهیسرما

. اما، همانگونه که کند یریل دهد جلوگیکه نرخ سودشان را تقل یدین تولیوه نویهر ش یریگ

تر را که به نبرد شرفتهیپ یهاکیتكن یریست: رقابت به کارگیم موضوع، حق انتخاب نیدید

مجزا که  یهاهیگر، سرماید یکند. از سویم ی، الزامکندمی کالها خدمت یارزان ساز یبرا

 یخود را توسط بهبود بازده یو تالش دارند نرخ سود مجزا کنندمی تیعالن اجبار فیتحت ا

مت یبالتر از ق یمت موجود در بازار ولیکمتر از ق یمتیشان به قید )و فروش کالهایتول

رامون یشان پیمات فردیعواقب تصم یحاصل جمع جبر ینیش بیخود( بال برند، از پ یدیتول

ست؟ عبارتند از متحول شدن روابط ین عواقب چیاجزند؛ اش، عیخو یفرد یها یگذارهیسرما
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ت ی( و در نهاکندمی متفاوت را پر ین نرخ سودهایکه رقابت شكاف ب یارزش )وقت یکل

 یواحدها انیم پر هرج و مرجق فعل و انفعالت ید و گردش )ازطریتول یط عمومیف شرایتضع

 .ه(یمنفرد سرما

 راتشیکه تاث کندمی ش عملیبه صورت گرا ن قانونیاد کرد، یاما همانگونه که مارکس تاک 

 «انیبه طور برجسته نما» دیمد یو تنها پس از مدت یو به طور کل ینیط معیتنها تحت شرا

 : کردگوشزد  ی. وشودمی

ن موجد ی، همچنکنندمی جادیسود ا یرا در نرخ عموم یش نزولیکه گرا یهمان اثرات» 

 کند ...  ین کاهش را مخل شده، کم کرده و بخشا فلج میکه ا شوندمی کننده یخنث یاثرات

ن مسئله یو دست در دست ا کندمی ها رشدهیکاهش نرخ سود، مجموع سرما یپا به پا» 

و به انباشت  شودمی ن کاهشیکه باعث مهار زدن بر ا شوندمی موجود مستهلک یهاهیسرما

 دهد.یشتابان م یه حرکتیسرما یارزشها

ر به یه متغیدر نسبت سرما یعنیـ  شودتر مییه عالیب سرمایترک ید بازدهرش یپا به پا» 

 دهد.یرخ م ینسب یه ثابت کاهشیسرما

ه گر بیک زمان عمل کنند و در زمان دیتوانند به طور غالب در ین اثرات متفاوت میا» 

 (9« )ند.یجو یشیگر پیكدیموقع بر 

م ین تقسی، چنکنندمی لیخ سود را تعدج کاهش نریکه نتا یاکننده یمارکس اثرات خنث 

 یهایکردن روز کار، و نوآور ید کار، طولنیق تشدیش شدت استثمار از طری( افزا0: کرد یبند

ارزان ( »3، «کار یرویر ارزش نین راندن دستمزدها بزیپائ( »2داران خاص، هیسرما یكیتكن

ش ارزش یمانع افزا نیکه همچن یكیتكنهای شرفتیه ثابت توسط پیکردن عناصر سرما

در  ییق صرفه جوی، و از طرشوندمی دیش حجم ابزار تولیبه همان نرخ افزا« ه ثابتیسرما

ت یاد جمعیازد( »4ره، ید و غیه، زائدات تولیموثرتر از مواد اول یریها توسط بهره گنهیهز

تجارت »( 8گذارد، ین میع نویار صنایژه در اختیاز کار ارزان را به و یکه انبوه« ینسب

 خدمته ب یه ملیمدار سرما یگر را از فراسوین عوامل دیه ایک سو کلیکه از « یخارج

در  یگذارهیق تجارت و سرمایبرتر از طر یو سودها یاز انحصاریگر، امتید یو از سو ردیگمی

 ( 8آورد. )یبار مه مستعمرات ب

 یط را برایدهد تا شرا کننده را مهار زده و جهت یشات خنثین گرایا کندی میه سعیسرما 

ه در یشتر سرمایب یابیه آن عبارتست از تراکم یکند ) که پا یگسترش سود آور خود بازساز

ق افزودن بر کل سودشان ، نزول در نرخ یكنند تا از طریخاص تالش م یهاهینكه سرماین ایح
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 دهیبلعها آنوسط ا تیب شده و یها ترکهیگر سرمایها با دهیسرما یند.( بعضیسود را جبران نما

ن جهت ینو یالتید. اشكال تشكیآیم به وجودر یین رقابت تغیب در موازین ترتیو بد شوندمی

د. بازارها مورد نفوذ واقع شده و توسعه یآیم به وجودد یاس تولیو گسترش مق ییش کارآیافزا

و  یاعتبارستم یهمچون س ییهازمی. مكانشوندمی ن گشودهینو یدیتول یهاابد و عرصهییم

 .کنندمی لیرا تسه یدخالت دولت ، بازساز

ن ادعاست یر بال برنده بر نرخ سود داشته باشد، صحت ایتاث یش نرخ ارزش اضافیاگر افزا 

کار  یكه بازدهیاندازد در حالیعقب ب آن راتواند در کاهش آن اخالل کرده و یکه صرفاا م

ب شده با آن یزان کار ترکیابد، اما مییش میفزاه بكار رفته ایش در سرمایمعمول به نسبت افزا

زان یق مصرف، می. مقدار بازده هر کارگر عمدتاا از طرکندمی دایکاهش پ یبه طور نسب

« بازده»د و یها به روند تولعبارتست از داده «نهاده»ح مترجم : ی)توض یهااز نهاده یشتریب

کار(  ینرخ بارآور یعنی« کار یبازده»شده. ن روند فرآوردهیا یفرآورده، آنچه که درانتها یعنی

 یش بازدهیکه افزایابد. در حالییش مین آلت به نسبت هر واحد فرآورده افزایمواد و ماش

ن را ارزان کند. اما رشد یک ماشیل دهنده یتشك یمثال عناصر مجزا یممكن است. برا

كس و تحول در اساس یف ۀیسرما یبه توسعه مستمر مجموع موجود یاجتماع یدیتول یبازده

)با تر دهیچیشتر و پیبن آلت یگر وجود ماشیمنوط است. به عبارت د یکار یپروسه یكیتكن

شده، و « تر یعال»دا کرده، یپ یشتریات بین(. در واقع پروسه کار جزئیدر بر داشتن عناصر نو

زه یش مكانیاز پ شید که بیتول ۀوستیپ و متقابال مرتبط به هم یهار پروسهیر مراحل و زیبه ز

، و کندمی لینرخ سود خود را تحم یش نزولی( گرا01. )شودمی می، تقسشودمی و خودکار

 ش دهد.یتا مقدار سود را افزا کندصرف  یشترینه بید هزیه در تناسب با آن بایسرما

ه استثمار یاست که بر پا ینیخا معیتار یدیوه تولین قانون، وابسته به شیوجود و عملكرد ا 

ه )که یر ممكن( سرمایتا غیانگر قوه محرکه متضاد )ونهاین قانون بیقرار دارد. ا یار دستمزدک

كن، ی( ل00. )استش ید( جهت آزاد شدن از اساس خویآیم به وجود یتحت فشار آنارش

صورت ه و نه ب شوددرك  یكیالكتیک قانون متحرك و دید به مثابه ینرخ سود با یش نزولیگرا

نرخ سود ضرورتاا در حال نزول  ید انتظار داشت که در هر مقطع خاصی. نبایكیک روند مكانی

و به مثابه  هیاز تحول سرما یر خاصیمدت، در استمرار مس یش، در طولنین گرایباشد. ا

تر دهشتناك یه به نحویسرما یخیابد و درحرکت تارییبرسر راه انباشت ظهور م یدرون یمانع

ا یرشد  یل رفتن عمومیعنوان تحله ن قانون بیاستنباط از ا .کندیل میش خود را تحمیاز پ

 ار بدور است. یبس ن ارتباطیدر اشه مارکس یاند ، از مزمنب یسراش
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و  یخیمشخص تار یا نرخ انباشت را که تابع عوامل چند بعدیق یر دقین قانون مسیا

ـ که در برخورد  قاا متضاد انباشت رایت عمی. بلكه ماهکندنمی نییش تعیاست از پ یاسیس

 یکند، و پارامترهائیکننده آن آشكار است ـ مشخص م یش و عوامل خنثین گراین ایب

ارزش هستند ـ  ییربنایاز روابط ز ییهاجلوه یـ که همگ ینی)عوامل محدود کننده ـ م ( ع

توان می ن مسئله را صرفایم ایکنمی دیگذارد. اما باز هم تاک یروند انباشت جلو م یبرا

غلبه ها آن د بریه بایهستند که سرما ین پارامترها موانعیحسب تضاد و حرکت درك کرد: ابر

ه را تكان داده و باز یمهم که کل سرما یر ارادیغهای ق تشنجیتواند از طریکند و تنها م

م چرا مارکس یکه درك کن كندین قانون به ما کمک می، غلبه کند. فهم اکندی میسازمانده

 بحرانم که انباشت و یبفهم کندمی ما کمکه نداد؛ ب بحرانرامون یپای اگانهجد یهرگز تئور

 شده است. یخال گذار بحرانبا  نكه انباشت الزاماایا یعنیز هستند یک چی

پر ، محصول حرکت کندمی تصادمها آنه با یسرما یکه خود گستر یدرونهای تیمحدود 

 یروهایرشد مطلق ن یبه سوش داردیگرا داریمایهسر یدیوه تولیش»آن است:  هرج و مرج

 یط اجتماعیموجود در آن و بدون توجه به شرا یمولده ـ بدون توجه به ارزش و ارزش اضاف

گر هدفش عبارتست ید یسو که، از یرد؛ در حالیپذیانجام ما نهآتحت  داریمایهسرد یکه تول

 (02...« )جه آن به اعالء در یه موجود و ارتقاء خود گستریاز حفظ ارزش سرما

 داریمایهسرـ  شودمی مفرط یهایهاو آشفتگ یر آن باعث ناموزونیها و اهداف متغوهیش 

شكند. یرا فراهم کرده است، مها آنکه خود موجبات رشد  یا مولده یروهایبار ن ینیر سنگیز

 که یاهیاد از حد انباشت شده ـ سرمایه زیست مگر نقطه تراکم سرماین یزیچ بحرانپس، 

 یب موجود بازسازماندهیتواند به طور سودآور خود را در چار چوب ساخت و ترکیگر نمید

 د است: یمازاد تول بحران داریمایهسر بحرانبنا شود.  از نو د کالاین چارچوب بایکند؛ ا

 یحتاج زندگیـ ابزار کار و ما یدید ابزار تولیست مگر مازاد تولین یزیه چید سرمایمازاد تول»

از  ینیه معجدر در خدمت استثمار کردن کار با یعنیعمل کنند،  هیسرما عنوانه وانند بتمی ـ

توقف  و ها،ین شدت استثمار باعث آشفتگیش از حد معین حال،کاهش بیاستثمار؛ در ع

اوقات ابزار کار و  یبرخ . ....شودمی هیسرما یو نابودها بحران ،داریمایهسر یدیپروسه تول

ه ب ینیکه با نرخ سود مع شودمی که مانع از آن شودمی دیع تولینقدر وسآ یحتاج زندگیما

 ( 03« )عنوان ابزار استثمار کارگران بكار گرفته شوند.

د یک مازاد تولیاست،  داریمایهسر بحراند که مشخص کننده ین مازاد تولین، ایبنابرا 

د است . یمازاد تول یورط موجود سودآیه نسبت به شراید سرماین مازاد تولی. استیمطلق ن
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چارچوب انباشت  یعنیه موجود است. ـ یکمبود سرما لیمان دله زمان و به كن به طور همیل

)که  کندنمی جادیتا برتر را ایفیدر سطح ک یان توسعهیه و تضمیسود لزم جهت تغذ موجود

ه خصلت ید سرمای( مازاد تول04د( )کنرا متحول  یط سودآوریبتواند کل روابط ارزش و شرا

صورت کم آوردن و هم ه خود را هم ب بحرانن یكن ایست. لا داریمایهسر بحران یاساس

 كند.یه جلوه گر میسرما یپرخور

و مرز از قبل  ا حدیست که گویآن ن ، دربحران در ارتباط بانرخ سود  یش نزولیت گرایاهم 

ه خود یسرما یداران روهیدر نرخ سود وجود دارد که پس از آن سرما یان شدهییتع

ش ین است که گرایشتر مسئله ایکنند. بلكه ب یگذارهیسرما شوندنمی نند و حاضرینشیم

ه خود وادار به یحفظ حجم سرما ش نرخ و حجم سود ویداران را جهت افزاهیسرما مذکور

داران که هی، سرماکندمی بروز بحرانکه  یهنگام . در واقع،کندی مینشان دادن چگونه واکنش

 یدار دوباره خود یگذارهینده ازسرمایطور فزار سودآور قراردارند بیغ یهایگذارهیبارسرما ریز

کنند. می باشد( یاگر بورس باز یز سودمندتر )حتیه را وارد معامالت مخاطره آمیکرده و سرما

ا و متضاد یشات پویان گرای، غلبحرانکنند(. می جادیمحرکه خود را ا ین معامالت قوای)ا

، بلكه شودنمی دهین کشیپائ یب کاهش سودآوریدر سراش یه به آهستگیاشت است. سرماانب

 اش جهت حفظ خود به مثابه ارزش خود گستر، منفجرپر هرج و مرجهای جه تالشیدر نت

وجود نداشته و ندارد؛ نه چكاننده  بحران یبرا یان شدهییش تعیاز پ یویچ سناری. هشودمی

 بحرانکه بر طبق آن  یریلتغ ینه الگو ازد واند را براه حرانبوجود دارد که  یخودکار

ظاهر  یه اجتماعیا جوانب متضاد کل سرمایها ک ازعرصهی تواند در هریم بحرانابد. یانكشاف 

 بحرانکنند و به هر یتداخل م ین اقتصادیبا قوان یاجتماع یاسیس، عوامل به عالوه. شود

 دهند.یم یخاص یژگیو

گر یكدی د در برخورد و عمل متقابل بایمجزا با یهاهیانباشت، سرما« یعاد»دوره  یط 

ن با وقفه و مشكل همراه است. یا د، وکننش را حفظ یخو یتالش کنند که خود و سودآور

 فید تضعیستم باز تولیکل س جوهر خود، ن روند است. دریا در یگر جهش انینما بحران

 ه به وقفه در انباشت دریسرما یجاد شده در مدارهایاهای ها و گسستییجا به جا: شودمی

درك  ی. براشودمی تر و حادترسکیر ها پرهین سرمایو مبارزه ب شودی میم منتهیاس عظیمق

 داریمایهسردرنرخ سود در چارچوب انباشت  یشیافت که تنزل گراین نكته را درید ایبا بحران

 خشد.بمی شدت آن را یدرون یو آنارش ردیگمی صورت
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 داکرده، انباشت متوقفین علت که نرخ سود کاهش پیبه ا م، صرفاا یهمانگونه که متوجه شد 

 یه رویتراکم سرما یبه سوجبران کاهش نرخ سود  یبرا ینیمع یهاهی. سرماشودنمی

كن، فشارها و یکنند. لمی دیوجود ندارد، تول یتیکه محدود ییو باحرارت، گو آورندیم

و منسوخ ساختن  یـ در شكل نوساز ، خود منابع اختالل هستندیكیتكن ینوساز یهانهیهز

د، یآیمجزا لزم م یهاهیسرما یبرا یریکه انعطاف پذ یكس ـ و زمانیه فیش سرمایش از پیب

ها مختص انباشت بوده و در همه حال در آن دهین پدیبندد. ا یرا مها آن یدست و پا

 یدیکل یکنند و بسته به وضع واحدهامی حمله یریگبه طور فرا بحرانموجودند؛ اما هنگام 

که  یه هائیگذارند. آن سرمامی هیت روزمره سرمایبرفعال یدیرات شدیه کل تاثیسرما

 یگذار هیخودرا ناتوان از تحقق ارزش کامل سرما شوندزه یتوانند به همان سرعت مدرنینم

. شوندمی ش منسوخیش از پیشتر، بیب یکارآئ یدارا یهاهیابند چرا که توسط سرماییمشان 

 هیبازار سرما ریمتغ اریط بسیازمند آن هستند که درشرایعاجزانه ن زین شتریب یهاهیاما سرما

ن خاطر که یقا بدیابند. دقیاند ( باز ت کردهیرا )که با انباشت وام تقو کالن خود یهایگذار

 یرقابت یمتفاوت بعلت فشارها یهاهیو سرماها بخش کندمی ه به طور ناموزون رشدیسرما

ابنده یکاهش  یش از سودآوریب ایبه درجات کم  که هرکدام دارند، یاژهیو یهایخاص و توانائ

ه کل یعناصر سرماها نیار حال، ه دهند. اما بهمی بروز یمتفاوت یو واکنشها شوندمی متاثر

ضد ه د، بیشبكه بازتول یوندر یدگیهم تن م که چگونه درینیبیم یبرجستگ نجا بایهستند. درا

 .شودمی خود آن بدل

ت یموفق انباشت یكن برایزد. لیدور مها تا کنون، بحث ما حول توسعه و تحول ارزش 

ن ارزش یاز تضاد ب یگرین جنبه دی. اشوندا ید مهیز باین نیمع یط مادیشرا یز، بعضیآم

 بینفک از ترکیل یربوده و عنص ییسرشت شكل کال مصرف و ارزش مبادله است، که در

از مجموع  یکه اجزاء مشخص کردن فرض خواهد یده آل چنید ایاز بازتول ی. مدلاستانباشت 

گرند( به ید یهاهیسرما یبرا یمهم یهاداده خود به نوبهخود را )که  یهاه بازدهیکل سرما

ات رشد برنامه یه بر طبق ضروریكن سرمایسازند. لیارزان م یكدستی نرخ نسبتاا نده بایطور فزا

کنند که باعث یافت میه کمتر دریسرماها بخش ی. بعضشودنمی عیشده و متناسب توز یزیر

به طور  یو نوساز یكیتكنولوژ یهایكه نوآوری، در حالشودیی میآمدن تنگناها به وجود

شرفت یكنواخت پیه به طور یسرما یقت اگر همه واحدهایروند. در حقیش نمیكدست پی

 یهاکارخانه یتر خواهد بود. به طور مثال، وقتارسادهینرخ سود بس یش نزولیه برگراکنند، غلب

خود را  یین فلزات هستند، توانایکه مصرف کننده ا یگریدهای زه نشوند بخشیذوب فلز مدرن
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 ه کلیسرما دهند. باز هم،یجلو راندن انباشت از دست مه ها و بنهیدر به حداقل رساندن هز

 یهاییکارآ یخاص دارا یهاهی. سرمااستار متفاوت یو مرکب از عناصر بسرنده یبرگ در

دارنده  ها،بخش یمتفاوتند. بعضهای تحرك یکه دارا شوندمی عیتوز ییگوناگون در بخشها

بال  یبا تكنولوژهای یگذارهیسرما با یكیو تكن ید هستند که به طور مادیاز تول ییروندها

کنند. یه میگر بر اشكال فشرده )فوق( استثمار تكیدهای خشكه بیخورند دارند. در حال

نوردد، یرا در مها آنهجوم برده و  یگذارهیمتفاوت سرما یهاه به عرصهیکه سرما یهنگام

 یکامل یها. و رشتهشودمی ش معوجیش از پیه بیع سرمایتر گشته و توزبرجسته یناموزون

شده،  یها در گرماگرم رقابت دچار ورشكستگهیماسر یبعض تاا ی. نهاشوندمی ع مضمحلیازصنا

( کنندنمی جادیگر ارزش مصرف خاص ایه خارج شده و )از آنجا که دیسرما یاز مدارها کامالا

ه کل مانع یسرما یع جاری، توزبحران. در شوندمی دیدر روند بازتول یسخت یهاباعث وقفه

 .شودمی شتریشرفت بیپ

ها هیسرما یابد. بعضیید مازاد کالها میشرده خود را در تولان فیه بیانباشت مازاد سرما 

ها نهیل هزیتقل یبخشند و برایش میاز کارگران را افزا یسرعت برخ یش بازدهیافزا یبرا

گونه  چیكن هیبرسند ـ ل به فروشد ید شده بایتول یکنند. انبوه کالهایه را اخراج میبق

ش حجم سود در مواجهه یافزا یجان زده برایههای شن امر وجود ندارد. تالیا یبرا یضمانت

انجامد. همزمان با آن، ید و مصرف مین تولید تضاد بیابنده صرفا به تشدید یبا رقابت تشد

 یکشند، تقاضا براین دست مینو یگذارهیکاهش سودها از سرما به خاطرکه  یدارانهیسرما

که مولد  ید اجتماعیدرآن بخش از تول د را کاهش داده )که باعث کاهش و اخراجیابزار تول

)از  کنندمی ز کمین شت راین معیل تامیوسا یبرا تقاضا ( وشودمی است یاهیسرما یکالها

، هم یر مكفیغ یتوانند به طور سودآور استخدام کنند(. تقاضایرا م یآنجا که کارگران کمتر

فروخته نشده نه  یحجم کالهاه آن قرار دارد؛ یاست و هم بر پا یر مكفیغ یمحصول سودآور

که  ییهاهیزاند. وجوه انباشت آن سرمایانگمی بر آن را داایاست بلكه شد بحرانتنها نشانه 

ش یشتر از پیند باز هم بکنل یتبد یش را به ارزش پولیخو ییکال یهاتوانند فرآوردهینم

 دتریوسانات شدد، اکنون دستخوش نیمت حاکم بر بازتولین قیو روابط مع کندمی سقوط

 . شودمی

ن ین عرصه است که ایق همیخورند و از طریبه هم گره م یانباشت در عرصه مال یتضادها 

ه ینده سرمایفزا یت اجتماعین به ماهیش از ای. پشوندمی تضادها با اثرات تكان دهنده منتقل

 یرکز ارزش اضافره متمیکند که از ذخیخاص را قادر م یهاهی، سرمایاشاره شد. شبكه اعتبار
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به  ین شبكه اعتباریند. اید نمایش، تولیوجوه انباشت خو یهامحدوده یه و تا وراکرداستفاده 

د کننده منتظر یدار تولهیوجود ندارد که سرما یرا ضرورتیبخشد؛ زیه سرعت میواگرد سرما

بتواند  ند تایش( بنشین خویشید شده پیتول ی)در مقابل کالها یبازپرداخت پول یشكل رسم

مولده را در کل امكان  یروهایعتر نیرشد وسها نیاـ که همه  کندد را شروع ین تولیدوره نو

به مستمرـ  ید و سودآوریل استقراض ـ مفروض بر تولیر طویک زنجیکند. در عمل، یر میپذ

وبه نه بستانكاران بر بدهكاران )که احتمال ب یجه فشار وارده از سویكن در نتید. لیآیم وجود

ر در نقاط مختلف از هم ین زنجیها، ایحل و فصل بده یهستند( برا یگریخود بستانكاران د

ل کند تا یبرساند و به پول تبد به فروشخود را  ید کالی. پس هر کدام باشودمی گسسته

 یپول یهایی، و داراردیگمی بازپرداخت بال یهاواسطه یخود را بپردازد؛ تقاضا برا یهایبده

دهد. و یبت مینشدن ارزش کالها خبر از مص محققنجاست که یابند. در اییت میمز یقیحق

 یم ارزش اضافیخود دارد، مبارزه تقس یدر کاهش ضررها یه سعینكه هر سرمایبا توجه به ا

نده یفزا ینین با جانشیابد. عالوه بر اییبشدت رشد م یدیبه بهره، اجاره و سود واحد تول

. شودمی ادیز یمال یفشارها یواقع یگذارهیسرما یره به جایادغام و غ ،یازاحتكار در بورس ب

ر یابش امكان پذیآنچه که در غ یورا یل توسعه و بازسازیکه در خدمت تسه یستم اعتباریس

اگر  .ردیگمی قرار بحراندن به یت بخشی، اکنون در خدمت بزرگ کردن و عموماستاست، 

ن ین قدرتمندتریش باشد، همچنیر فائق آمدن بر موانع خوه دیسرما یانگر ناتوانیب بحران

 ز هست. ینها آنان یموقت از م یق راهگشائیطر

 یک دگرگونین یست، همچنا داریمایهسرسخت در روند انباشت  یاوقفه بحراناگر  

در  یفیک جهش کی یها ش شرطیکه پ استز یه ـ نیاز حرکت سرما یكال ـ بخشیراد

ربط به عملكرد آن است،  یو نه ب ینسبت به انباشت نه خارج بحران. کندمی جادیانباشت را ا

 : استد آن یم و تجدیسم عمده تنظین روند است و مكانیوست با ایبلكه در پ

های زشیخها آنموجود هستند.ـ  یز تضادهایموقت و قهرآمهای شه راه حلیهمها بحران»

 (08گردانند. )یده را باز متعادل بر هم خور یمدت زمان یهستند که برا یقهر

د از فروش، کال از پول، ارزش مصرف از یخر ییصحبت از جدا یگریمارکس، در بحث د 

 یید بورژوایموجود در تول ین تضادهایکند که چنیه و خاطر نشان مکردارزش مبادله 

ه در م کنندین روند تنظی. معذالک، اشوندمی داده یم آشته به یام کنندهیتوسط روند تنظ»

ه و در کردت یعوامل منفصل که به طور جداگانه فعال یامتزاج قهر ها،بحرانن حال بصورت یع

حفظ  یدار براهیكه هر سرمای( هنگام04« )ابد.... ییاند ، ظهور من حال با هم مرتبطیع
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 گتن یهارا از عرصهها آنآورد تا یگر فشار مید یهاهیه، بر سرمایسرما به مثابهتش یخصوص

که قبال غنائم « دست اخوت. »ردیگمی بخود یمتفاوت یماید اخراج کند، رقابت سیونده تولش

 انیو به خصومت م شودمی نک از هم گسستهیکرد ایم میتقسشان نید را بیتوسعه تول

 یقهر یجهت بازساز یبه ابزار یمبارزه رقابت بحران( در 09. )شودمی بدل« اخوان متخاصم»

 یش کننده دارد که راه را براینقش پال بحرانن، ی؛ و بنابراشودمی لیه تبدیم سرمایو عظ

 .کندمی شتر بازیانباشت ب

ه و ی، روابط ارزش موجود سرمایش کنندگین نقش پالیوسته ایجزء پ به عنوان، بحران 

ن یکه از درون ا ییهاهیدهد. سرمایر مییها را در روند شتاب دار تمرکز تغهیان سرمایروابط م

 یبازساز ین کننده ترییتع به نحود را یط تولیابند تا شراییم یتیند موقعیآیرون میروند ب

رند. یگیدتر و کارآمدتر )و نه صرفاا بزرگتر( شكل میجد یهاهیسرما بین ترتیند. بدینما

که در  یراتییافتد با تغمی ع اتفاقیوس یاس اجتماعیکه در مق ییهاییجا به جا، بحرانهنگام 

ب شده و در مجموع کل ید، ترکیآیم به وجودتر یدیبزرگتر و کل یهاهیان سرمایبط مروا

رد و به چه شكل موثر یپذیانجام م یین بازسازین چنی. چگونه اکندیه را سود آورتر میسرما

. نقش و ردیگمی ه کل انجامیاز سرما ین بردن بخشیه از بیبر پا یبازساز ؟ اساسااشودمی واقع

آن محتاج  ی( و نوسازیه ایسرماهای ارزش ه )وین بردن سرماین از بیاهای سمیمكان

 است. یشتریحات بیتوض

دهد، یا کاهش میبرد ین میموجود را از بهای مولده کار، ارزش یرویش در نیهرگونه افزا 

ن یک دستگاه ماشیمثال،  ید کرد. برایتوان ارزانتر تولیمصرف را مهای ن ارزشیرا که همیز

گرفته است(  آن را یشتر جایب ییبا کارآ یا دستگاهین آمده است )ید آن پائینه تولیه هزک

ن یشیط پیاز ارزش آن که منعكس کننده شرا ین جهت بخشیش ارزش دارد؛ و بدیکمتر از پ

 یكس دارایه فیع سرمایسر ینیگزیبه شكل جا یگذارهیرود. سرماین مید است، از بیتول

آورنده عدم تعادل  به وجودتر بوده و ه گستردهیسرما ی، نابودبحراناست. در  یرین تاثیچن

 افتد،یمولده کار اتفاق نم یرویدر ن یواقع یشیق افزای، عمدتاا از طرین انهدامی. اما چناست

رد. یپذیکار انجام م یروین آلت و نیه ، ماشیبلكه توسط کاهش در ارزش موجود مواد اول

که در حال محدود شدن است به سقوط  یاختن بر بازاراند بر سر چنگ یجوئ( رقابت09)

ن آوردن ید شده صرفاا با پائیتول یاز کالها ی، و از آنجا که بخششودی میمت کالها منتهیق

 کندی میندگینما آن راکه  یاهیبرسند، سرما به فروشتوانند در بازار یشان میها متیق

ن یگر تضمید شده است. سهام، بوند، و دیتولتر زانرسد اریکه بنظر میا به نحویاستهالك 
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سقوط  به خاطر، ها آن؛ ارزش بازار شوندمی سرنوشت دچار نیبه همز یگر نید یمال یهانامه

 ابد.ییختن بازار بورس، استهالك میمتها و در هم ریق

نه رد ) و یپذیخاص انجام م یهاهیجه حذف سرمای، تمرکز اساسا در نتبحراندوران  یط

 م صورتیها و تحكهیمانند ادغام کردن سرما ییتهایق فعالیآنطور که در دوره رونق از طر

 یهایید بستانكاران قرار دارند مجبورند که دارایکه تحت فشار شد ییهاهی. سرماردیگمی

 به فروشه( را ارزان یمواد اول ین آلت بال استفاده گرفته تا قرار دادهایش ) از ماشیخو

د یکه اجازه باز تول یشان را در سطحیکه قادر نباشند ارزش کالها ییهاهی. آن سرمابرسانند

ا حداقل قسمت قابل یآنان  یهاییو دارا شوندمی کنند، ورشكست محققبدهد ها آنبه 

 به عنوانت یکه از فعال ییهاهی. مستهلک ساختن سرماشوندمی ختهیبه بازار رها آناستفاده 

آن  یجهت انباشت برا ین اساس بهتریکند؛ و ایر میرا امكان پذها آناره ه ، جذب دوبیسرما

 : کنداند فراهم افتهیکه بقاء  ییهاهیسرما

كبار و یه موجود ـ یسرما یاارزش مبادله یعنیجامعه ـ  یه اسمیاز سرما یمیبخش عظ»

ن را ید نویزتولبا به واقعن رفتن، ممكن است ین از بیرود، اگر چه این میشه از بیهم یبرا

 (08« )گذارد.یر نمیرا که بر ارزش مصرف تاثیل کند زیتسه

 یشده در اغتشاش حراج، ارزش مبادله کمتر یدارید خریابزار تول ها،متیبه علت سقوط ق

که  ی. هنگامهستندهمان ارزش مصرف  یكن دارایکنند ولیم یندگیرا نسبت به قبل نما

ـ مقدار  کندمی را آب یاضاف یر کالهایذخا بحرانخره ـ و بالشودمی د از سر گرفتهیتول

که همان مقدار ذخائر ابزار  ه کل، بزرگتر خواهد بود، چونینسبت به سرما ین ارزش اضافیمع

ن ینرخ سود ا نیم شده است. و ایتقستر یقو یهاهیان سرمایم ینه کمترید با هزیتول

ورشكست  یهاهیها از سرماینتقال دارائ( مارکس بر نقش ا21دهد. )یم یها را ترقهیسرما

 د: ید ورزیاند ، تاکه نابود شدهیارزش کالها و استهالك سرما یشده که توسط کاهش ناگهان

پس از  یعنیکنند ـ یدست نشوند رشد نمه بزرگ تا دست ب یاوقات شرکتها یاریبس»

ن یخرند و بدیرزان مرا اها آن ینان بعدیورشكست شدند، جانشها آنه ینكه صاحبان اولیا

 ( 20« )کنند.یکمتر کار را آغاز م یاهیسرما یهاب با نهادهیترت

ها هین سرمایت تریکفا ین و بیكسو، منسوخ تری. از شودنمی ه صرفا متمرکزیكن، سرمایل 

 به وجودد، یر در تولیدرگ یهاهیگر، کاهش تعداد سرماید ی. از سوشودمی کال کنار گذاشته

نه هر واحد یجهت کاهش هز یعنیـ کندمی لیاس بزرگ را تسهیمق یدهاآمدن اقتصا

تواند در ید که قبال کند شده بود، اکنون میها و ابزار تولدر کارخانه یگذارهیفرآورده. سرما
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 ییو کار آ یكیش برده شود. به طور خالصه، سطح تكنیبه پ یو سود آورترتر عیسطح وس

 توسعه یبرا یخود محرك مهم به نوبهكس یه فیسرما یابد. نوسازییم یه کل ترقیسرما

د باز هم یتواند و باید می، عرصه تولشوندمی ن عناصر وارد عملیکه ا ی. وقتشودمی

شتر در شكل یم کار، نفوذ بیتر شدن تقسیرنده تخصصی، که خود در برگشودتر گسترده

 . بهاست یگذارهیو سرما یجشتر تجارت خاریاطراف و گسترش ب داریمایهسرماقبل  یهایبند

 یاجبار یكاریق بیره کار از طریمجدد ارتش ذخ یـ بهبود، بازساز بحرانک یالكتین دیمراه اه

ن نگاه یدهد که هم دستمزدها را در سطح پائین امكان را میه ایبه سرما بحراندوره  یدر ط

 یکار،برقرار دن بهیق سرعت بخشیرا از طر ید تریستم انباشت شدینكه سیدارد و هم ا

 و رونق را باعث یخود سودآور به نوبهن ی؛ و اکندل یره تحمیمحكمتر، و غ ین کاریپلیسید

 آن را یه و سود آوری، تمرکز سرمابحران یه در طیع سرمایاستهالك وس (22. )شودمی

کرده و  ید را بازسازیط تولید که شرایآیم به وجودن امكان ین اساس ، ای. بر اکندمی لیتسه

ش متراکم بوده و یش از پین روند، بیه منتج از اید. سرمایتحول بخش آن را یكیاز نظر تكنولوژ

ه ثابت و یعناصر سرما به مثابهکه اکنون  یی؛ و کالهاشودمی دیتر باز تولیعال یكیه تكنیبر پا

 اند .ارزان شده شوندمی دیر وارد روند باز تولیه متغیسرما

داران و هیان سرمایع، روابط مید، مبادله و توزیتول مهم در سطحنكه، اختاللت یخالصه ا 

. بر عدم تناسب شوندمی جذب یاضاف یر کالهایدهد. ذخامی رییه و کار را تغیان سرمایم

زنند و مشكالت در عرصه گردش، بصورت موقت سرپوش یلطمه م ید اجتماعیکه به تول یهائ

ن ین بینو یهاه در نسبتیمت، سرماین ارزش و قیجاد روابط نوی. بر اساس اشودمی نهاده

تر و سودآورتر د هماهنگین کار، بازتولی. اشودمی عیتوز ید اجتماعیمختلف تول یهاعرصه

مقروض و  یهاهیسرما ی. همزمان، ورشكستگکندمی لیه کل را بصورت موقت تسهیسرما

 تاا یاندازد. نهایرا به لرزه م یمال ی، روبنایمال یهان نامهیو تضم یمال یهایاستهالك دارائ

افته یبقاء  یهاهیابند، از فشار بر سرماییظهور م بحرانتر که از دل نیبهره پائهای نرخ

ن وام دهندگان و وام ید و برقرار شدن اعتماد بیب، با راه افتادن تولین ترتیکاهند. و بدیم

 .شودتواند دوباره متصل یم بحراندوره  یر پاره شده، اعتبار در طیرندگان، زنجیگ

 یت است که بازسازیعدم کفا یدارا یهاهیمبادله و سرما یارزشها یقا روند نابودین دقیا

 ینی، و چارچوب نوشودمی ع باعثیوس یاسیم تر، در مقیعظ یه را جهت کسب سودآوریسرما

د یتجد یتر و اجتماعدهیچیپ یهاسمیکه از جمله شامل مكان کندمی جادیانباشت ا یرا برا

 : است
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د ـ در یتول یتوسعه بعد ینه را براید، زمیآیم به وجودد ین، در تولیکه در دنبال ا یرکود»

 کند. ...یـ آماده م داریمایهسر یهامحدوده

رکود  به خاطره که یاز سرما ی. بخشکندمی را آغاز ینیكل دور نویب، سین ترتی... و بد

همان  یمابق ی. براکندیخود را کسب م یرزش قبلاش دچار استهالك شده است، ایکارکرد

 یروهایافته و نیبازار گسترش  به همراهد، یافته تولیط توسعه یگر تحت شرایكبار دیدور باطل 

 ( 23... « ) شودمی افته تكراریمولده رشد 

د یتول ین لحظات ضروریهمه ا یناگهان فراخواندن»، یعنید است: یجه، مازاد تولینت

زمان به موجب آن  ؛ همآن هاجه فراموش کردن یدر نت یانه؛ کاهش ارزش عمومدارهیسرما

مولده روبرو  یروهایاز انكشاف ن یتر یش در سطح عالین تالشهاکردد یفه تجدیه با وظیسرما

 ( 24« )در انتظار اوست. یبزرگتر یختگیه فروریسرما به عنوانکه هر بار،  است

نفک روند انباشت است بلكه ینه تنها بخش ل بحران، ن، همانگونه که قبال گفته شدیبنابرا

ق آنست که یو از طر بحرانقا در یرا که دقی، زاستن روند یدر ا ن کنندهییتع یالحظه

( 28. )شوندمی ( حلیصورت موقته )هرچند ب قوه قهره انباشت متمرکز شده و ب یتضادها

ن یو مختص آن است ـ تضاد ب دهدمی لیتشك آن راکه اساس  یتضاد به خاطر داریمایهسر

. به طور خاص شودمی میعظهای جهشـ دچار  یشده و تملک خصوص ید اجتماعیتول

ق مجددا بصورت ین طریکه از ا شودی میه منتهیه سرمایبه تجز« یمحرکه آنارش یروین»

 .شودی میبازساز یقهر

دار جدا هیرمان طبقه کارگر و طبقه سیه از تضاد بیات سرمایو ضرور ینیشات عیگرا 

 افته و حلین انكشاف یمع بحرانک ینكه چگونه یر قرار دارند. ایستند و مطمئنا تحت تاثین

 بحران یهادوره یقا در طین است که دقیتر احیست. نكته صحین نیق معی، به طور دقشودمی

ت، انباش یرسد: عالوه برتضادهامی ن حالتیدتریبه طور اعم به شد یاست که مبارزه طبقات

سرنگون نشود  یه به طور انقالبیكن، اگر سرمایاند . لن مقاطع فشردهیا ز دریخ و فرصتها نیتار

در  یاهیک قانون پایش، سازمان خواهد داد. معذالک، یطبق منطق خو را مجددا، بر خود

که  ی: آن طرقکندمی آن، عملتر یشدن به سطح عال یاجتماعتر نیاز سطح پائ یشرویپ

های بحران ینه را برایابند صرفا زمییم یخالص بحراناز چنگ ها آنان توسط دارهیسرما

 یسه چگونگیگروندرهای ن قسمتیتر از مهم یكیکند. مارکس در می نده آمادهیحادتر آ

 ح کرد:ین روند را تشریحرکت ا
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ـ  موجود یدیجامعه و روابط تول یدیت تولیان رشد ظرفینده میدم فزا هر یناسازگار»

به ه نه یسرما یقهر ی. نابودکندیان میتشنجات تلخ ب وها بحران ر خودرادر تضادها،تظاه

است که به آن  ین شكلیترش برجستهیشرط حفظ خو به عنوانآن بلكه  یروابط برون لهیوس

ن، یکند .... بنابرا یخال ید اجتماعیاز تول یتر یوضع عال یدان را برایم برود و شودمی گفته

 ن توسعه ثروت موجود، مصادفیتر میعظ به همراه یدیتول یرویرشد نن حد یتر یعال

ش. یاتیح یروهایو چالنده شدن ن رانده شدن کارگر یه، به پستیاستهالك سرما با شودمی

ع کار و یق وسیآن تعل یدهد که طیپا مها بحران، به یتحولت ناگهان ن تضادها به انفجار،یا

دهد که قادر به نقطه یتنزل م یابه نقطه یه طور قهره رابیاز سرما یمیمحو کردن بخش عظ

 ینه را برایهر بار زم شوندمی وسته تكراریبت بارکه پیج مصین نتایات باشد .... معذالک، ایح

 ( 24کنند. )یا میه مهیسرما یقهر یسرنگون یتر و بالخره برایعال یاسیتكرار خود در مق

بت بار تكرار شونده که یج مصیم. نتایگردیباز م یچیپس، دوباره به مفهوم رشد مارپ 

های انباشت است که ابتدا تناوب یادوره یروندها یبحران، مراحل کرداشاره ها آنمارکس به 

 درها كلین سیرند. ایگیدهساله را در بر م یو تجارت یكل صنعتیپنجساله و سپس س یزمان

انگلستان، متعارف بودند.  یعنینوزده  ل و اواسط قرنیدر اوا داریمایهسرن کشور یترشرفتهیپ

 یه در طیدادند که سرمامی لیرا تشك یانفجارات چارچوب اساس خطرناك وهای جهشن یا

 یسرنگون یط را برایتر هموار ساخت و شرایجدهای بحران یتر شد و راه را برامتراکمها آن

ق یاز طر داریمایهسرما کند، ا ینیش بیتوانست پی. اگرچه مارکس نمکردا یش مهیخو یقهر

ن حرکت ین حرکت آن از قوانیسم گام نهاد که قوانیالیامپر یعنیتر ین روند به مرحله عالیهم

 یجهان یاسیسم انباشت در مقیالی. با ظهور امپرهستندنفک ی، لکرده که مارکس کشف یسرما

ار یهر چند بسواحد،  یک روند جهانی یبه تضاد اساس داریمایهسر یصورت گرفت. تضاد اساس

ز هست. یگر نیار دیبس یحرکت و تداخل تضادها ۀرندیبرگ ل شد که دریده، تبدیچیپ

اند ز شدهیدتر نیاند بلكه شدا حل نشدهیافته یف نینه تنها تخف داریمایهسرن یادیبن یتضادها

ه ید برجسته و طالیکرد، تائ یت آن را رهبرین با موفقیکه لن یو انقالب ین جنگ جهانی. اول

آمد. اکنون یبه صدا در م قتاایحق« یت خصوصیناقوس مرگ مالك»بودند که در آن  یدار عصر

 م. یپردازیمحرکه عصر م یروهایبه ن
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 س هایپانو
 

ر منقول بوده و ی، که غاست یربنائیز یهایگذارهیل و سرمایكس، ابزار و وسایه فیـ مقصود از سرما0

گره  یدیه با پروسه تولیبازگشت سرما یهاشته کامل دورهن ریق چندیاز طرها آناز ارزش  یبخش

 ه گردشیهر رشته از بازگشت سرما یخورده است ـ بر عكس مواد خام که کل ارزش آن در انتها

 . کندمی

 .020، جلد سوم، یارزش اضافهای یـ تئور2

 .308ه، جلد دوم، صفحه یـ سرما3

 د از ماست(.یک)تا022، جلدسوم، صفحه یارزش اضافهای یـ تئور4

 .241ه، جلد سوم، صفحه یـ سرما8

 .994سه، صفحه یـ گروندر4

 ش باریاش در افزاید و توانائیر تولدآن  ن وابسته است به عملكرد مشخصیارزش مصرف هر ماش 

از ارزش، از زمان کار  ینیرنده مقدار معیبرگ ست بلكه درین مولد ارزش نیكن، ماشیکار. ل یروین یآور

. شودمی تمام شده منتقل ید آن بوده، که ذره ذره به کالهایتول یبرابر با زمان لزم برا ره شدهیذخ

ه ثابت هستند ـ یكس و مواد خام، سرمایه فیکنند. سرمایكجا منتقل میمواد خام ارزش خود را تماما 

زمان است که مصرف آن هم یفرده منحصر ب یکار، کال یروین رند.یتغیزان ارزش خود لیکه در م

 ر خواندهیه متغیسرما شودمی نهیدستمزدها هز پرداخت ین آنچه که برایمولد ارزش است. بنابرا

 .ردیگمی ازهاند د به استخدام شده را برحسب ارزشیه نسبت ابزار تولیک سرمایب ارگانی. ترکشودمی

 یدلر برا 011 یاهدار در مرحلهیک سرمای. اگر کندمی ن مسئله را روشنیساده ا یاضیک مثال ری ـ9

دلر  011و  کندز جهت پرداخت دستمزدها صرف یازه ناند نیره و به همین آلت، مواد خام و غیماش

ه یم که سرمایکنیدرصد است. فرض م 81د کسب کند پس نرخ سود برابر یارزش اضافه در پروسه تول

،  c=011 شودمی نقراریا ن مثال ازی( باشد پس اs( و ارزش اضافه )vر)یه متغی(، سرماcثابت )

011=s ،011  =v یسود مساو ، پس: نرخ 

s/c+v=011/211  

 .%81م برابر با یدار ینرخ سود

نه یدلر در زم 081ه ثابت و یدلر در عرصه سرما 311دار هید، سرمایان گسترش تولیاما اگر در جر

زش اضافه کسب شده نسبت ، پس به فرض ثابت بودن نرخ استثمار، مقدار ارکندر صرف یه متغیسرما

ن معادله نشان یگونه که ا افت، همانیکاهش خواهد  %33،33نرخ سود به یر منهایه متغیبه سرما

 است با: یدهد: نرخ سود مساویم

s/(c+v)=021/(311+081)= 081/481=33،33% 

 248و  238ه جلد سوم صفحات یـ سرما9
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ش از آن ، یب ین عامل ـ و حتیخره، جلد سوم، فصل چهاردهم. آید به سرمایـ رجوع کن8

م در عصر یت عظیاهم ی، داراین سود آوریتام یش برایه شبكه هایـ با کل یخارج یگذارهیسرما

 .استسم یالیامپر

در کتاب  ی. رومان روزدالسك344، جلد سوم، صفحه «ارزش اضافه یهایتئور»د به یـ رجوع کن01

، مباحث مارکس را 389ـ  400( صفحات 0899، تال مارکس )لندن انتشارات پالتویکاپ یریشكل گ

ص ین ببرد، تلخینرخ سود را به طور دائم از ب یش نزولیتواند گرایاستثمار نم یکه چرا نرخ صعود

خ یتوان در آثار انور شیرا م ن ارتباطیدر ا یستیم مارکسیاز مفاه یمهم یل و بررسی. تحلکندیم

 بحرانرامون یپ داب یبر تئور یهائادداشتی: داریمایهسر و یاسید به اقتصاد سیافت. مثال رجوع کنی

در ارتباط زان سود را ین مییتع خیانور ش(، که در آن 0899)ژوئن  2ج شماره یکمبر در مجله اقتصاد

 دهد.یه مورد بحث قرار میسرما یه و موجودیان سرمایجر با

 .914، 843سه، صفحات ید به گروندریـ رجوع کن00

 248د سوم، صفحه ه، جلیـ سرما02

 289و  284ـ288ه، جلد سوم، صفحات یـ سرما03

 49( صفحه0848نز )بوستون، انتشارات پورتر سارجنت، یک، مارکس و کید به پل ماتیـ رجوع کن04

 248ه، جلد سوم، صفحه یـ سرما08

 021، جلد سوم، صفحه یارزش اضافهای یـ تئور04

 213ه، جلدسوم، صفحه یـ سرما09

 444ـ448سه، صفحات یـ گروندر09

 484ارزش اضافه، جلد دوم، صفحه های یـ تئور08

  90ـ91نز، صفحات ی، مارکس و ک«تکیما»د به یـ رجوع کن21

 004ه، جلد سوم، صفحه یـ سرما20

تر یسم مرکزیالیدر عصر امپر بحرانسم حل یره کار نسبت به مكانیحال، نقش ارتش ذخنیـ در ع22

 ده گرفت.یناد آن را یجار یالمللنیبت یاهم دی، اگر چه نبااست

 288ه جلد سوم صفحه یـ سرما23

 404سه صفحه یـ گروندر24

س، )لندن، ین و لورنس هاری، بن فا«تالیکاپ یبازخوان»كل، در کتاب یمشابه در مورد س یاـ نكته28

 91( صفحه 0898الن، یانتشارات مک م

 948ـ  981سه، صفحات یـ گروندر24
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 فصل چهارم

 سمیالیرقابت آزاد به امپر داریمایهگذار از سر

 

ن، یاست نویجنگ و س یاقتصاد یهاشهیمشخص کردن ر ین بود که برایقاا این دقیکار لن

ح یسم، را توضیالیش در عصر امپرید تضادهایز تشدیو ن داریمایهسرده رشد مستمر یچیعلل پ

را به عنوان  ، آن«داریمایهن مرحله سریرسم، بالتیالیامپر»اثر خود به نام  ۀدر مقدم یداد. و

( 0« )اش یالمللنیدر چارچوب روابط ب یجهان داریمایهاز نظام سر یر مرکبیتصو»طرح 

شرفته و تحت ستم و در یپ یکشورها یبه تحولت درون ین اثر، ویسراسر ا کرد. در یمعرف

ز به یل کرد و نیتبد یمارستم استع یک نظام جهانیرا به  داریمایهسرکه ها آنان یروابط م

شوند.  یمنجر م یجهان داریمایهسر یر به تشنجات درونیرشد اشاره کرد که ناگز یروندها

عمدتا به روابط  یا حتیشرفته یپ یرات در ساختار کشورهایین صرفا به تغیآشكار است که لن

 یمیت عظیمحائز اهن هایا، اگر چه بنظر كردشرفته و عقب افتاده اکتفا نیپ ین کشورهایب

 داد.یل میش، تشكیت جهانیستم در کلیرا س یمت ویو نقطه عز یهستند. مسئله مورد بررس

اتفاق افتاده بود  داریمایهسررا که در ساختار و عملكرد  یقیرات عمیین اثر، تغین در ایلن 

م در اواخر قرن نوزده داریمایهسرر رشد یآمار در مورد س یاز انبوه یریجه گینت لهیبه وس

آغاز شد و  0993بود که در سال  یل المدتیطو بحراننشان داد. نقطه عطف مهم در آن رشد، 

ش به تراکم را یعا گرایوس بحرانن یر قرار داد. ایرا تحت تاث داریمایهسرمهم  یقا کشورهایعم

ابتدا در ها و کارتلها شرفته تراستیار پیستم بسیش داد. به طور مثال، در آلمان سیافزا

هم  باز 0811 بحرانان قرن نوزدهم و ید. رونق پایبه ظهور رس یمتعاقب افت اقتصادهای سال

بر  یو صنعت یک نظام مالیخود  ید و در پیش روند تراکم و تمرکز را شتاب بخشیش از پیب
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ک یاستراتژ یتیموقع یه که دارایم سرمایعظ یگذاشت که تحت سلطه چند گروهبند یجا

 (2بودند، قرار داشت. )

 داریمایهسرن رفته و یاز ب یغرب یسم اروپایگر فئودالیان دو سوم قرن نوزدهم، دیتا پا

ن یگستراند. ایتصرف نشده در جهان، م یهانینقاط سرزم یداشت نفوذ نظام خود را تا اقص

رشد  یزیدر داخل به طور نسبتا مسالمت آم داریمایهسرکه  شدباعث  یادیزان زیمسئله به م

قا در ارتباط یه دقیافتن سرمایت ین تثبیدر رشد(. در واقع، ا ییهاهمراه با وقفه کند. )اگر چه

کرد، قرار ینفوذ مها آنتر در ا به طور همه جانبهی یکه بتازگ یاش در مناطقبا خشونت توسعه

ک بازار فروش و ی( مشهور گشت از 3داشت. در اواخر قرن نوزدهم، آنچه که به جهان سوم )

ل شد. یرونق آنان تبد یتجزایک جزء لیشرفته به یپ یکشورها یبرا یفرع هیصدور سرما

، یاسیس حرا دگرگون کرد. در سط یه مولد، بازار جهانیسرما یگذارهیشدن سرما یالمللنیب

که در حال ساختن  ییانگلستان مورد چالش رقبا یو اقتصاد ی، استعمارینظام یبرتر

ن یتوسط ا یتیحما یاد نظام تعرفهیشد ز ویخشونت آم یبودند قرار گرفت. برقرار یامپراطور

بزرگ های قدرتان یدر م یتب و جوش تصرفات استعمار ه افكند.یکشورها، بر تجارت آزاد سا

ن کشورها، قدرت خود را بر ید. ایان خودشان به اوج خود رسیم کامل جهان در میتقس یبرا

 ین جمعبندیکه اتفاق افتاده بود چن را ین جهشین ایگرداندند. لن یهر گوشه جهان مستول

 : کرد

 داریمایهسرم: اول، ینیبیرا م از انحصار ینینوع نو یریگ ستم شكلیدرآستانه قرن ب»

؛ کندمی (ی)اقتصاد ه است مشارکتکردرشد ها آندر داریمایهسرکه  ییانحصارگر در کشورها

ده است یم رسیه به ابعاد عظیاانباشت سرمها آنار ثروتمند که در یک چند کشور بسیا یثان

 (4« )دارند. یت انحصاریموقع

بود که  یاره تنگ شوندهیان دایب یق تریانحصار در سطح عم یرونیو ب ین ظهور درونیا 

آورد و در یفشار وارد م یت خصوصیمالك یهابه محدوده داریمایهسر. کردانگلس بدان اشاره 

 یروهایشدن ن ی، اجتماعیمحرکه آنارش یروین شد.یروبرو م یسطح جهان با موانع سخت تر

 یروین نیرانده بود. هم یاز تراکم و تمرکز محل ینیبه سطح کامال نو یدر سطح محل یدیتول

م که ینوع قد یاستعمارهای قدرترون راند که در آنجا با یب یبه سورا ها قدرتن یمحرکه ا

نوظهور گشودند و به  یملهای جنبش یشان را برویها ر شدند، توپیتر بودند درگفیضع

در  داریمایهسرت بود: ین قابل روینو داریمایهسر ی( خطوط کل8گر حمله ور شدند. )یكدی

 تر بود. یعال یاحال گذار خشونت بار به مرحله
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مجزا و  یابه مرحله داریمایهسر یسم عبارت است از رشد اساسیالیش امپریدایپس، پ 

خا یتار یهادهیاز پد یاگ و انقالب است که توسط مجموعهسم عصر جنیالیعصر امپر مشخص.

ش یگرا یفین تعارینكه چنیبه ا ین با آگاهیافته است. لنین یم مربوط تعه شكل گرفته و به

از  یاچ جنبهینكه هیص ایز با تشخیا جامعه دارند، و نیعت یطب یدگیچین پکردبه ساده 

سم را یالیات امپرین خصوصیتر ی، اساسکندنمی مشخص آن رات یماه ییسم به تنهایالیامپر

 بر شمرد:

ه یکه در آن سلطه، انحصارات و سرما است داریمایهسرسم، آن مرحله از رشد یالیامپر» 

ان یم جهان در میت برجسته برخوردار شده، تقسیه از اهمیبرقرار شده است، صدور سرما یمال

ن یان بزرگتریجهان در مهای نیمه سرزیم کلیآغاز گشته، و تقس یالمللنیبهای تراست

 (4« )ده است.یان رسیایبه پ داریمایهسرهای قدرت

شان( با  یخین تاریشرفته )در تعیپ یه در کشورهاین سرمایسم، فعل و انفعال قوانیالیامپر

ا بسط یانكشاف ساده  سم صرفاایالی. امپراستهستند،  یگر که در جهان جاریخ دیتار یروندها

سم نوشت، یالین در مورد امپریکه لن یامثال، در دوره ست. به طوریه نیمان حرکت سریقوان

 یهاوهینشده بود. ش داریمایهسرجهان کامال  یافته بود ولیبر جهان سلطه  داریمایهسر

در آورده شده و در آن ادغام  داریمایهسر یت نظام جهانیبه تبع داریمایهسرماقبل  یدیتول

ن در یدگاه لنیسم بود. کل دیالیش و توسعه عصر امپریدایمهم پار یبس یژگین ویـ ا شدند

او توسعه  آن قرار دارد. یهاسمیسم و مكانیالیانه از منشاء امپریت گرایغا ریتضاد کامل با تفاس

که  کردت برجسته اشاره ین واقعی. و به اکرد یسم را بررسیالیامپر و مشخص یواقع یخیتار

سرعت داشت جهان را به طور کل در دام ه ب داریمایهسر یدیوه تولیگر شید 0811سال 

گر یكدین با یرا وارد روابط نو یعناصر گوناگون اقتصاد جهان ش افكنده ویخو یتضادها

 :کردیم

ن یو هم به رابطه ب یو بازار جهان داریمایهسرن یوسته هم به رابطه بیسم، پیمارکس 

ها بر خصلت ستیت داده است. مارکسیمخاص، اه یو تحولت کشورها یالمللنیب یرخدادها

 داریمایهسرده دارند که هر چه یده و عقید ورزیتاک داریمایهسرد و مبادله یتول یالمللنیب

مارکس و انگلس در آثار خود  یابد. حتییم ین خصلت ابعاد گسترده تریا کندمی شتر رشدیب

ن امكان یا یالمللنیرشد تجارت ب د کردند کهیتاک« فقر فلسفه»و « یآلمان یدئولوژیا»به نام 

که چگونه  نیم و اییسخن بگو یواقع یخ جهانیک تاریم از یآورد که بتوان به وجودرا 

كا بر یهمچون اختراعات در اروپا و مقدار برداشت محصول غله در قاره آمر یمتفاوت یهادهیپد
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سه به یکس در گروندر( مار9جا گذاشت. )ه ر خود را بیمختلف تاث یدر کشورها یتوسعه داخل

در خودِ مفهوم  یجاد بازار جهانیش به ایگرا»كند: یه اشاره میشدن سرما یش جهانیگرا

جاد یخ ایه، به تارین سرمایخ نویتار»نوشت: « هیسرما»( مارکس در9« )ه نهفته است.یسرما

 .«دگردمی ک بازار جهانشمول در قرن شانزدهم بریجهانشمول و  یک بازرگانی

نگونه خوار شمرد و به یرا ا داریمایهسره ین از قرار شاعرانه انباشت اولیآغاز یروزها یو

 د:یسخره کش

و مدفون کردن آنان در معادن،آغاز  یكا، نابود کردن و برده سازیکشف طال و نقره در آمر» 

 یها اهپوستان، نشانهی)س یشكارتجارت یبرا یدانیقا به میل آفری، و تبدیفتح و غارت هند غرب

 ( 8« )بود. داریمایهسرد یلوع عصر تولط

د کننده در کشور یتول یهااز توده ید قهریبودند که خلع  یالمللنیعوامل مهم بها نیا 

ل کردند. یم تسهیکرداد دارییمایهسرظهور  یه اجتماعیشتر ازآن به عنوان پایرا که پ یبوم

عود، در قرون پانزدهم و در حال ص ییاروپاهای قدرت یخارج یاقتصاد یتهای( فعال01)

در  یاتیح یـ نقش یانه و چپاول توسط انحصارات تجارتیژه فتوحات وحشیوه شانزدهم ـ ب

 یهاکه هنوز جوانه داریمایهسرکشورها رشد روابط  نیا کرد که در یباز یاجاد اضافهیا

 یدولتها و غارتگرانه بازرگانان و یتجار یها تی. فرق فعالکرده یبودند را تغذ یاشكننده

 ینبار در درون اقتصادهاین بود که این ایشیپ یهایسه با امپراطوریدر مقا یغرب یاروپا

تها بصورت ین فعالیتوانست انباشته شده توسط ایوجود داشت که ثروت م یاهیپا ییاروپا

ز یچ یب یکار پرولترها یروین کند و آن را با یگذارهید سرمایل تولیرد، در وسایه بكار گیسرما

بازرگان  یتوانستند نسبت به شرکاین بازرگانان میل این دلین به همی. همچنکندممزوج 

روها و ین یگر هر چند رشد درونید یند. از سویعتر انباشت نمایسر گر نقاط جهان،یخود در د

ل ین روند را تسهیا یدر اروپا بود، اما بازار جهان داریمایهسرش یدایاساس پ یدیروابط تول

ر یش تاثیدایدر حال پ داریمایهسرد: نه تنها بر شتاب رشد بلكه بر شكل یشتاب بخشکرده و 

سلطه داشت. ابزار  یبود که در آن تجارت و ربا خوار یستیمرکانتال داریمایهسرن دوره ینهاد.ا

 یوجود نداشت. در قرنها یالمللنیم کار بیچگونه تقسیو پراکنده بوده و هنوز ه ید ابتدائیتول

 داریمایهسر یک بازار جهانی، ییشتر روابط کالیق و گسترش بیو نوزدهم، با تعمهجدهم 

( الزامات 00و توسط رقابت آزاد به جلو رانده شد. ) شدجاد یا یه صنعتیتحت سلطه سرما

ه کشاند و باعث یاد سرمای، مناطق عقب افتاده جهان را تحت انقیه صنعتیسرما یالمللنیب

سم یرون مرکانتالیکه شاعرانهتر از حرکت رو به ب یادهی؛ پدشد آنهادر داریمایهسرنفوذ روابط 



59   ریکا در سراشیبآم

 

در  یه صنعتیات سرمایدر خدمت ضرور یید کالید جهان به تولیاز تول ینبود. بخش بزرگتر

 ل شد: یحال گسترش تبد

ش بود، یدر دوران کودک داریمایهسر یدیوه تولی، اگر چه اساس شیتوسعه تجارت خارج» 

وه ین شیا یق ضرورت ماهوی، از طرداریمایهسر یدیوه تولیشتر شیبا گسترش ب ن حال،یدر ع

وه ین شیابنده، به محصول خود ایش گسترش یش از پیک بازار بیاجش به یو احت یدیتول

 ( 02...« )ل شده است یتبد یدیتول

ن، استقرار ینو یستم صنعتید توسط سیلزم، جهت تول یط عمومینكه ... شرایبه محض ا» 

و جهش  یتوسعه ناگهان یبرا یتی، ظرفیریک انعطاف پذیصاحب  یدیوه تولین شیابد، اییم

ن ی... ماش شودنمی ها با مانع روبروه و فروش فرآوردهین مواد اولیکه جز در تام شودمی وار آن

 یبرا یابه عرصه یقهر یرا به شكلها آنگر ید یدر کشورها ید دستین بردن تولیبا از ب

که با  یمی، تقسیالمللنید و بیم کار جدیک تقسی کند...یل میاش تبدهیواد اولن میتام

 ( 03...« ) شودمی داین مناسبت دارد، هویصنعت نو یات مراکزاصلیضرور

د یتول یبرا یش شرطیش از آنكه پیب ی، بازار جهانیه صنعتیسرما یابیدر دوره تفوق  

مواد  یبرا یکالها و منبع یبازار فروش برا باشد، محصول آن بود، که بصورت داریمایهسر

ش نشان داد. یافزا %91 ی، تجارت خارج0981و  0941ن یب ی. در سالهاکردیه عمل میاول

، رشد ییاروپا یكا و در اکثر کشورهایدر آمر یصنعت یندهای( در همان زمان، رواج فرآ04)

و پنبه انگلستان  یع نساجیصنا ژهیمحرکه و ین کشورها و قوایه ایو مواد اول یغذائ یازهاین

 (08. )شد ییر اروپایغ یش تجارت با کشورهایباعث افزا

ده شدند یکش یه صنعتیبه درون عرصه گردش سرما ییراروپایاز جهان غ یعیمناطق وس 

ن مناطق یدر ا یخارج داریمایهسر یجهان یخی)اگر چه به طور ناموزون( از نقطه نظر تار

ن جوامع گوناگون ضربه یا یو روبناها داریمایهسربر روابط ما قبل : کردفا یا یانقالب ینقش

 یادیار زین جوامع را تا حدود بسیشده و ا ییبورژوا یدیوابط تول ور یید کالیوارد آورد و تول

 ین کشورهایشان بود، بدر آورد. داد و ستد بش از آن وجه مشخصهیشان که پیاز انزوا

 یافت. چپاولگری یغصب ثروت و انتقال آن نقش عمده ترشرفته و عقب افتاده نسبت به یپ

د در اروپا یتول یود فئودالیق یسم بود و به نابودیرکه مشخص کننده عصر مرکانتالیشمش

به  یه صنعتید سرمایاز دائم التزایش به خدمت رفع نیش از پیافت اما بیه بود، آرام نکردکمک 

 د، در آمد. یجد یبازارها
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را بدورن گرداب اقتصاد  ینینو یدر حال توسعه بوده و قلمروها یالمللنیاگر چه ارتباطات ب

از  یتر یدرجه عال ین جوامع گوناگون راه را برایکشاند، و اگر چه فعل و انفعال بیم یجهان

کماکان بصورت  داریمایهسرو ما قبل  داریمایهسر یهانیمتقابل باز کرد،اما سرزم یوابستگ

 یمحرکه درون یک توسط قوایشدند، و تكامل هر یگر روبرو میكدیجوامع اساسا مجزا با 

 یشرط خارج به مثابهبه طور درجه دوم  یالمللنیكه چارچوب بین شد. در حالییش تعیخو

وه ین فعل و انفعال دگرگون شده و شیط ایباعث شد شرا یزی. پس چه چکردیعمل م

 ؟شودمسلط  یاس جهانیدر مق ییبورژوا یدیتول

شدن  یمدت اجتماع یم به اثرات طولنیداشته باش یلزم است که بازگشت نجایدر ا

ط یت و شرای، و ماهیدر چارچوب مل داریمایهسرد یافته تولیق یتعم ینده، همزمان، آنارشیفزا

سط اکامال مرتبط هستند(. در او ییهادهی)که پد یالمللنیدر سطح ب یکسب برتر یمبارزه برا

بود که  یاز رشد و پختگ یادر حال کسب درجه یغرب یدر اروپا یدارمایهسرقرن نوزدهم، 

ه کردسم غلبه یبر فئودال یدر سطح داخل ، اساسااداریمایهسرن ی. اکردد یآن را تشد یتضادها

( که، همانگونه که یا موزون، بلكه به طور اساسی)نه به شكل کامل  متحول ساخته بود آن راو 

کرد  ید سازماندهیه توسط آن خود را تجدیبود که سرما یرضرو یخواهد شد، ابزار یادآوری

 یستیالیمرحله امپر یبه سوور همزمان با حرکت طب داریمایهسر)درژاپن وآلمان گذارکامل به 

 یدر کشورها داریمایهسرش یش از پیصورت گرفته و توسط آن به طور فشرده ( با رشد ب

ن یا ینرخ سود داخل یش نزولیده گراکنن یعامل خنث به مثابه یشرفته، تجارت خارجیپ

د و یه را شتاب بخشیانباشت سرما ن توسعه تجارت،ی. اشدبرخودار  یشتریت بیکشورها از اهم

ش یکننده گرا یشات خنثیگرا یعملكرد عموم در ارتباط باب، همانگونه که قبال ین ترتیبد

هم  که توسعه باز کردر تدهیچیتا مشكالت انباشت را پیح داده شد، نهاینرخ سود توض ینزول

اما توسعه تجارت با مناطق عقب افتاده جهان، به طور روز  .ساخت یشتر تجارت را ضروریب

 گرفت.یقرار مها آن داریمایهسرد ماقبل یتول یهاوهیش محدود شیافزون در تضاد با گنجا

 یاند جوابگوکه بتو ید را در سطحیتوانست تولیاش نمیسم به علت رکود نسبی، فئودالمثالا

 (04توسعه دهد. ) باشد، داریمایهسردر حال رشد  یات تجارتیضرور

وه یشه وستن بود که جهان را بیه در حال بوقوع پیسرما یدر خود مدارها ینیرخداد نو 

جه یجهان عمدتا نت یسم ادغام اقتصادیالیش از عصر امپری. پكردیدر هم ادغام م ینینو

 یالمللنیدر زمان مارکس ب ییه کالیبود. مدار سرما یپولو  یتجار یعملكرد داد و ستدها

 یه پولیم(. مدار سرمایاشاره کرد یع تجارت جهانیار سرین به رشد بسیش از ای)ما پ بود. شده
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 یپول جهان به عنوانبود. خود مارکس از طال  شده یالمللنیسم، بیالیش از ظهور امپریز پین

 بود. یتجارت جهانل یدر تسه یضرور یکه عنصر کردصحبت 

 ین بار به نحو موثرینخست یبرا یدیتول یهیسم بود که خودِ مدار سرمایالیهمراه با امپر

 یگذارهیفراهم کرد. سرما یجهان یه را در سطحین سرمایوحدت نو ۀیشد و پا یالمللنیب

ود از رشد و تراکم محد یایل به وجود آمدن درجه عالیشرفته به دلیپ یسودآور در کشورها

 یتا بزرگتر دارایفیک یاسیاش ، در مقیات ملیبر ضرور ه بنایر فشار قرار گرفت. سرمایشد و ز

ه یه به عنوان سرمایصدور سرما یبرا یخارج یهابازار یکشف و توسعه یبه سو یدرون یازین

را یر شد زیپذن امر امكانیان قرن نوزدهم ایبود. از اواسط تا پاـ یکه مولد ارزش اضاف یارزش ـ

ه و امكان استفاده از آن در مناطق گوناگون جهان در سطح و عمق یت صدور سرمایظرف

ه به خارج جهش کرد و مطابق با قانون ارزش و یسرما یابیان ی(جر09افته بود. )یتكامل 

جه انتقال ارزش ـ و یشد. در نت یگذارهیبه طور گسترده ، سرما یالمللنیدر سطح ب یسودآور

ه مولد یشده سرما یالمللنین مدار بیشد. با غلبه ا یالمللنیرزش ـ با یریخود شكل گ

ه یتابع صدور سرما یو پول یدگرگون شد و معامالت تجار ین ادغام جهانیشیپ یهاوهیش

 دهد: ین ارائه مینچنیرا ا یدیح مفیرا انجام شده توضیکه اخ یلیند. تحلشد

ان ی؛ و در جریم کار اجتماعیتقسد یک و تشدیان روند انباشت، )رشد و تفكیدر جر»

وند یپ یهاآن، رشته یتداخل ماوراء مل زیو ن یالمللنیه بیش مداوم تحرك سرمایافزا

ده و ین به طور برگزیش از ای( که پیمل یهاهیسرما یعنیمجزا ) یدیباز تول یهامجموعه

نكه یتا ا شوندمی دهیدر هم تن یاندهیبودند، به طور فزا شده در عرصه گردش مستقر اساسا

 (. 09.« )شوندل یتبد یگانه و جهانی،  یک مجموعه واقعیمجزا به  یدیباز تول ن مجموعهیا

سر شاخ شده  یم غنائم مستعمراتیبر سر تقس داریمایهسربزرگ های قدرتدر همان حال،  

اطق افتن به منینمانده بود و تنها راه گسترش  یدر جهان باق یافتح نشده یگر جایبودند. د

 همان مناطق موجود بود: م مجدد یتقسد یجد

م مجدد یتقس فقطنده یکه در آ یبه نحوم شده است ین بار جهان کامال تقسینخست یبرا» 

دست « گریمالک د»به « مالک»ک یتوانند از یمناطق جهان صرفا م یعنی .ر استیپذ امكان

 (08.« )شوندمنتقل « لکما»ک منطقه بدون صاحب به ی به مثابهنكه یبه دست شوند. نه ا

د مبارزه بر سر یما با تشدیمستق یانحصار داریمایهسرد کرد که گذار به مرحله ین تاکیلن

اغلب تكرار  یست وین بورژوا و مارکسیبرخالف آنچه که منتقد م جهان مرتبط است امایتقس
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قائل  یجابیک رابطه خشک ایم به یش انحصار و مبارزه بر سر تقسیدایان پین میکنند، لنیم

 ( 21. )شدن

 به وجودن مبارزه به موازات یدهد که چگونه ایو نشان م کندمی ارائه یکه و یآمار و ارقام 

 0804و  0994 یها ن سالی: بشدد یتشد یغرب یاروپا داریمایهسر یآمدن مرحله انحصار

 مناطق( یحسب مساحت اراض )بر داریمایهسرشش قدرت بزرگ  یمستعمرات یهایدارائ

 یجه آوریخته سرگیافسار گس یافت. به طور مطلق ، کشورگشائیش یش از پنجاه درصد افزایب

ک دهم کل یتنها  0994ن مثال تا سال یتربرجسته به عنوانقا، یان بود. در آفریدر جر

ست سال بعد، نه دهم کامل از یصرفا ب یعنی 0811مساحت آن مستعمره شده بود. در سال 

 (20قرار گرفت. ) یخارج تیکل مساحتش تحت حاکم

 یهایو به روند انباشت ناهنجار شودمی ظاهر ینینو یسم، روابط ساختاریالیدر عصر امپر 

از  یانباشت به طور قطع یستیالیاز وجودش است.تحت نظام امپر یدهد که بخشیم یاژهیو

عال ف یدی، که عامل کل یالمللنیب یه مالیت سرمایق انحصار، و مشخصا تحت حاکمیطر

م جهان یه تقسین ) انباشت( بر پای. اشودمی ، انجاماستد یک کننده روند باز تولیکننده و تحر

در  یو مافوق سود مستعمرات ی. توسعه مستعمراتردیگمی ده انجامین ملل ستمگر وستمدیب

سم، انباشت از گذرگاه رقابت یالیکنند. و در عصر امپریفاء میا یاتیانباشت نقش ح یروند کل

ک یدر  یمل یهایبند ها و شكلهیگذرد. هر چند سرمایمتفاوت، م یمل یهاهین سرمایب

ک کل یستم اگر چه ین سیاست که ا یقتیز حقین نیاند ، اواحد قفل شده یالمللنیستم بیس

م شده یتقس یمل یهاهیسرما یها و بلوك یمل یهاهیر به سرمایده است به ناگزیدر در هم تن

شده  یالمللنیب یهاهیسرما یاز شكل وجود ینبوده بلكه بخش یا تصادفهدهین پدیاست. ا

( با  یو به طور قطع مبارزات انقالب در جهان از جمله یاسیزات سرم جهان و مبایهستند. تقس

 گذارند.یر مین انباشت تداخل کرده و بر آن تاثیعملكرد قوان

و  یخیدر چارچوب تكامل تارم، یکرد یکه تا کنون بررس یایو اقتصاد یاسیتحولت س 

ن ی. مسئله به اهستند یدر روابط جهان یفیک تحول کیمسئول  ش،یخو یایپو یروابط درون

 ین بازار جهانیز در بر گفت؛ ایگر را نیچند کشور د اکنون صرفاا ینبودکه بازار جهان یسادگ

ع مختلف را به جوام یالمللنیک محرك بیسم، یالیگر آن بازار سابق نبود. با ظهور امپرید

عصر  یاسین از اقتصاد سیل لنیدهد. بر اساس تحلیوند میم په را بها نهآت در آورده و یتبع

در سطح  یمبارزه طبقات که یتیژه به اهمیو بو یر در روابط جهانیین تغیان به ایباب آواک
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 یمعان یان دارایآواکهای یریجه گیداده است. نت یق تریعم یدارد، معنا یالمللنیب

 ق است: یعم یاسیک و سیمتدولوژ

 یش از تحولت کشورهایک کل واحد، بی به مثابه ی، تحولت جهانیکل یک معنایدر » 

ن یک کشور معیره یو غ یاوضاع انقالب یریگ (، شكلی)و مل ین، در تكامل مبارزه طبقاتیمع

به كه ( بلیشرط تحول )علت خارج به عنوانن کننده نه فقط یین کننده هستندـ تعییتع

نكه جامعه یش از ایا پیسم ـ یالیش امپریدایش از پی(...پیاساس تحول )علت داخل عنوان

ه جوامع جهان به ی( در جهان مسلط شد و تحولت کل ییژواورعصر ب یا به عبارتی) ییبورژوا

ا هر یكا، یا آمرین ) یمثال چ ن نبود...یچن شوندوسته یم په ک روند واحد بهیدر  یطور کل

ه جهان ) و یک چارچوب بقیو در  هستندخود، تضاد خاص خود  یژگیو یگر( دارایکشور د

است. اما  یره( خارجیكا و غیا آمرین )یدهد( نسبت به چیکه در آن رخ م یراتییمبارزه و تغ

(  یاز همان )جامعه بشر ییها بخش یتیگ یه کشورهایكا و بقین ، آمریگر، چید یدر چارچوب

ش است که یخو یتضاد و تحولت داخل یک کل واحد دارای ه مثابهبدهند که یل میرا تشك

شده و تملک  ید اجتماعین تولیتضاد ب یعنی ییعصر بورژوا یتوسط تضاد اساس یبه طور کل

شه یتوان گفت که هر کشور جهان و تحولت درون آن همی...نمشوندمی نیی، تع یخصوص

توان ینم یا حتیروابط ـ بوده است،  ـ و تحولت درون آن یاز جهان و روابط جهان یبخش

ک یاز  یز بخشین منظومه نی، و ا یاز منظومه شمس ین بخشیشتر رفت و گفت که زمیپ

د ـ گفت که در چارچوب مورد بحث ما که عبارتست یتوان ـ و بایره اما میکهكشان است و غ

منظومه ن یز و تفاوت بیک چیک کشور و جهان ین ی، تفاوت بیاز تحولت جامعه بشر

ن جوامع مختلف یز در مورد روابط بین نیاست؛ هم یگرید یزیتا چیفیو جهان )ک یشمس

را که یو دوره غلبه آن، صادق است؛ ز ییش از غلبه عصر بورژوایش منفرد در دوره پیکماب

ـ به  یک روند واحد جهانیـ  یجهان یک روند کلیاز  ین بخشیش از آن تحولت جوامع معیپ

 ( 22« )، نبودندهستندز آنصورت که امرو

عصر  یسم تضاد اساسیالین اثر است. با ظهور امپریا یاصل یاز تزها یكیان، یدگاه آواکید

و  ییروند گذاراز عصر بورژوا یعنی یواحد و عموم یک روند جهانی ی، به تضاد اساسییبورژوا

ن تضاد ین روند، ای. در طول اشودمی لی، تبد یسم جهانیآن توسط عصر کمون ینیگزیجا

د یتابعه خود و مبارزات را در جهان تشد یاز تضادها یاریخود بس به نوبهدتر شده و یشد

 ین نظامهایژه تضاد بیوه ، بکندمی ز متولدیرا ن ینینو ین حال تضادهای، و در عکندیم

بر  ین تک تضاد اساسیکه از ا یگرید یاصل یتضادها را یستیالیو امپر یستیالیسوس
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که متعلق به دوره ماقبل  یگرید یطور، تضادها نیاند؛ همدهین روند تنیا زند درونیخیم

 (23اند .)ده شدهیز در آن تنیا در خارج از آن وجود داشتند نیجامعه و 

و در التزام آن  داریمایهسرشرفته یپ یه در کشورهایسرما یکردن و اشباع نسب یانحصار

طبقه  یک روند واحد جهانیر یمختلف در زن کل مدار، باعث شد که جوامع کرد یالمللنیب

 شوندمی کهن صرفا شكسته یست که ساختارهاین نحو نیمسئله بد گریاکنون د .شوند یبند

 یالمللنیان بیشان در درون جریه ادغام تبعین ساختارها بر پایروند بلكه ایر ضرب میو ز

ن ین، فعل و انفعال بینو یدیک رابطه تولی. شوندمی دچار تحول ،یستیالیه امپریسرما

بزرگ های قدرتن یم جهان بی. تقسکندین مییشرفته و تحت ستم را تعیپ یکشورها

ک عامل ی، کردد یا تشدی آوردبه وجودن مسئله یکه ا ییدهارو مبارزات و برخو داریمایهسر

ت ر در روابط جهان بود. پس شبكه روابط و ارتباطایین تغیآمدن ا به وجوددر  یاساس یخیتار

گر ید یانباشت است و از سو یار مهم برایبس یسو محرک کیبه طور همزمان از  یالمللنیب

 .یاسیو هم س یـ هم به لحاظ اقتصاد استن رشته موانع بر سر راه انباشت یترعمده

ـ شوندمی نییتع ییعصر بورژوا یجهان ـ و تحولت روابط درون آن، که توسط تضاد اساس 

است که  یر گذاریروها و عوامل تاثی( جهت درك نیاساس یلیتحل ) و چارچوبیعرصه اساس

 ین حال، جهان ) به معنایدهند. در عیسم شكل میالیاست و اقتصاد را در عصر امپریس

مخالف  یهاها و نظام، بلوكیمل یهایز شكلبندیاز سطوح متما یا( مجموعهیجامعه بشر

ر یت تاثیها و قابل یژگیو یبوده، دارا متضاد یگر هستند که خود از نقطه نظر درونیكدی

مشخص  انقالب در هر کشور یاستراتژ یمل یها یژگی، و. مثالاهستندمختص به خود  یگذار

 ،یالمللنیب بحران یهادوره ی، طیاست: به طور کل ین نسبیكن ای. لکردن خواهد ییرا تع

ز ین امر نیند. عكس اشوین میمع یدر کشورها یاژهیل به عامل ویتبد یالمللنیعوامل ب

 یالملل نیت بیمجزا اهم یکشورها یا رخدادهای، مبارزات یكیالكتیور دطب یعنیصادق است. 

در  –یجهان یاسیدر مق یقا بدان خاطراست که انكشاف تضاد اساسین دقیگسترده دارند. ا

ت بهم یک کلی–از جوامع مختلف است  یبیده و ترکیچیار پیبس یاس جهانیکه مق یحال

انباشت  یهامولفه یجد ید در هر گونه بررسین باین کننده است. بنابراییوسته و تعیپ

ند ین فرآیو وجود ا یالمللنیمناسبات ب یلیو تحل ینیع تیاولو یو مبارزه انقالب یستیالیامپر

 م.یریرا در نظر بگ یواحد جهان

 

 



65   ریکا در سراشیبآم

 

 

 ها سیپانو

 
 (098ص  23ات آثار، جلد ی)کل 3 ن. صی. لنداریمایهسرن مرحله یسم، بالتریالیـ امپر0

مت یرکود بزرگ ق»حتر یا صحیو «رکود بزرگ»غالبا به نام  0993و 0948 یان سالهایم ی ـ فاصله2

در  یکشاورز بحرانعلت ه ها اساسا ب متید قیسقوط شد یها شد. در واقع، ... سالیخوانده م« ها

، به عالوهانبوه، بود.  یكیرد تكنشبیاز پ ید کار ناشیش قدرت تولیمناطق جهان و افزا یاریبس

......احساس  یکشورها ید در بعضیتحت فشار قرار داشته و مشكالت مازاد تول یگذارهیسرما یفرصتها

 به نحودر انگلستان و فرانسه  یقین سالنه بازده حقیانگیكه نرخ رشد مین حال، در حالیشدند. در عیم

ن یست سال قبل خود شدند. ایحفظ رشد خود در سطوح بكا و آلمان قادر به یر.....داشت، آمریچشمگ

ک دوره ین ینبود، و ا یجهان یجار بحرانا ی 0831رکود دهه  ،یاقتصاد جهان بحرانها، دوره  سال

 ز نبود.ین کشورها نیدر ا یانقالب

عبارت مختصر که جا  ینوع به مثابهم که یکنین جهت استفاده میبد« جهان سوم»ـ ما از عبارت 3

ن عبارت یكن استفاده از ای. لاستن یلت یكایقا و آمری......آفر یانگر مردم و کشورهایده است و بافتا

ن یاز استفاده از اها آنن از آن، ندا ......قصد یحاکم بر چ یها ستیونیزیبا استفاده رو یچ مناسبتیه

ست، و اغلب استفاده سم ایالیو امپرها آنن ین کشورها و بیدرون ا یروابط طبقات یعبارت لپوشان

( و جهان داریمایهسر یها فتر و دولتیضع یها ستیالین جهان دوم )امپریب یر علمیغ یم بندیتقس

ب اتحاد با ین دولتها و ترغیا یو ارتجاع یستیالیت امپریبر ماه یاول )دو ابرقدرت( همراه ... سرپوش

ال، وابسته، یم، ما از عبارت )نئو( کلنح کشور ... جهان سوی، در توضاست یكا در برابر شورویبلوك آمر

 م.یکنیاستفاده م یک معنیو تحت ستم به 

 240ص  22، جلد یسین به انگلیات آثار لنیو کل 93ـ92، صص «سمیالیامپر»ـ 4

در اواخر قرن  ها،آنا و جنگ روس ـ ژاپن متعاقب یكا ـ اسپانیانگلستان ـ بوئر و آمر یـ جنگها8

 مهم بودند. یستیالیامپر ین تبرخوردهایم اولستیل قرن بینوزدهم و اوا

 249ـ244صص  22جلد  یسین به انگلیات آثار لنیو کل 014ن ص یسم، لنیالیـ امپر4

در مجموعه آثار مارکس و انگلس  یآلمان یدئولوژیمثال به مارکس و انگلس، ا ید برایـ رجوع کن9

رکس، فقر فلسفه، مجموعه آثار، جلد ؛ ما(80ـ81ن......جلد پنجم، صفحات یورك، انتشارات بیوی)ن

 049ششم، صفحه 

 419سه ص یـ گروند ر9

 913ه، جلد اول ص یـ سرما8

ناب  یدر اروپا، به بردگ یپنهان کارگران دستمزد یبردگ» ن خاطر نشان کرد که یـ مارکس همچن01

 «محتاج بود. ن به عنوان پشتوانه خودینو یایو ساده در دن
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غالب بوده و  یک قشر متفاوت بورژوازی، داریمایهسرخ یمتفاوت تار یهادوره یـ در واقع، در ط00

 ن، بكاریمع یهایژگیبا و یل و عملكرد بازار جهانیز در تشكیون یرا در سطح مل داریمایهسرروند رشد 

د و یط تولیخودکفا که شرا عااین جوامع وسیدر ب یه تجاری، سرمایاخته است. در دوره فئودالاند

ر نبودند، ید درگیدر عرصه تول یداران تجارهیافت. سرمایگر نامعلوم بود، ظهور یكدی یان براشمبادله

مجزا،  یکردن و گران فروختن در بازارها یداریند: ارزان خرکردیعمل م یبلكه در عرصه بازرگان

بق بود هجدهم و نوزدهم، منط یدر قرنها یه صنعتیسرما با چپاول آشكار. تفوق یت تجاریامتزاج فعال

 یها متین قییو تع یمل یهایه درون شكلبندیبر رشدکامل و ادغام سه مدار ... و تكامل سه مدار سرما

داران هین سرمایتحت قوه محرکه رقابت آزاد. ا یمل یها یبند د درون شكلین و سود تولیانگیم

کردند، به طور یکنترل م آن راخود بودند و  یهاهیگران مالک سرمایش مستقل از دیکه کماب یصنعت

سم یالیداشتند. در عصر امپر یدیت تولیاز فعال یا خط خاصید یاز تول یاژهیشه در شاخه ویک ریپیت

 دهد.یم یرا به انباشت و بازار جهان ینیات معیابد و خصوصییتفوق م یه مالیسرما

 239ه، جلد سوم ص یـ سرما02

 428ـ424ه، جلد اول صص یـ سرما03

در  ییبورژوا یدولت مل یدر باره بررس »، lumruarB nou aBmralm انمولا فون بریکلودـ 04

 HollowayJohn یجان هالوو یراستاری، با و«هیدولت و سرما» )از کتاب: « یچارچوب بازار جهان

ادداشت شماره ی، 219( ص 0898ن، انتشارات دانشگاه تكزاس، ی)آستolooloiio Sol وتویچیسول پ

34 

ب یصادرات پنبه و پشم از هند به انگلستان به ترت 0941و  0944ن یب یها سالمثال، در  یـ برا08

 (.2ادداشت شماره ی، 424ه، جلد اول، صفحه یش از چهار برابر رشد کرد )سرمایشش برابر و ب

ن یش درباره تجارت انگلستان با هند در اواسط قرن نوزدهم، به ایخو یهاـ مارکس در نوشته04

سه برابر  یبا هند در مدت کوتاه یبازرگان 0903ش تجارت در سال یپس از گشا مسئله پرداخته است.

ل شد. در یک کشور وارد کننده تبدیک کشور صادر کننده بود به یش از آن یشد. به عالوه هند که پ

سندگان پنبه یده بود. اما ریک هشتم صادرات انگلستان رسیصادرات انگلستان به هند به 0981سال 

ب اساس توسعه تجارت با هند ین ترتیشدند و بد یگلستان باعث اضمحالل صنعت بومارزان در ان

ن ین دو کشور از چهار سال بیتجارت دوجانبه ب 0981تا  0944ن یچهار سال ب یف شد. در طیتضع

برخوردار بود که به قول  یتیصنعت انگلستان از آنچنان اهم یکمتر بود. بازار هند برا 0944تا  0942

بود )مارکس،  یتازه نفس در هند ضرور یدیتول یروهایساختن ن یسیانگل ۀیسرما یرامارکس، ب

ه یازدهم ژوئیون، یبیتر یلیورك دیوین در نیخچه و عواقب آن، انتشار نخستیـ تار یهند شرق یکمپان

ست که ا ین تازه در حالیا (.048ـ049، صفحات 02، جلد «مجموعه آثار مارکس و انگلس»، در 0983

تجارت اروپا با  ییابتدا ۀرات محرکیر درآمده بود و تاثیبه رشته تحر یگذار یامارکس در دورهنوشته 

کال  داریمایهسرماقبل  یدیتول یهاوهیش یات تجاریدر حال فروکش بود؛ ضرور ییایجوامع آس
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 یسم، توسعه صنعتیالیت امپریجه تحت حاکمینبودند. در نت یه صنعتیسرما یتجار یازهاین یپاسخگو

 شرفته تكرار نشد. یپ یکشورها یـ اقتصاد یر اجتماعیهمان مس یت شد ولیدر هند تقو

 یو کشت ییایر دریژه کابل زیمهم در ارتباطات و حمل و نقل در سطح جهان، بو یها شرفتیـ پ09

 بودند. یدیبخار، عوامل کل

مطلب مهم تفاوت  نیان ایب یسنده اما برای. نو049ص « یبورژوائ یدولت مل»رانمول، بـ فون 09

 .شودنمی قائل داریمایهسرتكامل  یستیالیو ماقبل امپر یستیالین مراحل امپریب یروشن

 (284، ص 22جلد  یسین به انگلیات آثار لنی)کل 81ن ...، ص یسم بالتریالیـ امپر08

حمله  است مورد یدوگانه متك یرخداد یهینكه بر پایل ایبه دل ین، گاهیسم لنیالیامپر یـ تئور21

كسو، و یاز  یه ملیش از حد سرمایده شدن بی، رسینیمع یرونیو ب یتحولت درون یعنی: شودمی واقع

ن تحولت به طور همزمان در ینكه ایکردند و ا یخا با هم تالقیگر تارید یجهان از سو یم ارضیتقس

ش یسم: پیالیامپر»نام به  یل وارن در اثریاتفاق افتادند. به طور مثال ب داریمایهسر یتمام کشورها

یل میاو را تشك یهااز استدلل یزند و بخش مهمیم یان حملهیدست به چن« یدارهیدرآمد سرما

ل یا اوایتوان گفت که در اواخر قرن نوزدهم یت آنست که می(. واقع0891دهد )لندن، چاپ ورسو، 

ده بودند. مثال یرس یدرون از تكامل یهمه به سطح برابر داریمایهسرعمده  یستم کشورهایقرن ب

ن یاول ا ی)اگر چه جنگ جهان افته بودیاز انحصار نسبت به انگلستان دست  یتر یآلمان به سطح عال

سم به همانگونه یالیات امپریتوان گفت که خصوصیز نمید(. و نیدا شتاب بخشیروند را در انگلستان شد

کامال  یحتها آناز  یشدند. )بعضیافت میه شرفتیپ یکه امروز موجودند، در تمام جوانبش در کشورها

 یفیک رخداد کی به مثابهد یوجود داشت که بای انه است نبودند(. معذالک واقعا رخداد دو گیالیامپر

 یعموم یمختلف نسبت به روندها یکشورها یها یژگیجهان درك شود. و داریمایهسرستم یدر س

 تیبا محدود یابیتوسعه  یراه اصل به مثابه یرجت که تجارت خاین واقعیو نسبت به ا یانباشت مل

ت درجه یروبرو شده بود، از اهم یمستعمرات یبازارها یدیو تول یمصرف یها تیدر ظرف ینیمع یها

که احمقانه  ین، در حالیافت. عالوه بر ایت برجسته یاهم هیدوم برخوردار بودند. به واقع صدور سرما

ها دست به کسب و حفظ  شد دولتیه خاص باعث میرماخواهد بود استدلل شود که هر صدور س

و  یاسیس یهاو رقابت یتوسعه اقتصاد یالمللنیک محرك بیكن یدر جهان بزنند ول یمناطق خاص

 یداد و دو باره بر اقتصادهایرا شكل م داریمایهسرتمام تكامل  یان کنندهییبه طور تع یاقتصاد

ن یا یهارات برحسب تفاوتین تاثیگذارد )هر چند ایر میآنان تاث یها مدرن و دولت داریمایهسر

ب، ین ترتی، متفاوت بود. بدیت هر کدام در بازار جهانیو موقع یخیکشورها که مربوط بود به رشد تار

که  یالمللنیعتر و بیاس وسیک مقیت در یده بود که به فعالیاز تكامل رس یابه مرحله داریمایهسر

 اج داشت.ید، احتش از آن حاصل نشده بویپ

(. جدول شماره 289،284، صفحات 22ات آثار، جلد ی)کل 81و  88ن ...، صص یسم بالتریالیـ امپر20

 دهد. یدوره نشان م نیا یرا در ط یاز فتوحات مستعمرات یر جامعیتصو 2ـ  0
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مارس  03) 84، شماره ی، کارگر انقالبیسم پرولتریونالیانترناس یان، درباره اساس فلسفیـ باب آواک22

 (3ص  0890

از  یعیوس ید، که هنوز در بخشهایرا مشاهده کن یمشخصه نظام فئودال یمثال، تضادها یـ برا23

  .افته(ی رییغند )اگر چه در شكل تهست یجا بر جهان پا
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 5فصل 

 یۀ مالیانحصار و سرما

ن مفهوم، هم یاست. ا یه مالیمتمرکز در ساخت و عملكرد سرما یستیالیانباشت امپر یژگیو

دو  ین بر روی( لن0ت مشخص. )یوه فعالیک شیاشاره دارد و هم به  یه از بورژوازیک لیبه 

شدن  ی: انحصارکردد یدر اواخر قرن نوزدهم بودند تاک یه مالیه ظهور سرمایرخداد که پا

 .یه صنعتیبا سرما یبانكدارا ادغام( یو صنعت، و امتزاج )  یبانكدار

شبرد یه جهت پین سرماکردد، موتلفه و متمرکز ینده تولیفزا یدگیچیبه علت حجم و پ

که  ین اعتباراتیو تام یه پولیم سرمایر عظیج ذخایق بسیها از طر شد. بانک یانباشت، ضرور

وند یپ یهاهفاء کردند. حلقین روند ایدر ا یوابسته بودند، نقش مهمها آنموسسات بزرگ به 

انحصار و ها نیا به همراهعا شتاب گرفت، و یافت، انباشت سریش یمجزا افزا یهاهیان سرمایم

ر یمقاد افتند. مثالایها  در بنگاه یها سهم مهم آمد. بانک به وجودش یش از پیتمرکز ب

ها  بنگاهن ید ای، در ق یطولن یهادوره یه ثابت برایسرما به مثابهاز اعتباراتشان  یمعتنابه

ها حفاظت ها و تراستجاد کارتلیها را با ایگذارهین سرمایند که اکردن رو تالش یماند؛ از ایم

ستم یکه به نوبه خود بر س یزیتر بود؛ چمیعظ یقات مالین کار مستلزم تزریند. اما اینما

. کردق یتشو را ین صنعت و بانكداریكتر بینزد یوندهایپ یر گذارد و تمرکز و حتیتاث یبانكدار

گر ین روند را از جانب دیه و اکردنفوذ  یبانك یهاتیز در فعالین یهم زمان، انحصارات صنعت

 یچند بانک انحصار یه بانكی، عبارتست از امتزاج سرمایه مالیسرما»ن گفت: یتكرار کردند. لن

انحصار و ن یبر اساس ا (2...« )ع یصاحبان صنا یانحصار یهاه ائتالفیار بزرگ با سرمایبس

از  یر هنگفتیتوانند بر مقادیک قرار دارند میت استراتژیها که در موقعهیسرما یامتزاج، برخ

 اعمال کنترل کنند. یدیب بر کل روند تولین ترتیشده حاکم شوند و بد یگذارهیهء سرمایسرما
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 گر را ازید یهاهیکلمه سرما یواقع یه به معنایک سرمایست که ین ین معنیانحصار بد

د در یه و تولیاز کل سرما یک بخش کافیکه  استنشانه آن  ه است. بلكه صرفااکرددان بدر یم

ها  ن بنگاهینكه ایز این ، تحت کنترل چند بنگاه بزرگ در آمده است. و نیا بخش معیهر شاخه 

ند کیرا قادر مها آن، که کنندمی بازار اعمال کنترل یهاد و کانالیبر عرضه، مراحل مختلف تول

ش از یب ی، رقابت را محدود کرده و سودیه توافقات انحصاریا بر پایشان،  تیبا استفاده از موقع

ها نهیکاهش هز ی(. رقابت آزاد و اجبار برایا انحصارین کسب کنند )سود اضافه یانگیحد م

مشخص ،  یهاکنند. در چارچوب محدودهیگر مانند دوره ماقبل انحصار، اعمال نفوذ نمید

ق، ین طریها را ثابت نگاه دارند و از ا متیز قیو ن یدیتوانند بازده تولیم یه مالیفات سرماائتال

کالن را حفظ کنند. با در نظر  یشان، سهم خود از بازار و سودهایه هایبه نسبت حجم سرما

به گذارد و با توجه یر میمتها تاثیبزرگ بر سطح تام ق یدار مالهینكه اقدامات هر سرمایگرفتن ا

دهند، یک از آنان در مقابل به هم خوردن وضع عكس العمل مشابه از خود بروز مینكه هر یا

، به شودی میها منتهخته را که به کاهش سودیکه رقابت افسار گس کندمی انحصار تالش

د و مبادله را معقول کند، درآمدها را با ثبات یکند تولین، انحصار تالش میحداقل برساند. بنابرا

 ، مصون کند.یدوره اهای آنش را در مقابل نوسیند و خوک

 داریمایهسرد یسلول تول یعنیـ  شیخو ییدکالیتواند خود را ازاساس تولیسم نمیالیاما امپر

د یتجد یهاسمید )و مكانیتول اندازه ازه رشد کند، هراند سم هریالیـ و رقابت رها کند. امپر

ا یمجزا ) یهاهیکه سرما یتواند از قوه جبر آنارشیاما نمشود،  یه( اجتماعیسرما یسازمانده

 یستیآنتاگون یبه برخورد یرا بر اساس استثمار کار دستمزد مجزا( یهاهیائتالف سرما

 ن نوشت:یابد. لنی یکشاند خالصیم

ن کار را یتواند اینم کند ویاز سرتا پا متحول نم را داریمایهسرسم یالیدر واقع، امپر»

بخشد: انحصار را با رقابت یده کرده و شدت میچیرا پ داریمایهسر یسم تضادهایالیمپرا بکند.

بخشد.  یره خود را خالصیو غ بحراناز مبادله، بازار، رقابت،  تواندینمزند اما یم "گره"آزاد 

نمرده  یکه در حال مرگ است ول دارییمایهسردر حال احتضار است؛  داریمایهسرسم، یالیامپر

ست بلكه وجود انحصارات همراه یسم، صرفا وجود انحصارات نیالیامپر یت اساسیخصوص است.

 یعنی) یستین اصول آنتاگونیب ایقت، ترکیره است. در حقیو غ بحرانبا مبادله، بازار، رقابت، 

ها را نهین است که زمیدهد، و همیل میسم را تشكیالیرقابت و انحصار( است که جوهر امپر

 (3« )کند.یــ فراهم م یستیالیــ انقالب سوس ییسقوط نها یبرا
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 ین بخشهایا بی یر انحصاریان بخش غیدر م ن بدان اشاره دارد، عمدتاا یکه لن یرقابت

شده  یستیالیامپر یهاهیم سرمایعظ یها ان بلوكیست بلكه در مین یر انحصاریو غ یانحصار

ون یزاسی/ هرج و مرج )ارگانیزماندهاز تضاد سا یان قدرتمندین انحصار و رقابت بیاست. تضاد ب

ر در ییجاد تغیره شود؛ در واقع با ایه چیسرما ین درونیتواند بر قوانیاست. انحصار نم (ی/ آنارش

 .کندمی را در سطوح بالتر فراهم ی( حادترینه هرج و مرج )آنارشیزمها آن

 ویرا به اشكال کلكت داریمایهسرت یمالك یمجزا که اشكال یندیدر اواخر قرن نوزدهم، فرا

 ینیو اشكال جن یشرکت سهام یها یکرده و موجب تفوق کمپان داریمایهسر( ی)جمع

ون( شد. یزاسی)مونوپول یند انحصارگریک فرآیل به یتبد شده بود؛ یدولت داریمایهسرت یمالك

داران هی( که از سرمایگارشیک الی) یاز بورژواز یان آن، قشریب به عنوانن مسئله و یبه همراه ا

. بر کردت برتر را کسب یآمده بود، موقع به وجودگر یكدیوند با ین حال در پیمجزا و در ع یمال

 بلند کرد. د از انحصار سریک نوع جدیشده  یاجتماع عااید وسیه تولیپا

ی ندگیز نمایه را نیاز سرما ییا مجزاین یست و مدار نوین یه پولی، همان سرمایه مالیسرما 

که به شكل  کندمی عمل یو صنعت ی، تجاریه بانكیق سرمایاز طر یه مالیما. سرکندنمی

ک بانک یتوان به یز نمین یرا به لحاظ نهاد یه مالی. سرماشوندمی افته و ادغامیانحصار سامان 

 نیز هست. مسئله ایژه خود نیو یرنده اعمال مالیـ اگر چه در بر گ ل دادیون تقلیا کورپوراسی

سراسر  یه مالیا بالعكس. سرمایکنند یها را کنترل میها کمپان کست که بانیهم ن

ات یخصوص یها را )که هر کدام به نحو روز افزون و بانک یصنعت یونها، شرکتهایکورپوراس

 تن ونهس میبانک چ دهد. امثالیوند میرا پها آننوردد و یکنند( در میرا جذب م یگرید

نهفته بوده و تجسم ها آندر  یه مالیهستند که سرما ینسازما یجنرال موتورز واحدها یکمپان

 م بافته حاصله به ین شبكه انحصاریکند. آنچه که از ایت میفعالها آنق یافته است و از طری

است که عمدتا، نه صاحبان  یدارانهیرنده سرمایاست که در بر گ یاز بورژواز یاهیل شودمی

ک یشان توسط یها یها و وابستگستند که افقین یسانع هستند و نه صاحبان بانكها و کیصنا

ن که در یاز اها آن. در واقع، شودمی ا به آن محدودیف شده و یا صنعت خاص تعریشرکت 

 یگاه ملیت هستند: پایفعال "یگاهیمناطق پا" یزانند اما دارایرند گریقرار گ یتین موقعیچن

 ن.یدر هر کشور مع یخاص یها نکع و بایتحت سلطه خاص، صنا یخود، نفوذ در کشورها

کنند: که مثال، یک عمل نمیگذاران کالسهیعمدتا طبق منطق سرما یداران مالهین سرمایا 

ند. اگر چه یاداره نما یبالتر یک بانک را با کارائیا ید کنند و یتر تولل ارزانیچگونه اتومب

 تش عمدتا برید دارد اما فعالیولدر ت یجاد ارزش اضافیشه در ایر تااینها یه مالیعملكرد سرما
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ه و یکشورها سرما یا حتیع یها، صناکدام بنگاه یچرخد: برایم یمات مالیمحور روابط و تصم

ف یش داده و کنترل رقبا را تضعیافزا آنهاخود را بر  یتا بتواند کنترل مال کندمی پشتوانه فراهم

 .کند

است: به  یمفهوم مهم یافتن، داراهم ب در ین شاخه شاخه کردن و به شكل قالب دوزیا

ست. بنگاه یو لزوما هدف هر بنگاه ن شودنمی نییگر در سطح بنگاه تعیحداکثر رساندن سود د

ست. البته ین کننده نییتع یهایریم گیگر مرکز تصمیخود مختار است د یکه از نظر حقوق

ه مولد به کار یرماشكل سه ه بینجاست که سرمایماند و در ایم یباق عرصه انباشت کماکان

ها در آن ها و شرکتست. بنگاهین واحد تملک نیتر یا شرکت، عالیكن بنگاه ی. لشودمی گرفته

کنند، یعمل م یسودآور یبزرگتر که فشارها یاواحد هم مهره شطرنج هستند و هم در عرصه

آن  یه معنان بی. اشودمی تصاحب یتا در سطح گروه مالی، نهاینبردند. ارزش اضافهای نادیم

 ه است.یش قشون سرمایج و آرایکنترل کننده بس یت، گروه مالیاست که در نها

نه انباشت یدر زم یستینیـ لن یستیمارکس یاسیک مقوله مهم در اقتصاد سی یگروه مال

به طور سست بهم ها آنها در بلوك غرب به چه شكل هستند؟  ن گروهیاست. ا یستیالیامپر

 یهستند که مقرها یخصوص یصنعت ـ یبانك یهامجتمع یظ حقوقاند وبه لحابافته شده

ــ که در هر کشور  مهم است یصنعت یهاونیا کورپوراسیعمده  یبانك یشان نهادهایفرمانده

 (4تر باشد. )کیتژاا استریتر و تواند مهمیمها آناز  یكیخاص 

قرار دارند و  یو دولت یحزب یها در سطح ساختارهامترجم( گروه ـ )سابق یدر بلوك شورو 

 ره.یو غ یدولت یهاها، بانکاند ــ مثال وزارتخانهده شدهیتنها آندر 

شان سردرگم باشد؛ به یممكن است مبهم بوده و شبكه درون یمال یهاگروه یب واقعیترک 

ون یک کورپوراسیدر  یتوانند حتیم یکنند )چند گروه مالیگر نفوذ میكدیدر آنها عالوه 

وجود دارند.  یز به طور واقعیمتما یمال یهاداشته باشند(. اما گروه یندگیبزرگ نما یصنعت

 یتیه در منافع مالكیها پاطهیک از آن حیکه هر  شودمی میتقس ییهاطهیبه ح یه مالیسرما

متشكل  یمجمع الكواکب هماهنگها آنه متحد هستند: یاز سرما ییها بلوكها آنن دارند. یمع

 ک به طور مستقل ادارهی( هستند که هر یها و منافعیگذارهین سرمای)و همچنها از بنگاه

عمل  یگروه یاستراتژ یواحد کنترل شده و بر مبنا یاما همه توسط فرمانده شوندمی

مت، و یق یهاسمیسود، مكان ین ساختارهاییاز جمله شامل تع ین استراتژیکنند )ایم

خاص انحصار  یان نهادی، بی( گروه مال8جموعه است(. )ن میا یاه بنگاه یعرضه برا یهاکانال
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دهد و هم یرا نشان م یدیتول یروهایشدن ن یاز اجتماع یااست که هم درجه فوق العاده

 سم است.یالیبودن امپر یانگر انگلینما

ن در سراسر یانگیسود م یبرقرار یش به سویدر گرا یلی، تعدیه مالیت سرمایتحت حاکم 

که  ردیگمی د صورتیم تولیاس عظیک سو، توسط مقیل از ین تعدی. ادهدیستم، رخ میس

 یگذارهیمختلف سرما یهاه از عرصهیع سرمایع و خروج سریاست در مقابل ورود سر یمانع

با  یگذارهیسرما یهابال و خروج از عرصه یبا سودآور یگذارهیسرما یها)ورود به عرصه

 تیل توسط موانع و محدودین تعدیــ ا یتر از اول ــ و مهم گرید ین. از سویپائ یسودآور

ه ی. سرماردیگمی کند، صورتیجاد میه ایراه حرکت آزادانه سرما که خود انحصار بر سر ییها

با سود بال  یگذارهیسرما یهابا سود نازل به عرصه یگذارهیکماکان به نقل مكان خود از سرما

 ا اضافه(ی) یانحصار یسودها یریامر منجر به شكل گن ین. ایمع یدرچارچوب دهد؛ امایادامه م

و نه کنترل  شودمی لی، نه تشكیاندازه سطح گروه مال به یکه در سطح بنگاه صنعت شودمی

 (4. )شودمی شده و به کار گرفته
  
ل یم آن تشكیت مستقیریه از مدیت سرماید مالكیشد ییرا جدا یه مالیمحور عملكرد سرما 

مشخص تابع اوامر آن هستند.  ید، و کشورهایتول یهاها، شاخه که بنگاه یدهد به نحویم

 ن نوشت:یلن

 د جدایآن در تول یه از کاربریت سرمایبه طور عام آنست که مالك داریمایهسرخصلت »

که کامال بر  یا؛ استقراض دهندهشودمی ا مولد جدای یه صنعتیاز سرما یه پولی؛ سرماشودمی

ما با یکه مستق یه کسانیاتكاء دارد از صاحب بنگاه و کل یه پولیسرما درآمد بدست آمده از

ن مرحله یتر ی، عالیه مالیا سلطه سرمایسم یالی. امپرشودمی اند جداه در رابطهیت سرمایریمد

 یه مالی. تفوق سرماردیگمی بخود یاابعاد گسترده یین جداین مرحله ایست و در اداریمایهسر

 یعنیاست؛  یمال یگارشیت استقراض دهنده و الیحاکم یه به معنایسرما گریه اشكال دیبر کل

 (9« )گران.یبر د "قدرتمند" یبه لحاظ مال یهادولت یلیعده قل یبرتر

 از یک بلكه به عنوان بخشیهر  یدرون یازهایخاص انباشت، نه طبق ن یهامدارها و عرصه 

ن یخشكند. اما، ایا میابند ییم ، توسعهیسود جهان ی، در خدمت حداکثر سازیمنطق جهان

از نظر  یمال یهاست. گروهید، مطلق نیه در تولیسرما یریاز به کار گ یه مالیسرما ییجدا

بر اساس ها آنم، ید کردیزند. همانگونه که تاکیخ یم گر بریكدیبه مقابله با  یاسیو س یاقتصاد

تا به ینهاها آنز یت آمیتوسعه موفق ات ویاند و حپا شده ه بریم سرمایعظ یواحدها یهاهیاتحاد

 دارد. یبستگ ییر بنایز یهان عرصهیا یسودآور
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و  ی، صنعتیبانك یهاهینانس، و تداخل سرماید و فیبه صرف انحصار بر ابزار تول یه مالیسرما 

ه و در مراحل یمختلف مدار سرما یهاگوناگون انباشت؛ از جنبه یها، قادر است از عرصهیتجار

مجزا و  یاقتصاد یواحدها یه مالیاستخراج کند. سرما یكل؛ ارزش اضافین سیمختلف ا

در انباشت  یاژهینقش و یه مالیکند. سرمایخود م یگزاران و مجار ل به خراجیپراکنده را تبد

 شن(:یزینانشال سنترالی)فا یجاد تمرکز مالیا یه مالیدرجه اول سرماۀ . مشغلکندمی فایا

ال یدا متمرکز و سیشد یاهیل آن به سرمایابع گوناگون و ادغام و تبداز من یجذب ارزش اضاف

انداخته شود. اد به کاریگر منتقل شده و با انعطاف زید یبه جا یتواند به سرعت از جائیکه م

از استخراج ارزش در اشكال مختلف است: در  یرنده سلسله مراتبین روند انباشت در برگیبنابرا

 یهامتی، قیكیازات تكنولوژی، بازپرداخت سود سهام، حق المتیمال یانهیشكل مطالبات هز

نجا ی. آنچه در ایانحصار یهایو خراج ستان یمت گذاریگر اشكال قی، و دیالمللنیب یانتقال

ده و تو در یچیدا پیشد یه از مدارهایدن سرمایرون کشیک بیالكتیر است، عبارتست از دیدرگ

ن کار عموما از یده و تو در تو. ایچیپ یجدد آن به درون مدارهام اژتو، متمرکز کردن آن و پمپ

 .ردیگمی ات انجامیا عملیک از هر بنگاه و یک بخش کوچک اما استراتژیق کنترل یطر

 ژه آن داد:یو خصلت و یه مالیشكل دهنده سرما یروهایاز ن ین شرح موجزیلن

رخ داد، مبادله  08در اواخر قرن د بزرگ که یاز تكامل مبادله و رشد تول ینیدر مرحله مع» 

افت که به ی ید بزرگ چنان وسعتیکرد و تول یالمللنیرا ب یه و روابط اقتصادیسرما یبه حد

گر رقابت یكدیبا  "آزادانه"که  یبنگاه هائ یرقابت آزاد را گرفت. به جا یج انحصار جایتدر

هم  ــ متعارف شدند یهاه نمونهل بیها، تبدها و تراستبنگاه یانحصار یهاهیکردند، اتحادیم

به عنوان ارباب متعارف در  یه مالی. سرماان کشورهایدر روابط م در داخل کشورها و هم

به طور  است؛ ژهیو یریتحرك و انعطاف پذ یادارمایهسرن یافت؛ ایسطح جهان تفوق 

ر یغ یاژهیده شده است و به طور ویدر هم تن یالمللنیو ب یدر سطح مل یاژهیو

 (9دارد. ) یاژهیت تراکم ویو قابل د جداست،یبوده و از عرصه تول یشخص

د، صرفاعوامل یش از تولیو جدائ یدگی، در هم تنیه مالیژه سرمایو یریتحرك و انعطاف پذ 

 .هستند یستیالیت انباشت امپریدر مورد ماه یاساس یزیانگر چیستند. بلكه بین یتردست

 تیرضا یهاجهت حفظ نرخ انباشت ی، ابزار ضروریمال یابیند تمرکز یو فرا یات مالیعمل 

ق یدر تزر ییشده است. توانا یالمللنیبشدت ب یهاهیم سرمایعظ یهامجموعه یبخش برا

را  یكیب یغر یها؛ با کارآئ دن از آن بخشیا مكیخاص و  یها درون بخشه ب یه پولیسرما

ا جبران ی یک بازار ملیورود به  ید برایختن؛ فراهم کردن سوبسیرا فرو ر یگریساختن و د
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 یه به سویشات سرمایمقابله با گرا یبراها نیاــ همه  گرید یآن توسط سود در بازار یضررها

 یابد( اساسییانباشت شدت م یجلوه ب که با حرکت رو یشاتی)گرا یو نزول سود آور بحران

تر میعظهای جهشق یاز طر تواندین مرحله صرفا میدر ا داریمایهسرهستند. به طور خاص تر، 

 یروهایشدن ن یاجتماع ی، عمل کند. در واقع با توجه به سطح بالیابیو تمرکز  یابیدر تراکم 

، یک گسست کامل و انقالبیاب یو در غ یت خصوصید گفت که در چارچوب مالكیبا یدیتول

را  تحت ستم یو کشورها یستیالیامپر یتواند اقتصاد کشورهایم یه مالیسرما فقط

ن یتا متفاوت از اقتصاد سرزمیفیک یاوهیرا به ش ی)البته دوم کند یو رهبر یسازمانده

 به وجودسودآور و  یهاه به درون عرصهیق راندن سرمایاز طر یه مالیاش(. سرما یستیالیامپر

تا در ین عملكرد نهایراند. اما همیش میاز ادغام، روند انباشت را به پ یتریآوردن سطوح عال

 کند.یف میل شده و خودش را تضعیاش، به ضد خود تبد یاد المللابع

( معاصر، به یستیونیزی)در واقع رو یستیمارکس یها لیتحل یارین درك، بسیدر تقابل با ا

به را  یه مالیبودن سرما ی، انگلشوندمی بلوك غرب صادر یکه از درون کشورهاها آنژه یو

نكه ینه ا شودمی ح آنینند که مانع عملكرد صحیبیم داریمایهسردر بدن  یسرطان مثابه

است و در  یستیالیامپر یه در کشورهایکننده ساختار سرما یو رهبر یبخش بالئ یه مالیسرما

را با توطئه  یه مالیها سرمالین تحلیسم است. ایالیت امپریوه موجودیش ۀنیواقع تجسم نهاد

 یمساو یتفاوت یو ب یتوجه یا بیوت و آز از عدا یناش یو کاله بردار یردوشیثانه، با شیخب

 ی، مزرعه داران کوچک، سبزیداران مالهیسرما ین است که مشتیكنند. لب کالمشان ایفرض م

ط یرا که در شرا یچاپند؛ و اقتصادیرا م یفولدساز یهاکارخانه یسرکوچه، و حت یهافروش

کنند.  یم اقتصاد( باشد، نابود مک بخش بالنده و سالیا یک اقتصاد سالم )یتوانست  یم یگرید

(8) 

ست. آن هاه و درجواب به یسرما یموانع و تضادها ینیمحصول ع یه مالیقت، سرمایدر حق

خاص جهان،  یاسیم سیده و در چارچوب تقسیاما در درازمدت همان تضادها را حدت بخش

ورت که از حرکت ( و ضرسمینامیش )دین پوی. اکندمی جادیه ایرا برسر راه سرما یدیموانع جد

به پاره پاره کردن و  شودی می، از جمله منتهشودمی ه مشتقیناموزون و پر هرج و مرج سرما

 .یدیتول یهااز بخش یبرخ "دنیبلع"

ک نظام حاکم یکه به  یژه از زمانیبه و "یرقابت" داریمایهسر، یخیاگر چه از نقطه نظر تار 

، داریمایهسر یما در مرحله ماقبل انحصاروجود نداشت ا "ناب"ل شد هرگز در شكل یتبد

ل دهد. یخاص را تقل یهاهیازات سرمایا امتیب یغر یش بدان داشت که رفتارهایرقابت گرا
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شتاز بماند، یده و پیش کشیخود را به پ یتوانست به طور اساسینم یاهیچ سرماینكه، هیا یعنی

. و تازه، با در نظر گرفتن یدیوند تولدر ر یادیتحول بن جادیها و انهیل هزیق تقلیمگر از طر

ازات معمول گذرا بودند. از آنجا ین امتید، ایخاص تول یهاورود و خروج از شاخه ینسب یراحت

چند اعطا  یاکه کنترل بازار را به عده یها هنوز از نقطه عطفبنگاه یع، بزرگیکه در اکثر صنا

، یچ وجه اساسیه توانست بهیه ها( نمیز سرماا یا ائتالفیه مجزا )یچ سرمایده بود و هیکند نرس

د و در عمل یتول یط اجتماعیجاد تحول در شرایق ایمگر از طر کندن ییگران را تعیسرنوشت د

ها و یافت و در صورت بندیه نمو ی، سرمای. اما وقتیدین تولینو یارهایبرقرار کردن مع

 یماورا یراتیتاثها آن یهایتژن واحدها و استرایافت؛ همیم وحدت یعظ یانحصار یهابلوك

مت یاز دارد، قیو به آن ن شودمی ن محدوده داشتند. انحصار به اعمال سلطه و کنترل منجریا

نه و یل هزیجز تقله ب یگرید یشرفت و تابع سازیپ یهاسمیبه مكان ینانس انحصاریو ف یگذار

 یدارا روابط قدرت ،وه انباشتین شی( در ا01دهد. )یم دان عملیم یكیتكن یهاشرفتیپ

 بر انباشت دارد. یقیبوده و نفوذ عم یمرکز ینقش

د یطه تولیبوده و از ح یریتحرك و انعطاف پذ یهر چقدر هم که دارا یه مالیمعذالک، سرما

ه دارد و در غبار عرش یپا یارزش و استثمار کار مزد ید واقعیدور باشد، کماکان در توله ب

اما ابتدا و  کندمی عمل یه پولیدر قلمرو سرما عمدتاا یمال هیخورد. اگر چه سرمایغوطه نم

ز و برتر ید قبل از هر چیبا یه مالیبوده و مشغله سرما یدیه تولیانباشت همچنان سرما یانتها

ست بلكه از ساختار یدر خود ن یزیچ یه مالیباشد. سرما یدیه تولیسرما یز سود آوریاز هر چ

ر ین ساختار تاثین حال، در واکنش بر ایر آن اتكاء دارد. در عکند و بیه سربلند میسرما یواقع

ه یده سرمایم تنه م بهیعظ یهاان مجموعهیم یان آنارشیخود ب یه مالیكن، سرمایگذارد. لیم

در  یه مالی. به عالوه، سرماکند یه را خنثیسرما "ریا بمیاب یتوسعه ب"تواند خصلت یبوده و نم

 از یكیت خود است و یه در کلید سرماین عنصر روند باز تولیترهن و سرکردیتركه برجستهیحال

ده یچیپ ساختمانند و یک فرآیقا راس یسم است، اما دقیالیق عصر امپریعم یهاتیخصوص

ر یغ یدیتول یهاوهیش سرمایه مالی نیست. ساختمانفرایند و ت آن یتمام یه مالیاست. سرما

از د یوجه جد . اینکندیم یسازمانده شكل تابعبه ره را یو غ داریمایهسرو ماقبل  یانحصار

است یرها آنتداخل کرده و بر  داریمایهسرد یگر وجوه جدیبا د داریمایهسرتكامل ۀ مرحل

 کند.یم
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 س هایپانو

 
عبارات مترادف  به عنوان یمال داریمایهسر، و یانحصار داریمایهسرسم، یالیامپر یهاـ ما از واژه0

، کردد ین تاکین عصر اشاره دارند. چنانكه لنیكسان از ایده یک پدیبه ها آنم. ینکیاستفاده م

د ین مباحث و تاککردروشن  ین حال برایاست. در ع داریمایهسرتكامل  یسم مرحله انحصاریالیامپر

 م.یکنیها استفاده من واژهیا ک کدام ازینه مشخص از یوجوه پروسه انباشت، در هر زم یبر بعض

 244، صفحه 22ـ جلد  یسین به انگلیات آثار لنیـ کل "داریمایهسرن مرحله یسم، آخریالیمپرا"ـ 2

د یـ مستخرجه از مطالب مربوط به تجد لیآور یته کنفرانس سراسریدرباره نظرات کم یـ مالحظات3

 448ـ444، صفحات 24ـ جلد  یسین به انگلیات آثار لنینظر دربرنامه حزب، کل

با  ییوندهایپ یگر، برقراریكدی یهاونیدر کورپوراس یق سهام داریاز طر یاریبس یاهـ در ژاپن شرکت4

ابند. در سوئد ییوند میپها آنران یها و جلسات حسب المعمول مد و بانک یتجار یهایکمپان

 فراهم یلیفام یهاگروه یلیعده قل ین امكان را برایا یخانوادگ یهاو ارتباطات بانک یسهام یهاشرکت

 فاءینقش مسلط را در اقتصاد ا یدیرا کنترل کنند. در آلمان چند بانک کل یدیکه بخش تول کندمی

 در بلوك غرب توسط یها و کنترل مالونیکورپوراس یابیوندیاز آثار در مورد اشكال پ ی. بعضکنندمی

رد وعملك یساختار بازار صنعت پیرامون" ؛ در کتابص شده استیتلخ .Schererr F.Mشرر  ف.م.

 (.83ـ80ـ صفحات  یكاگو و انتشارات راند مک نالیـ ش0891)چاپ دوم سال  "یاقتصاد

ت یکند که مالكید مییكا تایدر آمرها آنو منابع کنترل  یمال یهاموجود در گروه یو ناروشن یدگیچیپ

 یمدارستند. سهاین یكیچ وجه یه ت بهین مالكیبر ا یه و کنترل واقعیا سهام سرمایک شرکت ی یقانون

ها، ونیکورپوراس یمربوط به بازنشستگ یهایانداختن موجود)مثال بكار یمال یهاشمار توسط واسطه یب

 دهد.(ینشان م ین نحوین مسئله را به بهتریتوسط بانكها( ا

مقالۀ رائه شده است: ا Hank verbeekک یتوسط هنک ورب یمال یهااز گروه یمشابه یـ بررس8

 0891)تابستان  00شماره  "ه و طبقهیسرما مورد در" مجلۀ در "در انگلستان بحرانو  یه مالیسرما"

 (013صفحه 

 یانحصار یت سودهای. اهمشودمی عیتوسط آن باز توز یاست که ارزش اضاف یسمیانگر مكانین بیـ ا4

د نجا مورید در این حال، آنچه که بایعا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در عین اثر وسیا یدر جلد بعد

)و رقابت(  یبه خود ه تحت فرمان توسعه خودینكه سرمایقا به علت این است که دقیرد اید قرار گییتا

، یشگینه ثابت هستند و نه هم یانحصار یه قرار دارد، روند برابر شدن روند مسلط است. سودهایسرما

 یهاسمیمكان خاطر بهک، بلكه یند ـ نه به علت عملكرد رقابت آزاد کالسا بلكه در واقع رو به سقوط

و  یبخش یهای. در ملل تحت سلطه نابرابریستیالیه و رقابت امپریشدن سرما یالمللنیمربوط به ب
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 یادیار زیحد بس است. تا یستیالیرامپریو غ یستیالیه امپرین سرمایز بیکه منعكس کننده تما یبنگاه

 ست.ن کشورها موجود ایمفرط که درون ا یمرتبط است به اشكال ناموزون

 (.238ـ239، صفحات 22ات آثار، جلد یـ کل نی)لن 84سم ... صفحه یالیـ امپر9

از  یالواقع درصد کوچك یه ممكن است فین کننده و کنترل کننده از سهام سرماییک مقدار تعیـ مثال 9

 یگذارهیکه در آن سرما ییهامشخص ضرورتا در همه بنگاه یگر هر گروه مالید یکل سهام باشد. از سو

خا( ینطور تاریكا )و همیآمر یبه سرکردگ یستیالیامپرهای قدرتکرده است، سلطه ندارد. در بلوك 

ن کننده از کنترل بنگاه بوده ییم آن مقدار تعیاز تحك ینفكیل ءت، جزین مالكیعناو یگردش رسم

، یلمسئله کنترل ما یخصوص یاشتراك بانكها ین مسئله و نه گستره واقعین حال نه ایاست. در ع

ت ی، حقوق مالكییل نهایسازد. در تحلیم یر ضروریو اعتبار را غ یه پولیسرما یریژه مصرف و بكارگیبو

ل یبر وسا یموثر به نحوسازد یكش وابسته است، که او را قادر میژته به مناسبات و روابط استرایسرما

 جامعه فرمان براند.( ید و مصرف محصول اضافیتول

ـ  یسیات آثار به انگلیـ کل یسم و اقتصاد جهانیالیامپر ن بنامیاثر ن. بوخار بر یاـ مقدمه نیـ لن8

اند( در اضافه شده یبعد یدهایاست و تاک ید اول از متن اصلی)تاک 018ـ014، صفحات 22جلد 

ه یبرخوردار است، سرما یکمتر از تحرك یو انحصار یكیعلت موانع تكنه ه به طور عام بیكه سرمایحال

 .استر یر اخص متحرك و انعطاف پذبه طو یمال

بر  داریمایهسر یرفرم و بازساز عبارتست از یدگاهین دیک نهفته در چنیاستراتژ یریـ سمت گ01

 سم.یالیـ البته تحت نام سوس یبورژواز بین اساس ائتالف با بخش روشن

دات و یک تولیفكز تی، و حق پاتنت و نیشامل کنترل مواد خام، خطوط اعتبار ییهاسمین مكانیـ چن00

 هستند. یقیتشو یهانهیهز
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 فصل ششم

 المللیبین و ساختار قدرت یجهان داریمایهسر

 

ش تراکم یمنجر شد ـ مثل افزا یرات ساختارییتغ یبه بعض داریمایهسر یخیبلوغ تار 

ن به یهمچن ن روندی. ایه مالیل سرمایجهت تشك یو صنعت یه بانكید و ادغام سرمایل تولیوسا

 یمل یاش راند. واحدهایچارچوب مل یه را به سویش، سرمایتر از پگسترده تاایفیک یاوهیش

توانند به آن محدود بمانند ینم یه دارند ولیپا یک بازار ملیدر  یستیالیه امپریمشخص سرما

ت یشتر، در ماهیسود ب یافتن در جستجویهستند. گسترش  یالمللنیـ در همان زمان ب

دا یستم پیل قرن بیه در اوایرا که صدور سرما یاتوان ابعاد خارق العادهیه است. اما، نمیماسر

شتر از سهم یمراتب به ب یانباشت نقش یه در روند کلیت را که صدور سرماین واقعیکرد، و ا

توسعه  یعیطب ی، صرفا برحسب روندهاكندیفا میا در کل سود، ایاش در کل بازده یواقع

 ح داد. یه توضیسرما

گوناگون  یستیالیامپرهای قدرتک یـ استراتژ یاسیس یهایزیه از نقشه ریصدور سرما 

 یو از مبارزه بر سر مستعمرات و مناطق نفوذ، جدائ یت برتر در بازار جهانیکسب موقع یبرا

است،  یستیالیکه مشخصه مرحله تكامل امپر یقوه جبر درونک یگر، ید یر است. از سویناپذ

 برگشتینرخ  یمجزا صرفا بصورت اغوا یهاهیسرما یرد )اگرچه ممكن است که براوجود دا

ش از حد یوفور ب»ن که یلن ین فرمولبندیه است. اید( که محرك صدور سرمایتر بنظر آیعال

ن ی( هنوز مورد مجادله محقق0« )ده استیشرفته به ظهور رسیپ یه در کشورهایسرما

ن را نوشت ین ایکه لن یاز زمان یخیام از تحولت تارچكدین حال، هی. در عاستست یمارکس

نكاسته  یستیالیانباشت امپر یها افتن از محركیشناخت  یبرا یو یها دگاهیت دیاز اهم

 است:
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نه در جهت بال بردن  یه اضافیبماند سرما یباق داریمایهسر، داریمایهسر که یزمانتا »

ـ بلكه در  استداران هیکاهش در سود سرما یمعناه ک کشور ـ که بیها در توده یسطح زندگ

عقب مانده مورد استفاده قرار خواهد  یه به کشورهایق صدور سرمایش سود از طریجهت افزا

اب، یه کمیرا که سرمایعقب افتاده معمول هنگفت است، ز ین کشورهایگرفت. سود در ا

ن یه بدین هستند. صدور سرماه ارزایز مواد اولین، و نین نسبتا ارزان، دستمزدها پائیمت زمیق

 داریمایهسر یدرون روابط جهانه عقب افتاده ب یازکشورها یاکه عدهشودمیریپذ ل امكانیدل

 (2....« )اند ده شدهیکش

د حكم یست. از آنجا که قانون ارزش بر تولین نقل قول تكرار واضحات نیجمله اول ا 

تواند یه نمیـ سرما شودمی سود محدود یاهه توسط خواستهیراند، موارد استفاده از سرمایم

انداخته شود. در  بكار یات اجتماعین ضروریا تامیبه طور معقول در جهت تحول همه جانبه 

شرفته یپ یسم ضرورتا به فقر مطلق در کشورهایالیکه امپر کندنمی ن مطرحین حال، لنیع

را  یستیال ـ شوونیسوس یک جنبش کارگریچرخد. در واقع او یا حول آن میشده، و  یمنته

م ید بگوئینان بایاطم باند. یبیم مرتبطاز طبقه کارگر  ییپرداخت شده به قشرها یهابا رشوه

ه و کردرشد  یدوم به وجه قابل توجه یپس از جنگ جهان یها ها در سالن رشوهیکه ا

و هم  ن حال، هم در آن زمانی. در عشودمی داده یتر عین به قشر وسینسبت به زمان لن

بلكه  زحمتكشا مبارزات طبقات یو « یكیانقالبات تكنولوژ»نه بر  یازات مادین امتیامروزه، ا

ات یقا در ارتباط با ضروریها دقن رشوهیاتكا دارد. ا یژه امپراطوریه و حقوق ویبر صدور سرما

 قرار دارند. یامپراطور یاسیس

 یت اساسیخصوصک ی و هم شیگراک ی، هم یه نسبت به بازار داخلیوفور سرما 

ست که مازاد، مازاد مطلق ا نیش ایسم است. منظور از گرایالیدر عصر امپر داریمایهسر

 یگذارهیسرما یبرا یداخل یبازارها یهانهیست که زمین طور نیگر، ایعبارت ده ست. بین

ن مرتبه پس از ینخست یو برا یه به طور ناگهانیرو سرما نیو از ا شوندمی خشک کامالا

ی المللنیز شده و وارد عرصه بیکلمه لبر یواقع یمعناه از تكامل، ب ینیدن به مرحله معیسر

 یاز بلوغ درون یابه درجه داریمایهسراست ـ  ین نكته مهمیـ و ا به هر حال. اما شودمی

 دایخاص پ یبرجستگ یفیو هم ک یلحاظ کمه ه هم بیصدور سرما یبه نحوابد که ییدست م

به  یگذارهیسرما یبرا یداخل یبازارها ین متذکر شد ـ و سودآوریگونه که لن ـ همان کندمی

ه( اغلب ـ ی. مفهوم وفور )سرماشودمی نییاست تع یالمللنیکه مشخصا ب یدیوه تولیش لهیوس

. اما در شودمی قلمداد یقابل مصرف مساو یه پولیاز سرما ینیو به طور غلط ـ با مقدار مع



80   ریکا در سراشیبآم

 

شرفته یپ ین آن در کشورهایادیبن یه و روابط ارزشیرنده ساخت سرمایرگب ن مفهوم دریواقع ا

که، حرکت انباشت آن  نیتر ا قی. دقاست، شودی مید از آن ناشیروند بازتول یهایدگیچیو پ

که  کندمی دیاش را تشدیاصل یچنان تضادها و آن کند یجاد میه را ایاز سرما یچنان تراکم

 یمتك هستنداند و سودآورتر سرعت رو به گسترشه که ب یشتبر مناطق انبا شودمی مجبور

 به خاطررسند ـ اما یه خود میال یش زودتر به منتهیتضادهاها آنچون بدون وجود  .شود

 .شوندمی ش حادتریتا تضادهایز نهاینها آنوجود 

ود، به ریبكار م یدین حجم در کار تولیبا ا یاهیکه سرما یبا توجه به ساخت انباشت، وقت 

بر نرخ سود  ینزول یب فشارین ترتیابد، و بدییل میک فوق العاده بال تمایب ارگانیداشتن ترک

انحصار ـ  یاز اهداف اساس یكیه با ین سرمایافته اید گسترش ی، بازتولبه عالوهآورد. یوارد م

ن کردمتعادل  به خاطرد یتول ید عمدیه و تحدین حرکت آزادانه سرماکردمحدود  یعنی

مسئله  یهان جنبهین حال، ای( در ع3. )ردیگمی شتر ـ در تقابل قرارینوسانات و جذب سود ب

ه یاز کل یلین تحلیست. لنیمطلق نگر یهامحدوده به مثابهگر و نه یكدیتوان جدا از یرا نم

 یتیوضع یت است که وین حائز اهمیا یارائه نداد ول شودمی که به وفور منجر ییها سمیمكان

ساخت  ی( و4« )ده است.یم رسیعظ یاسهایه به مقیانباشت سرما»که در آن  کردح یررا تش

ک آن در نظر نگرفت ـ اگرچه در یب ارگانیانه برحسب ترکیمحدودگرا یشكله ه را بیسرما

به  ینكه با کوته نظریـ و نه ا شودمی بزرگتر مبدل یدین خود به قیسم ایالیمرحله امپر

از تكامل  یامرحله یبرخورد کرد. در عوض، و یر داخلتحقق در بازا یها تیمحدود

شدن و  یکه در آن اجتماع یاکه توسط سطح فوق العاده کرد یرا فرمولبند داریمایهسر

فشار  یت خصوصیه به پوسته مالكیرسد که سرما یم یاتراکم به آنچنان سطح فوق العاده

 .ابدییخود گسترش م یچارچوب مل یوارد آورده و به ماورا

 یبه خودسم را یالیم. ظهور امپریش باز گردیخو یكیمت متدولوژید به نقطه عزینجا بایدر ا

ط یه در فعل و انفعال با شراین سرمایکرد. قوان یریجه گیه نتیتوان از منطق سرمایخود نم

هماهنگ در سراسر  یاگونهه ب داریمایهسرقرار گرفتند.  یخاص یالمللنیو روابط ب یخیتار

كن یده شده است. ولیرس یادیشرفته زیپ یدر کشورها داریمایهسرافت. یسترش نجهان گ

وجود  یست(. در جهان مناطقیز نینشد )و اکنون ن داریمایهسرموزون  یجهان هرگز بشكل

ن یل دارد. بدیسودآور به آنجا گس یه را بشكلیتواند سرمایم داریمایهسرداشته و دارند که 

است که  یستیالیامپر یرون اقتصادهایاز ب یکششه همانقدر یسرما ان رو به خارجیب، جریترت

 ینیبه طور ع یگذارهیسرما یابیان یجر یرهای. مساسترون یاز درون به سمت ب یفشار
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 یکشورها یژه تفاوت در سودآوریگوناگون )بو یمل یمدارها یر تفاوت سودآوریتحت تاث

ه( یخود انعكاس وفور )سرما ین ناموزونیا. در واقع، ردیگمی و تحت ستم( شكل یستیالیامپر

سودآور در خارج،  یگذارهیسرما یه نسبت به فرصتهایشرفته است. پس سرمایپ یدر کشورها

ها هین سرماینبرد ب ها در خارج، در یگذارهین سرمای، ابه عالوهد. یآیدر خانه خود اضافه م

؛ در کندیگران اتخاذ میتقابل با د مات خود را دریتصم یبرجسته دارند. هر گروه مال یگاهیجا

د ـ با وجود یه بایبرتر( موجود است، هر سرما یه )و سودهایصدور سرما یکه فرصت برا ییجا

کار را  نیممكنست ا یگرید یره آن را بكشد چرا که گروه مالیـ تالش کند که ش یخطر نابود

 (8د هم قبال کرده است. )یبكند و شا

 یستیالیامپر یاز رشد ناموزون و نابرابر، در کشورها یشار ناشن کشش و فین حال، ایدر ع 

( یه )اضافیسرما یمتفاوت خواهند داشت. حجم واقع یمختلف، عملكردهای ناگوناگون و زم

ک دهه و ی. مثال، در کردتفاوت خواهد  یانباشت داخل یهایژگیقابل صدور بخشا به نسبت و

 یگذارهیه خود را عمدتا به سرمایسرما یغرب یاروپا یدوم، کشورها یم پس از جنگ جهانین

ش اختصاص دادند؛ تنها بعد از یخو یبوم یهاگاهیزده و توسعه پاجنگ یاقتصادها یدر بازساز

 یگذارهیحال، سرمانیآوردند. درع یه رویتر سرمامیتر و حجمین بود که به صدور مستقیا

ا آن ین یا یکه ممكن است برا یالمللنیب یطبق فرصتها ه مازاد در خارج، بریسودآور سرما

، تفاوت خواهد «نباشد»ا یه ها( فراهم باشد ین سرمایاز ا یا گروهی) یستیالیامپر یه مالیسرما

آلمان شكست خورده،  یها بر رو ن فرصتیاز ا یاریاول بس یان جنگ جهانیدر پا . مثالا کرد

 بسته ماندند.

ش یدایبا پ یبه طور عام، مساو یه مالیه، همانند مسئله سرمایشدن سرما یالمللنیب

ن آن را ید است که لنیوه بازتولیک شیش یدایست بلكه عبارت از پیخاص ن یمات نهادیتنظ

شدن  یالمللنیا بینكه آی( ا4.« )یجهان یه مالیات سرمایر عملیزنج»ر کرد: ین شكل تصویبه ا

ا یبا بهره نشان دهد  یویپورت فول یهایگذارهیه به طور مشخص خود را بصورت سرمایسرما

ا در وام به دولتها جلوه گر یاست و  یتیچندمل یهایدر فالن کارخانه سودآور که شعبه کمپان

جاد ی. مسئله درجه اول، صدور ارزش به خارج جهت ااستت درجه دوم برخوردار یشود، از اهم

 (9است. ) یارزش اضاف

بحار وجود دارد، اما از نقطه نظر  یادر داخل و در ماور یمتفاوت یكه نرخ سودهایدر حال 

ه در خارج از چارچوب یسودآور سرما یریاند . بكارگگر وابستهیكدیانباشت کامال ب یروند کل

 یگذارهیش صادر شده و سرمایش از پید بیتا بایباشد که نها ین معنیاگر بد ی)حت یبازار بوم
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ر یاست. تالش در تصو یستیالیرنفک از قوه محرکه ـ و تداوم ـ انباشت امپیل ی( جزئشود

ا یرند )یگیهم از خارج م یخودکفا که اضاقات یواحدها به مثابه یستیالیامپر یبوم یاقتصادها

در داخل  شودی میگذارهیشد اگر هر آنچه در خارج سرمایچه م»مانند،  ییوهایطرح سنار

را وادار  داریمایهسراست که  یعیو وس یواقع یروهایده انگاشتن نیناد«( شدیم یگذارهیسرما

و ارتباطات  یاز وابستگ یالمللنیب یاشبكه»آوردن  به وجودمشخص و  یبه انجام اعمال

د یک روند بازتولی، انباشت داریمایهسرن مرحله از تكامل ی( در ا9ند. )ینمایم« یه مالیسرما

ک ی یگاه بومین پایست که اینطور نیاست و ا یبوم یگاهیپا یشده و دارا یالمللنیاست که ب

 جهت بكار یا بازارید یجد یگذارهیسرما یکسب فرصتها یاقتصاد خودکفاست که برا

 یم اگر طیست که بگوئین ین بدان معنی( ا8خارج دارد. )ه مصرف، چشم بیه بیانداختن سرما

ا ی کردبالفاصله سقوط خواهد  داریمایهسره فراوان صادر نشود، اقتصاد یسرما ینیدوره مع

 یم که وجه وجودیم بگوئیخواهیانقالب انجام خواهد شد. بلكه م یبه خودبه طور خودنكه یا

ـ و  استدر خارج  ییهایگذارهین سرماین چنیمحتاج ا یانحصار داریمایهسرو عملكرد 

ده بوده یار پوشیه بسین صدور سرمای)اگرچه ممكن است ا تواند سر کندینمها آنتا بدون ینها

 (01ان باشد(. )یها در جر ستیالیان امپریم یادهیچیار پیبس یالق روابط میو از طر

 یخارج یهایگذارهیه وجود دارد، و سرمایسرما یالمللنیب یاسیک ساخت سین، یهمچن 

 ها و چرخش ستیالین امپریت رقابت مابیه با وضعیابند. صدور سرماییز میک نیابعاد استراتژ

های قدرتها و هیگر سرمایواکنش نسبت به دن در یه همچنیآن مرتبط است؛ سرما یها

، از عهده خود رقابت به عالوهابد. ییان میجر ها،ناو با چشمداشت نسبت بد یستیالیامپر

( بتواند یستیالینكه هر قدرت )امپریا ی. برااست یالمللنیر بیبرآمدن محتاج منابع و ذخا

درون ه ش بیخو ین اقتصاد ملل بردیرا بدون تحل یو نظام ی، اقتصادیاسیمنابع لزم س

گر، در ید یعبارته اج دارد. بیمنبع قدرت احت به عنوانمافوق  یافكند، به سودهایمهلكه ب

شبرد یپ یبراله یوسک یاست، و هم هدف ک یستها کسب مافوق سود هم یالین امپریرقابت ب

؛ شودمجدد  میتواند تقس یم شده و تنها میقت که جهان کامال تقسین حقیرقابت. باز هم، ا

 یقیار عمیبس یمدهاایپ یو ساختار یخین تحولت تاری.ااستسزا ه ب یخیت تاریاهم یدارا

 ید سازماندهیتجد یقطع یشكله ، بیک چارچوب ملیتواند در درون یگر نمیه دیدارند. سرما

بین  ت عرصهیو به امن یجهان یه در سطحیشرفت مستمر انباشت به توسعه سرمایشود. پ

  سته است.المللی واب
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 هاسیپانو

 
 (240، ص 22، جلد یسین به انگلیات آثار لنی)کل 93ن ... ص یسم، بالتریالیـ امپر0

 (240، ص 22، جلد یسین به انگلیات آثار لنی)کل 93ن ... ص یسم، بالتریالیـ امپر2

د بلكه ستنیه نیاز حجم سرما یمتفرقه ناش یدیا صرفا عاین اعمال انحصارگرانه محصول آز یـ ا3

 .کنندمی دا متراکم را منعكسیه شدیات و اجبارات سرماین ضروریهمچن

 (240، ص 22)کلیات آثار لنین به انگلیسی، جلد  93ص امپریالیسم، بالترین....  ـ4

 ییكایآمر یکمپان 099کشور توسط  23س شده در یتاس یشرکت فرع 2111ارزنده از  یک بررسی ـ8

دهد.  ی، نشان مکندمی هیتشب« حلوا پخش کردن»ر یرا که به تاثآنچه  0849ـ0849دوره  یدر ط

نكه اقدام یا یعنیس شدند. یک مدت سه ساله تاسی یط یخارج یفرع یها ن شرکتیاز ا یمیبا نیتقر

ک یفردر»د به یشد. رجوع کنید میتقل سرعت توسط رقباه ب یک شرکت فرعیس یهر شرکت، در تاس

ت یریق، دانشكده مدیبوستون بخش تحق« یتیو بنگاه چند مل یستیگاپولیواکنش ال« »كر بوکریت. ن

 (0893، انتشارات هاروارد، یبازرگان

 (244، ص 22، جلد یسین به انگلیات آثار لنی)کل 013ن ...، ص یسم، بالتریالیـ امپر4

پورت  یگذارهیه، سرماین شكل صدور سرمایتر یستم، اصلیل قرن بیـ در اواخر قرن نوزدهم و اوا9

 یم خارجیمستق یگذارهیره( بود. سرمایو غ یو هم خصوص ی، هم دولتیو )اوراق بهادار خارجیفول

 یازشان، متمرکز بود. برایمورد ن یربنائیسات زیو تاس ی، بازرگانیع استخراجی، صنایاساسا در کشاورز

شكل  (یدیلع تویژه در صنایم )به ویمستق یگذارهیدوم، سرما یپس از جنگ جهان یدوره قابل توجه

جه برسند که ین نتیست به این مارکسیمحقق ین باعث شد که بعضیه بود. ایعتر صدور سرمایشا

است که مشخصاتش وجود  شده ینیدوم وارد مرحله نو یسم در دوره پس از جنگ جهانیالیامپر

از  یكین ی. مطمئنا ااستها  توسط بنگاه یو معمول شدن شعبه ساز یتیچندمل یها یکمپان

وام  یالمللنیب یافتن کانالهایاد یكن ازدیبود. ول 0841ژه یوه و ب 0881ات برجسته دهه یخصوص

نده بانک ی، نقش فزاییاروپا یـ که در رشد بازارها یالمللنیدهنده و رشد انفجارگونه استقراض ب

 ز ازیجهان سوم منعكس است ـ ن یم در کشورهایقرض عظ بحرانپول، و  یالمللنیو صندوق ب یجهان

هستند و کامال نادرست است اگر بر اساس  0891ل دهه یو اوا 0891تحولت مهم و برجسته دهه 

ک شكل از صدور یکه در نسبت  یراتییم. تغیسم قائل گردیالیامپر یبرا ینیها مرحله نودهینگونه پدیا

از جنگ و  م(، هم در دوره پسیمستق یگذارهیگر آن )سرمای( به شكل دیه پولیه)وام دادن سرمایسرما

صرفا اشكال ها نیان، یت برخوردارند. اما با وجود این رخ دادند، از اهمیشیپ یهاهم نسبت به دوره

ان یستی. کرشودمی جاد شده و استخراجیا یارزش اضافها آنق یاند که از طرهیمتفاوت صدور سرما

در دوره پس از جنگ  ه صرفایسرما یمدارها معتقد است است که یدگاهینده برجسته دیپالووا نما
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ارتباط  یتیچندمل یها افتن شرکتین تحول را به استحكام یا یشدند. و یالمللنیدوم کامال ب یجهان

م یرا با انتقال مستق یدیه تولیشدن مدار سرما یالمللنی، بیكیدهد. پالووا از نقطه نظر متدولوژیم

توسعه »ان پالووا، یستیبه کرد یداند. رجوع کن یبرابر م یبه سطح جهان یصنعت یها تیفعال

)تابستان  2، شماره 8كال، جلد یراد یاسیدر مجله اقتصاد س «یاس جهانیه در مقیسرما یخودگستر

کنترل کننده و ادغام  یرویدو، عمال ن نین اکردقلمداد  ی. پالووا با مساو0ـ  29(، صفحات 0899

سم اتفاق یالیکه در عصر امپر یدیل کلم که تحویکنی. تكرار مکند یرا انكار م یه مالیکننده سرما

از  یکه ناش یگری. انتقاد داست یاس جهانیه در مقیسرما به عنوانه یسرما یگذارهیافتد سرمایم

خورد: یک کالسون بچشم میه است در اثر مشترك سانتوش ك. مهروترا و پاتریدرك غلط صدور سرما

: یاتحاد شورو»مجموعه مقالت ، در «ومجهان س یگر کشورهایبا هند و د یشورو یروابط اقتصاد»

، 0893كاگو ی)ش «یت جامعه شورویدرباره ماه یست؟ مباحثاتیالیال امپریا سوسیست یالیسوس

 (.008ـ  09كا، صفحات یآمر یست انقالبیانتشارات حزب کمون

 (241، ص 22ن، جلد یات آثار لنی)کل 92ن ... ص یسم، بالتریالیـ امپر9

 ییها درآمدهاهین صدور سرمایجه ایکه در نت یکنند که در صورتیاعتراض م ن گاهین لنیـ مخالف8

ه خودش هدف خودش یآنگاه صدور سرما شودباز  یجاد شود و به کشور بومیش از آنچه صادر شده، ایب

دست  یند روکردش از آنچه که با آن شروع یب یه اضافی: اگر در انتها سرماکندمی را مغلوب

ه یكن سرمایکنند؟ لیه صادر میاصال چرا سرما و ستیکار چ نیا از ند، پس قصدها بما ستیالیامپر

ه ین سرمایحاصل شود، بلكه ا یاز دست آن خالص اید بسوزد و یبا یشكل انتزاعه ست که بین یزیچ

و انباشت  یرین امر بكارگیتحقق ا ین عصر، برایرد و در ایسودآور مورد استفاده قرار گ به نحود یبا

ش یخو یستا نبوده بلكه موجد تضادهایو ا ین روند تک خطیاست. اگرچه ا یه اساسیسرما یللالمنیب

 .است

که  کردنشان  ون خاطریف انقالبیاول و وظا یت جنگ جهانیش در مورد ماهین در نوشته هایـ لن01

س همانقدر نادرست است که یر سویکوچک نظ یستیالیامپر یدر کشورها« ین پدریدفاع از سرزم»

س یسو یمراوده تنگاتنگ دارد: بورژوازها آنس با یسو یکه بورژواز یستیالیبزرگ امپر یکشورها در

ک ین منافع توسط ین که ایبسته شده است. ا یستیالیهاست که با هزاران رشته به منافع امپر مدت

 شودمی نیه تامیق صدور سرمایبزرگ از طر یها بانک« شراکت دوجانبه»چندجانبه و  ستم روابطیس

ق استثمار یا از طری کندمی رشد یخارج یونرهایلیت میکه توسط حما یستیا توسط تجارت توری

س یسوئ« یخود»یت ندارد..... بورژوازیره اهمیو غ ین اجتماعیبر خالف مواز یکارگران محروم خارج

 ن نشان دادهقهرما یها«م تلهللیو» به مثابهس یئسو یامروز یها ران بانکیبره معصوم، و مد به مثابه

 یها پلماتین دیو ب یو خارج یسیسو یها ن بانکیمحرمانه ب ین، قراردادهای. مضاف بر اشوندمی

ن یات آثار لنی، کل«ین پدریدرباره مسئله دفاع از سرزم)» شودمی ده انگاشتهیناد یو خارج یسیئسو

ت یو موقع یمستعمرات یهاین در مورد دانمارك از دارائی(. لن042ـ040، صص 23، جلد یسیبه انگل
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است،  یسم انگلستان متكیالیمتقابل با امپر یکه بر اساس رابطه نفع رسان یالمللنیبرتر آن در تجارت ب

 (.(034ـ034، صفحات 23، جلد یسین به انگلیات آثار لنی، کل«ست!یالیسوس یوزرا)»د. یگویسخن م
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 فصل هفتم 

 تحت سلطه یسم و کشورهایالیامپر

گاهش در یه که پاین کل حجم سرماکردک کردن و فعال یها جهت تحر ستیالیامپر 

ند. بخش یهنگفت در خارج برآ یکسب سودها ید در پیاست، با یستیالیامپر یکشورها

ن در یمه مستعمره است. اما لنیمستعمره و ن یدر کشورها یگذارهین روند، سرمایشتاز ایپ

ه صادر ید اکثر سرمایه ـ و شایفت که سرماحاا نگیا تلویو  كردمباحثاتش اشاره ن یچ کجایه

ارائه  یآمار یواقع و شود؛ در یگذارهیسرما یستیالیامپر یگر کشورهایتواند در دیشده ـ نم

نه  ییهایگذارهین سرمای. چنشودمی انجام یاهین صدور سرمایدهد چن یکه نشان م کرد

نسبت به کشور  یستیالیامپر یگر کشورهایممكنست در د که غالباا  شودمی ن خاطریتنها بد

به . کندمی طلب آن راز یها ن ستیالین امپریکسب شود، بلكه رقابت ب یشتریخود سود ب

 یتحت سلطه مانع بعض یدر کشورها یافتگین توسعه یممكنست سطح نسبتا پائ عالوه

ن جها یها یگذارهیسرما ینجا نه نقش کمین وصف، مسئله در ایشود. با ا ها یگذارهیسرما

ستها یالیرا به امپر یهائ ینكه چه توانائیانباشت و ا یدر روند کلها آن یفیسوم بلكه نقش ک

 . استدهد  یم

ک شرط ی، شوندمی عقب افتاده و مستعمره استخراج یکه از کشورها ییمافوق سودها 

ه ، مناطق عقب افتادبه عالوههستند.  یستیالیه امپریسرما یت کلیفعال یبرا یو ضرور یاساس

ه ین مواد اولیا یکنند. ارزانید وارد میه را در روند بازتولیمانند مواد اول یار مهمیبس یهانهاده

ن یت ماشیجهت فعال ین آلت، به صورت مواد اضافید ماشیتول یه برای)به صورت مواد اول

ر یتاثدهد و یل میه ثابت را تقلینه سرماید( عموما هزیدر روند تول یعناصر به مثابهآلت، و 

بماند. مارکس در  یر باقییاگر نرخ استثمار بدون تغ ینهد، حتیمثبت بر نرخ سود م

ار نهاد. )البته ید بسیتاک یادهین پدیاد چنیت زی، بر اهمیرامون تجارت جهانیمباحثاتش پ

 ه است(: کردحاصل  یه نقش مرکزین محدود نشده، و اکنون صدور سرمایسم به ایالیامپر
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ن یه بال و پائیمت مواد اولیط برابر باشند، نرخ سود در جهت عكس قیگر شرایاگر د» 

از  یصنعت یکشورها یه برایمت ارزان مواد اولیدهد که قیاز جمله نشان م ن مسئله،یرود. ایم

ر در عرصه فروش فرآورده ییه تغیمت مواد اولیاگر نوسانات ق یبرخوردار است؛ حت یتیچه اهم

ر تجارت یاند، تاثدهیكاردو که به اصول عام چسبیر رینظ یئن هااقتصادداورد ... این به همراهرا 

 ( 0« )نند.یبیبر نرخ سود نممثال را  یجهان

ن یو ماشها ساختمانه ثابت، به شكل یم ابعاد سرمایسم با گسترش عظیالیدر عصر امپر 

نرخ عودت  .شودمی لیتر تبد ک عامل مهمیآلت، عامل مواد خام ارزان نسبت به سابق به 

، اضافه ارزش جذب شده از شودمی در جهان سوم کسب یگذارهیه که از سرمایهنگفت سرما

ه یشرفته و وابسته، و مواد اولیپ یاجتماع یان ساختارهایم یچند باره در روابط تجار ینابرابر

هستند.  یستیالیروند انباشت امپر یاتید، همه عناصر حیآیکه از جهان سوم بدست م یضرور

دهند که یل میاز جهان را تشك ییها نیسرزم قاا ین مناطق عقب افتاده دقیزمان، ا همان

در واقع  .را به انجام برساند یدین تحولت در روابط تولیتر تواند در آنجا مهمیه میسرما

ک شرط ین مناطق، یش به ایدر گسترش سودآور دامنه خو یستیالیه امپریسرما ییتوانا

ح از خصلت یآن است. درك صح یکل ید سازماندهیتوسعه و تجد یبرا ن کنندهییو تع یقطع

ک درك ین یب یز مهمیت آن، خط تمایدر جهان سوم و اهم یستیالیهمه جانبه نفوذ امپر

 (2. )استسم یالیها در مورد امپر دگاهیگر دیو د یستیالیاز توسعه امپر یعلم

ص ید تشخیقرار دهد با یورد بررسرا م یستیالیخواهد انباشت امپر یکه م یهر گونه تئور 

لزم را در هر دو  یحرکت آن یرویو ن کندی میرا باز ینقش فرمانده یه مالیدهد که سرما

توسعه در ماوراء بحار  کلیطور ه نكه، بیز ایو ن .کندمی دیو وابسته تول یستیالیامپر یکشورها

 یه مالید شد، سرمایه قبال تاکگونه ک ن روند هستند. همانیا یها، شالودهیالمللنیو عرصه ب

را جذب کرده و متراکم  یمستعد آن است که از منابع گوناگون ارزش اضاف یخاص به نحو

مافوق )و اضافه ارزش بدست آمده از  ین سودهایست؟ این مسئله در چیت ایسازد. اما اهم

ه بها نیاهمه  ؟ و چگونهکندمی لیرا تسه یزیچه چ یارزش اضاف یمبادله نابرابر( و تمرکز کل

ش اثر ید خویه در بازتولین سرمایا ییو توانا یستیالیه امپریسرما یگاه بومیبر پا یفیطور ک

هر  یدر انتها ی، به کمک تمرکز ارزش اضافیه مالین است که سرمایلب مطلب اگذارد؟ یم

 یباشترد و نرخ انیرا به کار گ ین ارزش اضافیا یموثرتر به نحوتواند یر رشد مشخص، میمس

 پراکنده مختلف یهاهیان سرمایکه در م یاکمک ارزش اضافهه که حصول آن ب کندرا حاصل 

 بود.یر نمیمكان پذا  reaissez faiL د()همانند دوره رقابت آزا ماندمی
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دا ادغام شده یشد یاند، واحدهام وابستهه عا بهیکه وس داریمایهسرشرفته یپ یدر اقتصادها

ن ییو تع ین اقشار فوقانیا یکنند. وقتیفاء مید ایک را در باز تولیتراتژنقش اس یه مالیسرما

 یهاحلقه ین اقتصادها ـ که دارایا یمرکز یها ، بخششوندمی کیه کل تحریکنندهء سرما

خود  به نوبهز ین اقتصادها هستند ـ نیا یگسترده با مابق یو روابط اقمار یاتیح یاتصال

در  یه مالیسرما یتوانائ( 3)دارند.یرا فعال نگاه م یومه بیک شده و کل حجم سرمایتحر

 ید سازماندهیمهم تجد یها سمیگر مكانین حال به دیدر ع ین ارزش اضافکردمتمرکز 

ستم یطور مشخص از دولت و سه ؛ بکندمی تیرا تقوها آنخود  به نوبهه مرتبط بوده و یسرما

كنند اما یانباشت کار م یف تضادهایتخف یاد کرد که دست در دست هم برایتوان یم یاعتبار

م که در همان حال ینیب یم میبنگر یدگاه جهانیکنند. اگر از دید مین تضادها را تشدیتا اینها

 یخصلت و رشد اقتصادها یرینقش محرك عمده را در شكل گ یستیالیکه انباشت امپر

از ها آنمال ستم بر ن کشورها و اعیه به ای، صدور سرماکندیفاء میتحت سلطه ا یکشورها

ها و  سمین مكانیستند. ایستا نیبات این ترتیر است. البته، ایناپذ ییجدا یستیالیانباشت امپر

ه یهستند. سلطه سرما یه، متكیسرما یم جهان و ساختار جهانیاز تقس یها بر نوع خاصپروسه

 ی، در کشورهادشونمی بحرانن انباشت که منتج به یکه قوان شودمی و خصلت آن باعث یمال

ک یه یخود را بر پا یه مالیمتفاوت جلوه گر شوند. سرما یاگونهه و تحت سلطه ب یستیالیامپر

 یها یت امپراطوریتقو یستها برایالی؛ امپرکندی مید سازماندهیتجد یالمللنیت بیوه فعالیش

سود در هر بازار نرخ  یصرفا نه بر مبناها آن؛ کنندی میگذارهیسرماها آنادغام شده خود در 

ستها یالین امپریبه حداکثر رساندن سود که با رقابت ب یمشخص بلكه بر اساس منطق جهان

 یزیخاص چ یکشورها یخاص و حت یها یگذارهیکنند. سرمایت میگره خورده است، فعال

به  ین مجتمع جهانیک چنیستند و یسم نیالیامپر یات جهانیره عملیک حلقه از زنجیجز ه ب

، یگذارهیسرما یهادر عرصه یو هماهنگ ساز یزیاز ادغام، برنامه ر یاق العادهسطح فو

ل کند. یه را تسهیسرما یالمللنیص بیاز دارد تا بتواند انتقال و تخصیه نیتجارت، و مال

ه آن ب یکل یكسو، سودآوریک خاص خود را دارد: از یالكتیوه خاص انباشت دین شیمعذالک، ا

تحت  یکشورها یهاد تودهینفک وابسته است به استثمار گسترده و شدیو ل یاتیح یاگونه

اش یخود یستیالیک در کشور امپریاستراتژ یگاه ملیک پایگر لنگرگاه آن ید یستم؛ از سو

شرفته، در توسعه و در یپ یدر کشورها ینیبطور ع یستیالیات انباشت امپریاست. ضرور

ه دارند. حاصل جمع محاسبات و اقدامات شیخاص ر یستیالیامپر یهاهیالزامات سرما
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 یالمللنیوند بیپ یهان رشتهینست که چگونه همه ایا یه مالیانداز سرما و چشم یستیالیامپر

 ند.یت نمایرا تقو یستیالیانباشت امپر یهاگاهیمراکز و پا ین وجهیبه بهتر

سلطه  که تحت یاست. در جهان یمسلم یه مادیپا یدارا یستیالیسم امپرینیشوو 

، که یستیالیامپر یکشورهان یموجود است: ب یاساس یم بندیک تقسیاست ا ستهیالیامپر

، و ملل تحت شودمی متروپل کنترل یهایدر آنجاست و توسط بورژواز یه مالیشه سرمایر

 یه که در جستجوین حال، سرمای. در عهستند یخارج یه مالیستم، که تحت کنترل سرما

از  یكین یا .کندمی قاا حفظیخود را عم ینوردد، خصلت ملیرا در متر، جهان  یعال یسودها

 یهمه کشورها یستیالی. خصلت امپراستآن  یسم و از تضادهایالیات مهم عصر امپریخصوص

اش و یطرف توسط ساختار داخل کی: از شودمی نییز تعیشرفته توسط دو چیپ داریمایهسر

ره( و یو غ یه مالیسرما یریو شكل گ )درجه رشد انحصار آن یه ملیسطح رشد سرما

م یکه در تقس یگاهیگر، توسط جاید ی؛ و از سویاش بر مدار ملیو کنترل نسب یخودمختار

 ی. کشورکندمی اشغال یالمللنیم کار بیجهان به ملل ستمگر و تحت ستم و در تقس یبند

کنند  یم صادر میظع یهاهیکه سرما هایی تواند با آن یم کندنمی صادر یادیه زیکه سرما

تحت  یدر کشورها یبزرگ ینظام یکه قوا یا به آنان وام دهد. کشوریوارد تجارت شده 

باز هم  ن کشورها نفوذ کند.یبه ا یگسترده تر یتواند تحت چتر نظام یسلطه مستقر نكرده م

، و یاسی، سیمال یهام که لزم است مختصات خاص ادغامشان در درون شبكهیکن ید میتاک

 شان مشتق یبرا یالمللنیم از غارت بیر مستقیم و غیکه بطور مستق یو منافع یمنظا

 رد.یل قرار گیه و تحلی، مورد تجزشودمی

عقب مانده جهان، صرفا چند  یتفاوت است. کشورها یستیالیه امپریه و سرماین سرمایب 

نجا، پروسه یاستند. در ینه رشد نیشرفته در زمیپ یتر از کشورهاا چند ده سال عقبیسال 

رخ داد در  داریمایهسرشرفته یپ یش در کشورهایسال پ 081طور که  آن داریمایهسررشد 

 یشدت گوناگونند: درجه بقاه است. ملل تحت ستم ب ینیست. اکنون عصر نویحال تكرار ن

 یها ؛ بخشکندمی )بالخص در روستا( از کشور به کشور فرق داریمایهسرروابط ماقبل 

و خصلت  یدیکل یدیگر است. اما روابط تولید یتر از بعضبرجسته یدر برخ یعتو صن یشهر

ا یتر از نسبت دهقانان به کارگران ن کنندهییتر و تع مهم یـ حت ن اقتصادهاین کننده اییتع

شان درون  و ادغامها آنت یت تابعیعبارت است از درجه و ماه ت شهر به روستا ـیجمع

سم یالین امپری. در واقع رابطه بیساختار یک روابط وابستگیه یپابر  ی)حرکت( جهان کینامید

 است.  یدیک رابطه تولیو ملل تحت ستم خود 
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در  یمحور یها از بنگاه یاریما مالک بسیها مستق ستیالینكه امپریچه؟ اول ا یعنی

هاـ بالخص در بخش  گر بنگاهیم آن دیر مستقیطور غه تحت سلطه هستند. و ب یکشورها

بر  یاسیو سلطه س یمال یهاصیق اعتبارات و تخصیار مهم است ـ را از طریکه بس یدولت

 که استخراج یهائ ه بر ارزشین با تكیهمچن یه مالیکنند. سرما یوابسته کنترل م یها دولت

ع و شكل یقابل توز ید اجتماعیکنترل، بر مقدار تول یها سمیو با استفاده از مكان کندمی

ه یسرما یان اقشار حاکم که همه به مدارهایو م مردمیطبقات ان یع آن ـ در میتوز

ن ید مافوق سود در اینكه، تولی. بالخره اکند یاند ـ اعمال نفوذ مبافته شده یستیالیامپر

از  یدتریازمند و در واقع وابسته به اشكال شدیشرفته( نیپ یکشورها ش ازیکشورها )ب

از  یریفراگ یدین روابط تولیاست. چن یدیه تولاستثمار و اعمال جبر آشكارتر در خود پروس

متروپول و  یهاهین سرمای. بشودمی ق آن اعمالینفک بوده و از طریل یروابط طبقات

( و قشر مالك در ملل تحت ستم رابطه یو چه دولت ی)چه خصوص کمپرادورها یگارشیآل

 یند و کشورهاام شدهیمتقابل موجود است. ملل به طبقات تقس یمنفعت رسان یستیهمز

و  یروابط اجتماع یکنكرت هستند که دارا یاجتماع یهایبند مستعمره و نومستعمره صورت

( 4که در وجود طبقات غالب و مغلوب منعكس است.) هستندخاص  ینهاد یساختارها

 یدیساختار تول یعنیک ساختار بزرگتر یاز  یبخش یاجتماع یهایبند ن صورتیمعذالک، ا

ن یا یمل یسم بازارهایالین ملل تحت ستم و امپریهستند. رابطه ب یمللالنیب داریمایهسر

، و مافوق استثمار کندمی چفت یالمللنیم کار بیاز تقس ینیگاه معیوابسته را در جا یکشورها

 . کندمی خدمت یستیالیه امپریبه توسعه سرما

 یا عقب نگاه متحت ستم را صرف یسم کشورهایالیم امپریست که بگوئیآن ن ین به معنایا

چند  . هرکندمی ان استخراجیا غارت عریق تجارت نابرابر ینكه فقط ثروت را از طریا ایدارد 

تواند، و در دراز مدت مجبور  یم یستیالیه امپریکنند. سرمایرا هم م ین کاریبدون شک چن

ور طه آنان را ب یستیالیه امپری( اما سرما8را رشد دهد. ) ین کشورهایاست، اقتصاد ا

باشد. و در  یه خارجیکه مساعد حال سرما یخصوص طوره دهد ـ ب یرشد م یستیالیامپر

ن کشورهاست و هم در یع مردم ایوس یهاتوده یكبختیدهد که هم ضد ن یرشد م یجهت

که  یدر کشورهائ یمنسجم. حت نسبتاا یاجتماع یبند ک صورتیآمدن  وجود با بهتضاد 

 داریمایهسررشد مستقل  یبه سو ین روابط راهید شده، اوار عاایدارانه وسهیروابط سرما

 لین تحلین مقوله را چنیان ایاعوجاج است. باب آواک ،تین وضعیمد مهم اایک پیست. ین

از  یان معدودین میادیز بنین بر تمایلن ست؟ البته قبالاین اعوجاج چیمنظورم از ا" :کندمی
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ت یعضم مردم جهان که در ویت عظیو اکثر شرفتهیپ یستیالیامپر یها استثمارگران و دولت

ه ار حادتر شده است بید گذارده است. اما مشكل بسیو وابسته قرار دارند، تاک یمستعمرات

متمرکز شرفته یپ یاز کشورها یاندک در شمارشرفته جهان یمولده پ یروهاینکه  یطور

چنین  یفیز نظر کا مسلمااباشد. و  مطلق یاز نظر کمممكنست  یحتاین تمرکز ـ اند شده

مولده که  یروهایگونه رشد ن نیاند؛ امولده عقب مانده یروهاین اما در اغلب جهان .ـ ... است

ن کشورها را یان است، اقتصاد ایجر یالمللنیسم در سطح بیالیو امپر یه مالیتحت سلطه سرما

 ( 4.)"کندیم ف کرده و ناقص الخلقهیتحر

 یم، متوجه میبردار 0891ها در جهان در آغاز دهه هنیع منابع و هزیاز توز یاگر عكس 

در  یکشورها»که  یدر حال مصور و مناسب از آن است: یفیشک اعوجاج تعر یم که بیشو

د یدرصد از کل تول 20ت جهان بودند فقط یدرصد از جمع 98رنده یدر برگ« حال توسعه

درصد  90و اما  یف انرژدرصد از کل مصر 23، ید صادراتیدرصد از کل عوا 28، یناخالص مل

د یش از تولیب یامابر هستهیک هواپیمت فقط ی( ق9ود. )شان ب، از آن یحاتیاز کل واردات تسل

ون نفر در جهان سوم یلیانه چهل میست که سالا ین در حالیکشور است؛ و ا 83 یناخالص مل

م ین تقسیابرابن (9رند. )یم یه میو سوء تغذ یاز آنان کودکان هستند( از گرسنگ یمی)که ن

 یروهایو تمرکز ن یم کار جهانیک تقسیدر  یطور ماده جهان به ملل تحت ستم و ستمگر ب

ز یتحت ستم ن یملل کشورها ین اعوجاج در ساختار اقتصادیمولده و ثروت، نهفته است. و ا

 منعكس است.

به  اشاره دارد یعنی؛ شودمی اطالق یک اقتصاد ملی یدرون یمقوله انسجام به هماهنگ 

د یمختلف تول یمصرف یها مختلف اقتصاد که ارزش یها ن بخشیواسط ب یهاوجود حلقه

ک یکه حاصل آن  شوندمی جفت و جور یو مصرف، که طور یگذارهین سرمایکنند و ب یم

وجود  ین اقتصادیآمدن چن به وجودمتحد است.لزمه  یون ـ م( اقتصادی)فرماس یبند صورت

ک سو، یت کنند. چگونه؟ از یگر را تقویكدیهاست که  ن بخشین ایب یچنان روابط متقابل آن

 یبرا یک بخش اقتصادیمشتق شده از  یک تقاضایـ مصرف موجود است:  دیات تولیعمل

 یحقوق و کالها یبرا یینها ید آن، و تقاضایت تولیو داشتن ظرف یاهیسرما ید کالهایتول

 یهار حلقهیق تكثیاز طر یک بازار بومی یآن، و توسعه کل یدیت تولیو داشتن ظرف یمصرف

عناصر  ی( موجب خود ـ ارزانیش بازدهیق افزایگر، انسجام )از طرید ی( از سو8ش و پس. )یپ

ه ید متعادلتر سرمایو بازتول ی، که باعث حفظ سودآورشودمی هیر سرمایه ثابت و متغیسرما

 یم بندیده شده و تقسیهم تنشتر دریمراتب به سم، که جهان بیالی. در عصر امپرشودمی کل
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نفک از ساخت یل یدا کرده بخشیپ یخاص یستمی)خصلت س ن ملل تحت ستم و ستمگریب

تحت  یهم در کشورها یمل یهااقتصاد یابین پروسه انسجام یستم شده ـ م( ایس یوجود

، درجه یستیالیجه نفوذ و سلطه امپریه است. اما در نتشدف یدچار تحر یستیالیسلطه و امپر

سه با اقتصاد یچنان است که در مقا وابسته آن یف و خصلت آن در کشورهاین تحریا

 د. ینام ناقص الخلقه را ها توان آنیم یستیالیامپر یکشورها

از  یو تحت سلطه، درک یستیالیامپر یراه آهن در نوع کشورها یخیبه نقش تار یبا نگاه 

ستم راه آهن دست در دست یده، سالت متحیتوان کسب کرد. در این میادیز بنین تمایا

در گشودن و متحد  یمرکز یكا، نقشیآمر یه مردم بومیافته، خصوصا علی اعمال ترور سازمان

ها دست به ساختن راه  ستیالیآنجا که امپر کردن بازار قاره داشت. اما در جهان سوم در هر

الحال، گذارده شد.  یف یتیو مراکز جمع یتجارت خارج یها د بر خدمت به راهیآهن زدند تاک

طور مجزا از هم جمع ه ب یساحل یمحل یهاها در شبكه قا، اکثر راه آهنیبطور مثال در افر

 آن راکشور فقط بنادر عمده  یبدون گذر کردن از مناطق داخل یگرید یهاا شبكهیاند و شده

 یقایآفر )تنها متصل سازد. ید کشاورزیتجمع و تمرکز تول ا نقاطیو  یبا مناطق معدن کار

تحت ستم  ین خصائل کشورهایتر عام یدارد.( بررس یستم راه آهن سراسریک سی یجنوب

 است. یمنسجم و ناقص الخلقه ضرور یهایبند ز ساختن صورتیسازد که متما یروشن م

ا یم یوابسته بطور مستق یکشورها یاقتصاد یها ها و بخش ن بنگاهیک تریاستراتژ 

 د جهتیوابسته که تول یاست. در آن کشورها یستیالیمپره ایم تحت سلطه سرمایستقمریغ

 یچ خدمتیاست ه یکه درون یا( به توسعهیر صنعتیا جزایها ) ن بنگاهی، ادارد یصادرات یریگ

کنند اغلب  ید میتول یبادوام مصرف یکالها یبازار داخل یکه برا یهائ د بنگاهیکنند. تول ینم

ن ین، عمده ایتر است. بنابر امرفه یه اجتماعیک پایت یجاد و تقویاز طبقه حاکمه به ایتابع ن

 کار یروید نیبازتول یبرا یضرور یهانهیوارد هز (یلوکس صنعت ید شده )کالهایتول یکالها

 یهات کننده و حلقهیحما یربنائیسات زیازمند تاسیدات فوق نیدو نوع تول . هرشودنمی

ع دارند. یوس یره( که معمول ابعادیفولد و غ یهاها و کارخانه )مثال راه هستندواسط  یاتصال

ن یصرف ا ت بال،یفیمدرن و با ک یها یگذارهیها و سرمانهیاز هز یاهدمعمول بخش گستر

 یها عمده تالش تااجی. نتشودی میسیـ پل یم نظامیو دستگاه عظ یاقتصاد یها بخش

 یق ارزان کردن کالهایاز طر را یمل / یه محلیسرما یسود آور ،ن کشورهایا یو فن یصنعت

 برد.  یه لزم بال نمیسرما ید مواد خام و کالهایتول ین بال بردن کارائیو همچن یمزد
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ق واردات یاز طر د عمدتایبا یاهیسرما یتر اقتصاد به کالهاشرفتهیپ یها بخش یازهاین 

 کندمی دیرا تشدها  و مشكالت مربوط به موازنه پرداخت یخارج ین شود، که وابستگیتام

واردات باشد.(  ینیگزیجا یممكنست برا یدات نهائیاز تول یکه بخش یطیدر شرا ی)حت

ن کشورها یکارگر ا یهاتوده یر هستند برابَـ  هیسرما یعال یادرجهه که ب یهائ یگذارهیسرما

ست ها کاربن عرصهیره ای، در خارج از دایواردات یکنند. و عمده تكنولوژ ینم شغل نیتام

خودمختار و  یو صنعت یفن یربنایک زیب، رشد ین ترتیدارد. بد یار محدودیبس یدیتول

 خورد.  یمنسجم لطمه م

تر از بخش مدرن بوده ، عقبیخصوص در کشاورزه و عقب مانده تر، ب یسنت یها قسمت 

 یرا بروز م یها هم از خود خصائل ن قسمتیابند. ای یبا آن رشد م یک رابطه عملیدر  یول

به  یسنت یها مه مستعمره. بخشیمستعمره و ن یدهند که مرتبط است با تابع بودن کشورها

 یمزد یکالها یبرا یان به شهر( و به مثابه منبعیعنوان ذخائر کار ارزان )مهاجرت روستائ

ـ د کاریط تولیا بطور عام در شرای داریمایهسرط ماقبل ید شده در شرایتول یارزان )مواد غذائ

قرار  یره( مورد بهره برداریها وغزاغه« یر رسمیغ» یط اقتصادهاین در شرایهمچنر، و بَ

ن تحت یو همچن یم مواد غذائیعقب مانده، واردات عظ یهاوهین شیا یاند. موانع ذاتگرفته

 یا برخیقابل صدور  ید مواد کشاورزیتول ین شده برایون دست چیزاسیمدرن یطیشرا

ها  یگذارهین سرمایا یه مالیو تغذ یریاخته است ـ و جهت گرا الزام آور س یمزد یکالها

 ند.یآفرین مینو یتضادها

دا شاخه شاخه یتسلط دارد. و از مدار شدها آننفوذ کرده و بر ها نیادر همه  یه مالیسرما 

د خارج کند، یکه با یمكد: در شكل سودهائ یبه اشكال گوناگون ارزش م یه داخلیشده سرما

گوناگون تجارت و مبادله نابرابر که مرتبط است با سلطه  یها ق کانالیاز طر وام، بهره، و

. از سر یو تجارت جهان یه خارجیشدت وابسته است به سرماه اش. رشد ب یو اقتصاد یاسیس

 ن ارتباطیدر اموجود است؛  یارتباط یهامدرن و عقب مانده حلقه یها ن بخشیضرورت، ب

اقتصاد  یها در همه بخش یستیالیامپر ید مافوق سودهایتول بادر ارتباط که کار ارزان  ینقش

ن یو حرکت ا یخود یازهایتابع ن یارتباط یهان حلقهیاست. معذالک، ا یاتیح کندی میباز

 یرون هستند. در رفتگیب یازهایبوده و تابع ن یرونیب یریجهت گ یاقتصادها نبوده بلكه دارا

 د. یع و هم نزول شدیرشد سر یهاـ هم در دوره است یاتصال یهان حلقهیمفاصل مشخصه ا

ع درآمد بشدت یحاد، توز یه اجتماعیمختلف، تجز یهابخش ان یخاص م ین روابط درونیا 

ها آنر گذارده و یتاث یاقتصاد یار گسترده، بر روندهایبس ناموزون، و استخراج ارزش در ابعاد
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 یه ملیک بازار و سرمایتوانند به  یها من روندیصورت ا نیر ایدر غ .سازد یمعوج م داایرا شد

سطوح  یمنفرد دارا یدیتحت ستم عناصر تول یشوند. در اقتصاد کشورها یمنسجم منته

 یها از آن سطوح بارآور ن بخشین ایتر . )مدرنهستندار متفاوت یبس یو سودآور یبازده

ک یوامل فاقد ن عیا است.( یستیالیامپر یاس با کشورهایقابل ق یخوبه برخوردارند که ب

 ا بخشیها ( هرچه شاخه01اند ـ م( )مختلف یها طول موج یهستند )رو یعموم یهماهنگ

 شتر چالندهیسم بیالیتوسط امپرها آن یکل اقتصاد مل یا حتین کشورها و ین از ایمع یها

 ون کهیزاسیق مدرنی)مثال از طر ابندهید بسط یات بازتولیدر برآوردن ضرورها آنتوان  شودمی

 یمذکور را حت یهان امر اقتصادی. اشودمی ( کمتر و کمترکندمی ها را کمترداده ینه برخیهز

 است. یستیالیامپر بحراناز  ینفكیشتر معوج ساخته و فاکتور لیب

منسجم ترند.  یبه لحاظ درون یستیالیامپر یجهان سوم، کشورها یبه نسبت کشورها 

 یه و اتصالت ناجور در کشورهایسرما یر عقالئیص غیم به نسبت. تخصید که گفتیتوجه کن

دهد که از خصائل یپا م ییهایختگین امر به تضادها و از هم گسیموجود است. ا زیشرفته نیپ

را در هر دو عصر رقابت آزاد و  بحرانبرخاسته و انباشت و  یاست که از آنارش یدیکل

 ین وصف، در کشورهایاست. با ا ینارشاز آ یتبلور یالواقع ناهنجار یزند. فیانحصارات رقم م

ن مسئله از یشتر است ـ و ایتاا بینكه فقط کمیتاا متفاوت است ـ نه ایفیده کین پدیتحت ستم ا

، بر یستیالیامپر یدیدر روابط تول یتبع ییها ونیفرماس به مثابهن اقتصادها، یگاه ایجا

هستند که از شكل  یالمللنیر بم کایاز تقس یچه دو گروه کشورها بخش زد. مضافاا، اگریخیم

الت متحده به شدت وابسته به یمانند ا یکشورو در آن، شده ـ  یناش یم جهانیمشخص تقس

با هم فرق تاا یفیم کار کین تقسیادر کشورها دو گروه  اما جایگاهاز خارج است ـ  ییهانهاده

 روبروییم. یستیالیامپرم کار یک تقسیما با ک کالم یه ب دارد.

ن مراکز است که ضربان قلب یاز ا .قرار دارند یستیالیامپر یکز انباشت در کشورهامرا 

ابد، هرچند یص یچگونه تخص یستیالیامپر یه در کشورهاین که سرمای. ابر می خیزدانباشت 

 یا تهیـ مشخصاا توسط واقع شودمی نییتع یعمدتاا درون یست ولین یالمللنیجدا از روابط ب

ملل تحت ستم  ی. بالعكس، ساختار اقتصادیستیالیگاه انباشت امپریپا کی یازهایو ن یماد

 یزینكه چه چی: اردیگمی هستند شكل یرونیبها آنکه نسبت به  ییروهایعمدتاا توسط ن

ش یز و بیچ ره، قبل از هریو غ شودمی هیتغذ ی، از نظر مالشودمی ، صادر و واردشودمی دیتول

و نه روابط متقابل  یدرون یازهایست و نه نآن ها یتبع تیز منعكس کننده موقعیچ از هر

ن یدهند. تحرك ایگر پاسخ میک اقتصاد دیبه ضربان قلب ها آن. یمختلف اقتصاد یهابخش 
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 یستیالیامپر یو تقاضا در کشورها یستیالیامپر یه از کشورهایق سرمایاقتصادها وابسته به تزر

مرکز  یرامون، کشورهایتحت ستم پ یهاکشور به آنچه که نسبتیعنی تقاضا در ) است

ه یسرما یکل یوابسته است به سود آور این تقاضا مقدار و دامنهند. شومی خوانده

دائم  یق مالیق تزریتوانند از طرین اقتصادها فقط میل اعوجاج، ایمضافاا، به دل (.یستیالیامپر

 راها آنتوان یم یرونیب یقات مالیبا تزرها آنبا در نظر گرفتن رابطه  .د کار کندیالتزا

 بهرشد در جهان سوم  یهامعجزه به اصطالح یب وابستگین ترتیمعتاد نام نهاد. بد یاقتصادها

 فقط تا ستهایالی. اما امپرپیدا می کنددهشتناك  یمرتباا ابعاد ،یستیالیامپر یوام ۀیسرما

است،  ید ضروریولت باز تیحفظ تثب یکه برا ین کشورها، در سطحیتوانند به ایم یزمان

 ارزش استخراج کنند.ها آنق کنند که بتوانند بطور مستمر از یه تزریسرما

ها و ییجا به جاصورت ه ن بیسم است همچنیالیش و رشد امپریدایکه مشخصه پ یاعوجاج 

 یقشربند ،شرفتهیپ ی. در کشورهاشودمی منعكس یخاص در ساختار اجتماع یهایناموزون

پردرآمدتر  یهاهیاز ل یدر برخ یاقابل مالحظه یکارگر و بورژوا زدگ در درون طبقه یادیز

 هیتجز یاندهیک قشر گسترده که بطور فزای به مثابههم  یآن موجود است. خرده بورژواز

، ین پروسه بورژوا زدگین طرف، ایبه ا یخصوص از جنگ دوم جهانه ، موجود است. بشودمی

 ها را در از طبقه کارگر متروپل یاست، بخش بزرگتر یستیالیامپر یل مافوق سودهابَکه از قِ

ک یمستعمره و وابسته  یافته است. در کشورهایدوام  یادترین وضع مدت زیبر گرفته و ا

ابنده( در کنار دهقان )که کماکان عامل یسرعت رشد ه موارد ب ی)و در برخ طبقه کارگر جوان

ن اقشار به ی)ا ه رانده شده موجود استیاشبه ح یهاهیاست( و ل یاز ساختار اجتماع یمهم

 به وجود یا دارند و زمانین و پرولتاریزم ین دهقانان بیماب یگاهیه رانده شده، جایحاش

 ( 00. )شوندمی شه کنیط اعوجاج ریتحت شرا یسنت یدیتول یهاوهیند که شیآیم

اصل شده ت حیکه در قانون جمع یریین چارچوب، وقت آن است که در مورد تغیدر ا 

ون یزاسیم. مارکس نشان داد که روند مكانیبگوئ یم( سخنیکردشتر بدان اشاره یاست )و پ

توسعه بر  یهادر دوره یره صنعتین ارتش ذخی. اکردل یت را به مازاد تبدیاز جمع یبخش

 یداران قرار مهیدر دسترس سرما مزدین کارگر یآورد و همچنیم یدستمزدها فشار نزول

ن یامروزه ا یول شودمی ره کاریک ارتش ذخی یریون باعث شكل گیزاسیت مكانقیدهد. در حق

شرفته، یپ یاعوجاج درك کرد. در کشورها در ارتباط باو  یالمللنیب ید در بعدیمسئله را با

توانند  یرونق نم یهادر دوره یکه حت شوندمی لیتبد یره دائمیكاران به ذخیاز ب یهائ بخش

ز لزوما بخش ین یرکود ادوار یهاگر، در دورهید یاز سو ی. ولوندشکار ادغام  یرویدر ن



97   ریکا در سراشیبآم

 

ت یک جمعها ینادر همه زم . در ملل تحت ستم،شودنمی كاریاز طبقه کارگر شاغل ب یعیوس

کار  یرویو ن هستندكار یوسته بیا پیكار یمه بیدر شهرها وجود دارند که ن یاهیم حاشیعظ

 وجود دارد. یمناطق روستائ)بالاستفاده( در  یادا هرز رفتهیشد

 ینكه، در حالیاند. اول اقابل توجه یدر جهان، سه نكته اساس یاهیم پاین تقسیبا توجه به ا 

ه ب یو بر بستر است یابنده واحدیرشد  یاز تضاد اساس ی، بخشیاس جهانیکه انباشت در مق

انشعاب است. دوم دچار  ین وحدت از نقطه نظر ساختاریا رود اما یش میده پیشدت درهم تن

قت، در ی)در حق شودمی تحت سلطه انباشت یدر کشورها یکه، اگر چه ارزش اضاف نیا

ها آناز  یرا در بعض یعیه توسعه نسبتا سریصدور سرما ینیمع یالمللنیط بیصورت وجود شرا

، اما هستندش یخو یتضادها و حرکت درون ین کشورها دارایورد( و اگر چه اآ یم به وجود

ات مراکز متروپول که مسلط هستند، معوج شده و در یآنان توسط ضرور یساختار لتكام

نو مستعمره،  یکشورها یارینظم در بس یجهش وار و ب ی. توسعه شهراستها آنخدمت به 

 یان خود کشورهایزات میعقب افتاده، و تما یهاوهیشرفته و شیپ یدیمناطق تول یستیهمز

هستند،  یستیالیانباشت امپر یبرا یل کننده ضروریتكمن حال که اجزاء یجهان سوم در ع

سو و  کیمستعمره و وابسته از  یان کشورهاینكه، روابط می. بالخره اهستندز یعوارض آن ن

ن ین صورت که ایاست، بد یک فعالیالكتیگر، دارنده دید یاز سو یستیالیامپر یهامتروپل

 کندیجاد میملل تحت ستم و ستمگر ا یر دورا در ه یموانع یستیالیروند توسعه و تراکم امپر

 .کندمی فیتضع یجهان یاسیانباشت را در مق ییل نهایکه در تحل

ن یترجهان سوم عمده اندازند. غارت ثروتیه میقت ساین حقیم غلط، بر ایمفاه یبعض 

وه یک شیست. بلكه یخود صرفا چپاول ثروت ن یبه خودسم یالیست؛ امپریسم نیالیمعرف امپر

دارد؛  یم ت از خود وایگر را به تبعید یدیتول یهاوهیشده است که ش یالمللنیب یدیلتو

اش محتاج و توسعه شودمی تیا هدایو پو یواقع یاست که توسط روابط ارزش یایدیوه تولیش

است که در انتها  یدیدر روابط تول یجاد تحولت مشخصیه و ایسرما از یخاص یهاصیتخص

ک فعال، یالكتین دیدهند. ا یها و عدم تعادل را گسترش میو نابرابر به ضد خود بدل شده

 ین، رشد ناموزون اقتصادهایک نقطه معیکه در  کندمی عمل یبه نحوكن یده است. ولیچیپ

 ن رشد ناموزونیش راندن ایزه حرکت نداده و مرکز ناتوان از به پیگر به مرکز انگیرامون، دیپ

بلكه  شوندی نمیستها ناشیالیامپر یا تنگ نظری ینتیها از بد ط ین قرار، ناموزونی. بدشودمی

فائق آمدن ـ بر موانع توسعه  یا تالش در راستایجهت فائق آمدن ـ ها آن ینیاز ضرورت ع
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 ی، براینیمع یالمللنیها، در چارچوب ب سمین روابط و مكانیرند؛ و ایگیسودآور سرچشمه م

 ستند.عملكرد ه یدارا یستیالیه امپریسرما

ن، دست در یاست. اما همچن یستیالیجهت انباشت امپر یضرور یزوریه، کاتالیصدور سرما 

ق ین طریدهد، و بدیوند میگر پیكدیمختلف را به  یاقتصاد کشورها یدست شبكه مال

 به خاطرشات ین گرایـ ا کندید میت داده و تشدیرا سرا بحران یبه سوه یشات سرمایگرا

در اقتصاد  یو مخارج امپراطور یدر ملل تحت ستم و ساختار انگل یفقذان انسجام اقتصاد

قادر  آن را، یه مالیسرما یری. بافت فشرده، و انعطاف پذشوندمی ترمیشرفته، وخیپ یکشورها

به ن امر صرفا یا اما کندها را پخش کند و در مقابل فشارها مقاومت  سکیسازد که ریم

 ر است. تكامل ناموزون کشورها و سریجار آن امكان پذتنش و امكان انف یش کلیافزا لهیوس

 فیضع یهاجاد نقاط اشتعال و حلقهی، باعث اشودی مین انباشت ناشینها که از قوانیزم

ک یدرون  ه دریمتفاوت سرما یکه واحدها یه وقتیورد شبآ یم به وجود یو مشكالت شودمی

ن تفاوت که در عصر ی. با اشوندمی گرانید یافتند و موجب خطر برایرون میاز مدار ب کشور

در  به عالوهتر بوده و در هم بافته ترند. میار عظین واحدها بسی، ایسم و در عرصه جهانیالیامپر

 یطرز خطرناکه است که ب یمل یست بلكه مدارهایه نیا آن واحد سرماین ین عصر، مسئله ایا

 زهرده را به ناگهان به لیار درهم تنیبس یستیالیامپر یها ها و بلوك یاند و امپراطورثبات یب

 آورند.یدر م

ش یه ـ منجمله گرایسرما یشین گراینكه قوانیکه با ا کند یان مین امر نمایب، این ترتیبد 

کنند و در  یدا میشده ـ در درون روند انباشت را ه پ یالمللنیب یهاهیسرما یسود آور ینزول

ه سم را بیالیاست که امپر ید واحد جهانیوند بازتولر جنبۀ آنارشین یکنند اما ا یآن اخالل م

ن به یشتر و نویب تاایفیک یاوهیشه قا به علت آن است که انباشت بیراند؛ دقیم بحراندرون 

م ه تر به چه تنگ هر یه مالیکه توسط سرما یالمللنیم و به وابسته به یهاعملكرد حلقه

 یر تناسب قوایه در چارچوب اوضاع متغن مسئلی، وابسته است. معذالک، اشوندمی متصل

ست و مستعمرات یالین هر امپریدهد. رابطه متقابل بیجهان رخ م یو نظام یاسی، سیاقتصاد

سم و ملل تحت ستم در یالین امپریتر فعل و انفعال بیا به عبارت کلیمه مستعمراتش یو ن

عصر در محدود حرکت و ن یا یگر جوانب و تضادهایست بلكه دیر محصور نینفوذ ناپذ یحصار

 یالمللنین نظام بیوند دارند. در ایگذارند و با آن پ یر مین رابطه تاثیشان بر ارشد خاص

ی افراط ید، اشكالید از خود روند تولیکنترل کننده تول یروهاین یسلطه و استثمار، جدائ

 ن نوشت: ین چنی. لنردیگمی
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در چند کشور است ...  یه پولیلعاده سرماسم عبارت از انباشت فوق ایالیامپر ،به عالوه» 

شتر یهم ب باز استسم یالیامپر یاقتصاد یهاهین پایتر یاز اساس یكیه که یصدور سرما

زند که از یم یبودن را بر کل کشور یسازد و مهر انگلید جدا میاستقراض دهندگان را از تول

ژه به یوه ه بی( صدور سرما02.« ).. کندمی ن کشور ماوراء بحار گذرانیق استثمار کار چندیطر

ه گذران کنند. چند آمار یسازد که از قبل بقیکشورها را قادر م یجهان سوم، بعض یکشورها

ماوراء بحار اساس ارزش  ییكایآمر یدهد. مجموع بنگاهها ین مسئله را خوب نشان میا

ـ  یكا و شوروین اقتصاد بزرگ جهان ـ پس از خود آمریسوم 0841شان در دهه ناخالص بازده

 منهتنس یش از ده درصد از کل درآمد هر دو بانک چینكه بیا ای( و 03دادند. )یل میرا تشك

ک روند یاساسا بر  ی( خصلت انگل04ل بدست آمد. )یفقط از برز 0898بانک در سال  یتیو س

ان دارد. یده و ستمگر جریستمد یم شده به کشورهایاست که در جهان تقس یمتك یانباشت

استفاده از مافوق استثمار در مناطق مستعمره و وابسته  یدر پ یستیالیامپر یه کشورهایکل

ک کشور یده تر هستند. اگر یچیل پیا توسط وسایم و یق مستقیجهان، خواه از طر

جهت  ید به طرقی، باشودنمی دشیعا یکاف ین سود سهمیا از ایکنار زده شده  یستیالیامپر

 .شودبدان متوسل  یدسترس

از ملل ها آن یژه خراج ستانیگر جهان و بویشرفته به نقاط دیپ یه کشورهایصدور سرما 

د یهم در تول ینسب ییجا به جار ی: نظاست یر معمولیغ یاثرات داخل یتحت ستم دارا

(، رشد شودمی ماوراء بحار منتقل یها )که اکثر آن به بنگاه ید صنعتیو هم در تول یکشاورز

ص ینكه تخصیتر ای. عمومیبورس باز یتهاینده فعالیفزا ینیکار، و سنگ یرویر مولد نیاقشار غ

ن و توسعه یکه در خدمت تام یو نظام یاسی، سیعی، توزیمال ییروبنا یم به نهادهایمنابع عظ

است. نه تنها  یه مالیت سرمایوه فعالیهستند، بازتاب ش یه مالیسرما یالمللنیب یتهایفعال

ن حال یرسانند بلكه در عیه میتغذ یستیالیه امپریند و ساختار سرماها به رو مجراها و کانال

در  یگرید یهایها و ناموزون یژگیکه باعث و شودمی هیاز آن کم شده و تخل یمبالغ هنگفت

 .شوندمی بحرانانباشت و 

 یالمللنیرا که تا کنون درباره چارچوب ب ینكات اصل یم تا بعضیکنیم یدرنگ یالحظه 

 یروهای. رشد نکنیم، مرور شده ایممتذکر  یک روند واحد جهانی ینیت عیو موجودانباشت 

گر ید ، ویل حمل و نقل، ارتباط جمعیژه تكامل وسایوه ، بیجهان یاسیدر مق یدیتول

 یالمللنیب یابیان یشرفته، جریپ یه در کشورهایسرما ی، اشباع نسبیر سازیسات زیتاس

 ید جهانیبازتول بافت ساخته است. یجبر آن راکه(  ر آنتیل کرده و )اساسیه را تسهیسرما
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 ینوع گوناگون و در سطوح متفاوت یآمده است که روند انباشت را در کشورها به وجود ینینو

را ها آنن ین حال رشد ناموزن درون و مابیده است، در عیاز رشد هستند را شتاب بخش

 یستیالیامپر یبوم یهاهیان سرمایم ه و مبارزهیشدن سرما یالمللنیه است. بکردد یتشد

کشانده و در نظم  یالمللنیدرون گرداب روابط به مستعمره و وابسته را ب یگوناگون، کشورها

و ماقبل  یخ، استعمار تجاریش از آن تاریکه پ یبه نحوادغام کرده است  یجهان داریمایهسر

 یو تحول در روابط اجتماع یتصادانحصار نتوانسته بود انجام دهد. امروز شتاب و حوزه رشد اق

ن یو ا ین روابط ساختاریسم است؛ ایالیبا امپرها آن یتبارز روابط ساختار ین کشورهایا

، شتاب و حاصل می شودن مناطق مستعمره و وابسته یااز ت مهم که مافوق سودها یواقع

 دهد. یرا شكل م آن ها یو تحول در روابط اجتماع یحوزه رشد اقتصاد

 

 هاسیپانو

 
 019ـ014ه، جلد سوم، صص یـ سرما0

مورد بحث قرار  یادر جلد جداگانه« جهان سوم»سم بر یالیامپر ۀمختلف در مورد سلط یهایـ تئور2

 خواهند گرفت.

ها  یگذارهین سرماید. ایریه در جهان سوم را در نظر بگیها در مواد اول یگذارهیـ نقش مهم سرما3

سازند. همزمان، یدا ادغام شده، ارزان میشد یمال یها ن گروهیا یجزاء بوما یه را براینه مواد اولیهز

 یتر، با کارآئ کوچک یسه با بنگاهایدر مقام مقا شان،یدیاس تولیل مقیدله ب یدیتول ین واحدهایا

برند.  یده میبطور ناموزون فاها آننكه یاستفاده کنند. خالصه ا ین نهاده هائیتوانند از چن یم یشتریب

ر، یا خیگر منتقل بشود ید یهاهیتر به سرماارزان یها متید در شكل قین فوایا اینكه آیرغم ایلع

نهد: یم یجا اقتصاد بر یرا بر مابق یوار رات موجیاقتصاد تاث یمرکز یها صرف سودآورتر شدن بخش

)مثال  ییک تجارت خرده پایه، تحریمواد اول یه برخیگران جهت تهیبه د یفرع یدادن قراردادها

 شان.( میکار عظ یروین یمصرف یهانهیهز ین(، و اثرات تكاثریفروش ماش یندگینما

)که ممكنست در  یاقتصاد یربنایک زیاز  یتوان وحدت کنكرت یرا م یاجتماع یبند ک صورتی ـ4

خا شكل یتار یمسلط است( و روبنا ها شیوهاز  یكی باشد، هر چند مختلف یدیتول یهاوهیرنده شیبرگ

 ته آن دانست.گرف

 یکشورها برا یبرخ ینه کلین زمیصادق است. اما در ا یطور کله ن امر در جهان سوم بیـ ا8

را ها آنمردم و منابع  ه شكل مطلوبیتوانست ب یاند چون نظم موجود نمش ماندهیخاص آ یهادوره

 استثمار کند.
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)صفحه  "را فتح کند و خواهد کردد جهان یبا یالمللنیجهان ب یایفتح جهان؟ پرولتار"ان، یـ آواک4

 0890دسامبر  81( منتشر شده در مجله انقالب شماره 34

 midwesterned،4خش  ،ب0890اکتبر 28مز، یورك تایویـ ن9

انه یر فاو گزارش سالی؛ دب3294( ـحاض 0893ل یآور 03سازمان ملل متحد)  یه مطبوعاتیـ اطالع9

 دهد.یرا م یدیراخوان اقدامات جدجهان ارائه کرده و ف ییت غذایدر مورد امن

 یدیدر مورد نكات کل یک بررسید ـ مصرف و یتول یدرباره عملكردها یبه بحث یابیدست یـ برا8

ن نوشته آلن دو یلت یكایسم در آمریو رفرم ید به مسئله کشاورزیها رجوع کنیمكتب جهان سوم

 (0890مور ینز بالتیژانوره )دانشگاه جانز هاپك

مذکوردوگانه بوده و از دو ساختار  یز است که اقتصادهایه اشتباه آمین نظریا یواقع مبنان در یـ ا01

 یاند . کشورهاافتهیل یگر تشكیكدیر نسبت به یا کامال بدون تاثیمدرن و عقب مانده مجزا  یدیتول

ل یكک کل واحد را تشها یآنستند. ین یمل یجداگانه اقتصادها یجهان سوم صرفا گردآورنده قالبها

شرفته یپ یمتفاوت از کشورها ین اقتصادها به نحویمختلف ا یدا معوج. اجزایشد یقیدهند اما بطریم

 اند .ده شدهیدر هم تن

رانده شده و در آنجا تحت عنوان به  یستیالیامپر یبه کشورها یاهین کارگران حاشیاز ا یاریـ بس00

متروپل  یدرکشورها طبقات کارگر یهاهیل نیتر یا مهاجر به تحتانی یر قانونیاصطالح کارگران غ

در جهان است. سهم کارگران  ین استخدام کننده کارگر خارجیكا عمال بزرگتری. آمرشوندمی لیتبد

ش از ده یب یکم 0898س و سوئد در سال ی، هلند، سویغرب ش ، آلمانیکار اتر یرویدر کل ن یخارج

، و "ا شریر یکار: خ یالمللنیمهاجرت ب"چاردز، ین رن و آلیپ ل . مارتیلید به فیدرصد بود. رجوع کن

بر یل ی، مانتل|ت کارگران مهمان در اروپایعمر جیغب متیترک"نه صابونجو اوغلو، یسه کودات و میز آین

 .01، 8( صفحات 0891اکتبر ـ   01، شماره 013و جلد یویر

 (.299صفحات  22، جلد یسین به انگلی)مجموعه آثار لن 021ـ  20سم ... صفحات یالیـ امپر02

( 0849ه ی)ژوئ "فارین افیرز"مجلۀ  ، در"یخصوص یخارج یگذارهیاست در سرمایس"ـ لئو مدل، 03

 .441ـ  40صفحات 

، 0891دسامبر  9مز ، یورك تایوی، ن"ردیگمی ش را در دستیل زمام اقتصاد خویبرز"مقاله ـ 04

 ش از مبادله اوراق قرضه است.یکل درآمد و پ ین رقم برایانه. ای، چاپ باختر م2بخش 
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 فصل هشتم

 متعدد و رقابتهای هیسرما

 یاسیدر اقتصاد س یت اساسیک واقعین یمتفاوت دللت دارد. اهای هیبر سرما هیسرما 

ل به عمل آورد یتواند در مسائل جرح و تعدیا میاست. اما انحصار چگونه است؟ آ یستیمارکس

 ؟شودمحسوب ن یگر مرکزی، دیه آنارشمحرک یرویکه ن یبه طور

 ست؟ یشان چیمتعدد و تضادهاهای هیچگونه است؟ رابطه آن با سرما یستیالیدولت امپر 

 یواحدها یدر مورد رقابت و مقابله یل قبلیم به تحلین خصوص بازگردیلزم است که در ا 

بازار  یساختارها ین رقابت هم در سطح هست و هم در عمق و به نحو قابل توجهیه. ایسرما

آن در سلطه  یه مادین وجود دارد که پایتباها آنن یقت بیدهد. در حقیر قرار میرا تحت تاث

 یتواند مثال در قراردادهایم و منافع مشترکشان در حفظ تعادل است، و میچند انحصار عظ

 یه مالیت و ضرورت سرماین در رابطه است با ماهیا و ـرد. همزمان یم شده بازار شكل گیتنظ

)مثال خط لوله  یرساختیباکانه و توسعه ز یب یدیکلهای گذاریسرمایهم یعظ اسیمقـ 

 شود. بافت متراکم گروهی میع غنائم منتهین مخاطرات و توافقات بر سر توزییآلسكا( به تع

ره تبارز یو غ یتحت کنترل گروه یمشترك، وامهاهای گذاریسرمایهمتفاوت، خود را در  یها

ابند. یمی ها رشد ه کارتلیشب یازدرون ائتالفات و قراردادها یجهان یستمهاین سیچن دهد.یم

ن یشود. لنمی جادیک چارچوب جهت کنترل ایافته و یص یز سهام بازار تخصینجا نیدر ا

 نوشت:

که بدان  یکنند بلكه درجه تمرکزنمی میتقس ینتیبدط یان، جهان را از رودارمایهسر»   

 (0)«وه مبادرت ورزند.ین شیکند که به خاطر کسب سود به امی را وادارها نآابند یمی دست

های موافقتنامه به مثابهد یبا ن قراردادهای، ایاز بررس یقترین حال، در سطح عمیدر ع   

 یاند ـ در تضادها متارکههای موافقتنامه به هر حال یولاند گستردهها آناز  یمتارکه ـ بعض
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 یستیقا مارکسیک چارچوب عمین که انحصار را در یدرك شوند. لنها هیاان سرمیمای هیپا

رون یکه خود و بای محرکه ی)قوا یهاکینامید داشت که هرچند انحصار از دیکرد تاک یبررس

 یکند ولمی دیتشد آن رازد و یخمی ه بریحرکت سرما ی( درونمـ دهند می رییخود را تغ

 یمل یمختلف درون بازارها یمال یباشد. گروههامیی خاص عصر کنون یها یژگیو یدارا

ن مبارزه هم یرند. ایگمی گر قراریكدیت برتر در تقابل با یاز و موقعیمتفاوت بر سر کسب امت

 یرد. مثال کمپانیپذمی ت صورتیخاص جهت فعال یآن و هم در طرحها یبرحسب استراتژ

ک یاستراتژ یهایریگسمت یه جو برازیمتفاوت ست یمال یسلر به جولنگاه نبرد گروههایکرا

 یعادهای ک انحصار متحد و منسجم در دورهی یریشكل گ ی. و حتشودمی لیگوناگون تبد

ک مجموعه بزرگ یا یو  ی. تی. تیآ ز از مرکز است. مثالایه در گریشات سرماینشانگر گرا

كن را جذب حداکثر سود ممها ه شعبات و شاخهیبا کل ینكه کمپانین ایمشابه، جهت تضم

گرداننده مربوطه که به بودجه  یاج دارد. از گروههایک طرح و بودجه احتیخواهد کرد، به 

اوقات  یرود که حداکثر سود را کسب کنند )اگرچه بعضیانتظار م شودمی زیپول وارها آن

ا ضرر یمجموعه کمتر از حد مطلوب استفاده ببرند و  یمنافع کل به خاطرمجبورخواهند شد 

جاد تحول یاجبار به ا داریمایهتحت نظام سر (2)گر وارد شوند.یو به رقابت به شعبات د کنند(

ممكن است عامدانه  یقت، ابداعات فنیر شده است. در حقییه دستخوش تغیسرما یدر ارزشها

د. یبه عمل آ یریجلوگ یمدت یبرا یخاصهای در شاخهها آنا از اشاعه یمتوقف شوند و 

سخن  یدیتول یروهایرکود و زوال به همراه رشد و توسعه ن یبه سو یشیگران از ین، لنیبنابرا

 گفت:

 یشی، گرایش سود با وارد کردن ابداعات فنید و افزاینه تولیل هزیمطمئنا امكان تقل»   

صه انحصار است به یرکود و زوال که خص یبه سوش یكن گرایکند. لمی مهم است که عمل

 یکشورها و در بعض یصنعت، در بعضهای شاخه یبعضدهد و در یت خود ادامه میفعال

گر، همانگونه که قبال ذکر شد تحت یبه عبارت د (3)«ابند.یمی زمان، دست برتر راهای دوره

نه جهت حفظ یل هزیتقل یبرا یر از ابداعات فنیغ یلیان به وسادارمایه، سریستیالینظام امپر

غات و تحولت در مدل در یسراف در تبلشوند. افراط و امی خود متوسل یو گسترش برتر

گسترده قرار  ید، مورد افشایكا در مقابل ابتكارات کند در روند تولیآمر یل سازیصنعت اتومب

در عرصه ها گذاریسرمایه، ییكایه آمریسرما یالمللنیازات بیگرفته است. شدت رقابت و امت

 یر ضروریكا به طور موقت غیآمر یلنه بودن، را در اقتصاد داخیر بر هزیتاث یکه دارا یانرژ

ع و اعتبارات گرفته یاست که از شبكه کنترل کننده توز ییسالحها یدارا یه مالیساخت. سرما
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 عیو توز یرد، و توسط آن غنائم را جمع آوریگمی را در بر یازات انحصاریامت یداریتا خر

كا بنام یمت که در آمریت قیابد بنام تثبیای میدهیان خود را در پدین مسئله بیکند. امی

 گذاریسرمایه، اجبار به یط ثبات نسبینجاست که تحت شرایمصطلح است. نكته ا« یرهبر»

 رود.می نیاز ب یدین تولینو یكیدر عرصه تكن

است.  شیگراک ین مسئله صرفا ید کرد، ایز تاکین نین حال، همانگونه که لنیدر ع   

ن یستند. به طور معیوجه بدون رابطه ن چیه کارتلها بهو در درون ها نهیمالحضات در مورد هز

 ش ضربه واردیرقبا یت انحصاریر عوامل، بر موقعیسا به همراهر وجود دارد که یک حداقل تاثی

ن خود اغلب یو ا شوندمی دوباره یها وستیها و پ ش گسستیدایآورد. ائتالفات، باعث پمی

 یتواند رقابت را محدود کند ولمی د. انحصار تنهاشوی میرقابتهای گذاریسرمایهرنده یدر برگ

 یرات خنثیش از تاثیصرفا جانبدار و ب ،تین محدودیست. و ایقادر به فائق آمدن بر آن ن

 ابند و همانیمی لیتقل یازات انحصاری، امتاندد شدهیکننده عام است که توسط رقابت تشد

 یرا تا آن حداش یدیش شالوده تولیتواند فرسای نمیه مالیم، سرمایشتر گفتیگونه که پ

که  یافتن، و زمانیها شكل  ف کند. پس، حرکت کارتلیتش را تضعیاجازه دهد که موقع

 یز از مرکز که از درون آنارشیگر یروهاینكه نیا یعنین است. کردرد سقوط یگمی اوج بحران

وند؛ اگرچه، همانگونه که رمی نیها از ب ، در هنگام ثبات کارتلاند افتهیفراز  ید اجتماعیتول

تحول  یر و دورنمایمس .شوندمی مشروط المللیبینن روندها توسط روابط عام ید، ایم دیخواه

و وابسته بدان( توسط تعادل  ینظام یوسته در حال نوسازیپ یها ر از بخشیغه )ب یكیتكن

دارد(  یشتریت بیمتفاوت )که اهم یه ملیسرما ینسب یان انحصارات و قدرتمندیم یقوا

 یا دارایشرفته یاصطالح په ع بیدوره گسترش پس از جنگ، صنا ی. مثال در طشودمی نییتع

، یزتر و از نظر تكنولوژیمت رقابت آمیوتر، از نظر قیمثل صنعت کامپ فن آوری عالی

 شدب کشور مثل ژاپن یدوم نص ی. آنچه که از جنگ جهاناندبودهای هیع پایقدرتمندتر از صنا

که از رجحان اش المللیبینت یز موقعیو ناش یدیه تولیپاتر گسترده یابودحسب ن )بر

بش یسه با رقیکه در مقام مقا کردن بود که صنعت فولد آن را مجبوریبرخوردار بود( ا یکمتر

ه یـ سرما یا اجباریط مساعد ـ و یآورد. تحت شرا یروتر یكیتكنهای ینوآور یبه سوكا، یآمر

 یها ک را شتاب بخشد. فرصتیشرفت تكنیج منابع در دسترش، پیکمک بسه ب تواندی میمال

که در ها آنکه  یحال ک هستند؛ دریتكنولوژ یها شرفتین احتمال محتاج پینو گذاریسرمایه

به  یورش گسترده تكنولوژیاساس  قرار دارند ممكن است بتوانند برها ن عرصهیخارج از ا

شرفت توسعه موجود ین، با توجه به سطح پیند. بنابرایآ فائقها ورودشان به آن عرصه موانع
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مطرح  یطیاگر در شرا یاست، حت یر گذاریع تاثیت وسیظرف یدارا ی، نوآوریدیتول یروهاین

در  یكیت که تحول تكنسواضح ا شود.می اختهاند ریبه تاخ یکه آغاز آن به طور مصنوع شود

 ارتباط بلكه تنها در ر ماقبل انحصار یباط با مسد بوده و مطمئنا نه در ارتیسم شدیالیعصر امپر

در جهان  یدیخورش یرویم استفاده از نیش کند بوده است )مثال توسعه عظیها با فرصت

ا مرگ ـ یزه یانگ یرا محدود کند ول یكیشرفت تكنیتواند پ یمحتمل است(. انحصار م یامروز

برد و مطمئنا  ی جلوادین مسئله را زیادهد که  ینم ین اجازه را به بورژوازیه ایا توسعه سرمای

ش از یند. توسعه بیابد که بساط علم را برچیدست  یدئولوژیک نوع ایبه بورژوازی نمی تواند 

ن یقات تامی)تحق یقات و تكامل علمیتحقتر شده ی، اشكال اجتماعیدیتول یروهایش نیپ

 به مثابهرا  یعلم و تكنولوژ هیآورد. سرمامی به همراهرا با خود  (رهیق دولت و غیشده از طر

آورد. اعمال می در خدمت خود دراش طرهیبر سر رقابت و حفظ س در جنگای اسلحه

 به نحواست که  یدیتول یروهاید نیتزاه ب شدن رو یاز اجتماع یک علم بخشیتستمایس

حال  ک تضاد درین تضاد، یرد. ایگمی در تضاد قرار داریمایهسر یدیبا روابط تول یروزافزون

ن عصر، یک( در ایه )و تكنیصه مشخص کننده تحول سرمایخص (4)است. یابیان و حدت یغل

گوناگون، درون های هیان سرمایزمان و در م یدر طنامتعادل رشد ت ناموزون و یماه

 یها رار دادها و نظمق مختلف یمل یعالوه بر اقتصادها یمتفاوت اقتصاد ملهای عرصه

کنند، نه می ه را سدیسرما که تحرك یثبات برخوردارند. موانعتا از عدم ی، ماهیانحصار

ش از یمناطق توسعه ممكنست ب یشوند، بعضمی ظاهر ینینه مطلق: تازه وارداند یشگیهم

ن ممكنست مسائل یت فروبرنده و وجه تبایر شدن را داشته باشند، فعالیتسخ یگران آمادگید

در کل قدرت بخشد.  یک گروه مالیبه  یبگذارد ول یک بخش دست نخورده باقیرا در 

 یها شوند: شرکتی میخارجهای هیوارد رقابت با سرما یه ملیمختلف سرما یواحدها

که قبال شرح داده شد  یره. نوع سازشیها و غ بانک ،یفولد ساز یها ی، کمپانیل سازیاتومب

د شد، یتاک همانگونه که .درگیری قرار می گیرددر خدمت  یل نهائیدر تحل وموقت است 

و رقابت برهاند. هر سطح از  ید کالئیش در تولیه خویشتن را از پایست خویسم قادر نیالیامپر

، در تناقض موجود در توسعه داریمایهد سریوه تولیاحاطه شده توسط ش یاقتصاد جهان

گر و در یكدیک بر یمجزا و قابل تفكهای هیب، سرماین ترتیخورد. بدمی غوطه داریمایهسر

خاص و موانع های هیجاد شده توسط قرارداد سرمایو ائتالفات اها یان هر دو گروهبندیم

گذارند. خود می ریسم، تاثیالیرو و حكم امپریتوسط ن جاد شده ویا یها بیو فراز و نش یاسیس

ها آنرا به  نیتا ایکشاند و نهامی گریدكیبا  رقابتدرون ه متعدد را بهای هیروند توسعه، سرما
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بدون توجه به  ؛ه ماندگار جهت توسعه مداوم بجنگندیک پایجاد یا یکند که برامی كتهید

دوره  یرشد را در طای و تا چه درجهای وهیبه چه ش المللیبینو  یمات داخلیظننكه تیا

ست ـ و در یسم قادر به حذف آن نیالیگر آنچه که امپریعبارت ده . بکند می لیتسه ینیمع

جستن و  یشیه به پی( خاص سرمایها )ائتالف یـ مجبور ساختن واحدها کندمی دیواقع تشد

به از ها آناز  یست درازمدت بعضیشان است. ادامه زیحمله ور شدن و شكست دادن رقبا

 یتآن"انگلس در  ست.ین کالم نین آخری. اما ااست گران وابستهیود کردن دبا نایان رفتن یم

 یکه به برخوردها یابی و سازمان ین آنارشیه تضاد بک شودمی ن نكته را متذکریا "نگیدور

های هیان سرمایم ین به برخوردهای، همچنشودمی مجزا منجر ید کنندگان محلیتول نایم

 ارائه یح مفصلتریه توضیدر جلد سوم سرما یک پاورقیدر  یشود. وی میز منتهین یمل

که در  یند؛ در حالینشمی ا عقبه ش از کارتلها و تراستی، پیدهد: رقابت در بازار داخلمی

های ن تعرفهیكن ای... ل شودمی دیتحد یگمرک یحفاظتهای توسط تعرفه یبازار خارج

، که در یینها یعموم یجهت جنگ صنعت یزجز آماده ساه ستند بین یزیچ یگمرک یحفاظت

د که ن بوین لنی، ااین با وجود (8)م خواهد گرفت.یتصم ین سرکرده بازار جهانییمورد تع

از  رغم داشتن دورنما و انتقادیبود که عل یمیکه فراتر از مفاه کردزه یتماتسیرا س یدرک

 همان کنند. ینیش بیپ داریمایهدر تكامل سر ینیستند مرحله نونتوانمی ،داریمایهمفهوم سر

 ان انحصارگردارمایهان سریجهان م یم اقتصادیبر سر تقسای ، مبارزهشدن متذکر یگونه که لن

 یگر گروهبندیکارتلها و د یها رنده واکنشیبرگ است که درای ن مبارزهیا .ان استیدر جر

ا آن ین ین ایب ی. اما رقابت اصلارندند گر کاربردیدیشان که قراردادها استی اقتصاد یها

 یملهای هیان سرمایاست که در عرصه روبنا م یست ـ بلكه رقابتیش نیب خارجیشرکت و رق

ن یکه ا کردد ین تاکیرد. لنیپذمی شوند، انجامی میندگینماشان بوعهتم یها که توسط دولت

ابد که مبارزه بر سر یمی ن جهان تكاملینو یاسیم سیبه مبارزه بر سر تقس تاا یرقابت نها

ن به یكن ایوجود دارد ل یستیالیامپر یستم جهانیک سی. شودمی را شامل یم اقتصادیتقس

 یستیالیستم امپرین سیست. بنابرایمطابق با آن نای هیماسر یک شكل بندیوجود  یمعن

ن یژه ایصه ویک خصیست. ین یواحد در دوره ماقبل انحصار یستیالیک کشور امپریه یشب

ش از ظهور و یخاص پ یدر کشورها داریمایهسر یدیوه تولیاز ش آن راکه  یستم جهانیس

 یهایبند از شكلای جموعهستم مین سین است که ایسازد امی سم جدایالیفراز امپر

واحد های هیر گسترده سرمایصرفا تفاس یملهای یبند ن شكلی. ااست مجزا یملهای هیسرما

 تیت و عامیمشخص هستند و موجود یک با روبناهایژئوپلتهایی مجموعهها آنبلكه  .ستین
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ه یسرما یاکند. لنگرهمی فایشده ا المللیبیندر روند انباشت  یشان نقش فوق العاده مهم

د ین شایمع دارمایههر سر است. داریمایهسر یخیجه تكامل تارینت که این هستند ی، ملیمال

تواند نمی ک طبقهی به مثابه یكن بورژوازیگر رسوخ دهد ولید یک بازار ملیبتواند خود را در 

دا سازد. ش جیه بومیرا از پا یبوم یستیالیه امپریک سرمایتواند ی نمیسادگه ن کند. او بیچن

 یک و اقتصادیـ استراتژ یاسیل سیدلبه  یه مالی، سرمابا همین مساله یكیالكتیو در رابطه د

چه ه اگر یرا ندارد که در هر کجا که واقع شده است، قدرت را از کف بدهد. سرما نیا ییتوانا

ای مان درجهه نه به یکند، ولی میاحساس وابستگ یونزاند مثل ینسبت به ثبات در کشور

های ییتوانا و داشنتن ثبات یش دلواپس است )که بدون ایگاه بومیکه در مورد ثبات در پا

د یبه طور خالصه، با .دهد( یاز دست م را گرینقاط د و یونزاند دراستقرار  ییگر، تواناید

نظر برسد که ه ن بید چنیدفاع کند. شا یوجود داشته باشد که از منافع اقتصاد یدولت

د و تراکم یتشدتوجه به قت، با یکند. در حقمی فیبودن را تضع یشدن، مل المللیبین

به  شدن المللیبینها،  ستیالین امپریک تضاد بیو تحر المللیبینانباشت در عرصه  یتضادها

 عالوه بر. استو مشترك  جدا از هم یبودن، دفاع و توسعه منافع مل یمل یِقهر دِ یتائ معنی

 را که خود در سطح جهان تحت سلطه باعث یل سرکوب مقاومتید وسایه بایسرماها این

 باشد. در اختیار داشته ،شودمی

 داریمایهسر یعیت طبیشمار بر وضعیاثرات ب ی، دارایستیالیدولت امپر یاعمال نظام   

ه است. استفاده کردفا یاای خ بشر نقش عمدهیحات در تارید تسلیتول وها شرفته است. جنگیپ

ز یشدن ن یدات اسلحه و صنعتین تولیافته جهت گسترش بازارها و واکنش بی اناز قهر سازم

های نهیهز ،سمیالیش امپریدایپ به همراه. اما اند بوده داریمایهدر تكامل سرای عوامل عمده

ت یدر فعال یسهم به مثابهدهند؛ هم  یسرسام آور انجام مهای به طور عام جهش ینظام

 دستها نابد المللیبین یبرخوردهاهای که در دورهای فوق العادهو هم در ابعاد  یاقتصاد

 یها ن سالیش را بیخو یسالنه نظامهای نهیهز داریمایهعمده سر یها ابند. دولتیمی

که از جنگ و گسترش  ییها یم بدهكاریتنظ (4).دو برابر کردند 0819و  0991 اواسط دهه

. اندستم بودهیدر قرن ب یو پول یمال یها استی، موضوع حساس سشوندی میناش ینظام

ه شرفته را بیپ یدر کشورها یكیو تكن یانساناز منابع  ین قسمت اعظمیهمچن یبخش نظام

ک ین ین )و ایه دانشمندان و مهندسیک سوم کلیكا حدود یآمر خود اختصاص داده است. در

که دو  یل دارند؛ در حالاشتغا یمربوط به دفاع نظام یبرآورد محافظه کارانه است( در کارها

 ه سمت، ب0891ق و توسعه در دهه یتحق ی( برایسوم از تعهدات کل بودجه فدرال )مرکز
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كا، در اواسط دهه یدولت آمر یبرآوردها به بنا (9)زه شدندیکانال ییو فضا ینظامهای برنامه

 را در بر ن آلت و فلزاتید ماشیع تولیک سوم از بازده در صنای یشورو یمصارف نظام 0891

زند که صنعت  ین میكا تخمیآمری ـ صنعت یک مفسر مجموعه نظامیکه  ی؛ در حالگرفت

خود اختصاص داده ه هزار نفر را ب 911ون و یلیم 4بالغ بر یکار یروین یشورو ینظام

 یملهای هیاتحاد )عالوه بر تخالف( سرما یعنی یاسیو س یک وحدت منافع مادی (9)است.

سرچشمه گرفته که مورد نفوذ  یستیالیانباشت امپر یو لزم اجرا ینیوه عوجود دارد که از وج

 یتیچند مل یک کمپانیرد. مثال یگمی گوناگون آن قرارهای در جلوه یمتقابل تضاد طبقات

اخته و اند خاطرهه مب یرا از نظر اقتصاد یكائیآمر یتیک شرکت چندملیقادر است که  یژاپن

 یرویک نی. شوندمی وارد نبرد ییتنهاه ندرت به ب یکنون یایدر دنها آنندازد. اما یت بیاز فعال

را هم تحت  یه ملیابد که سرمایمی تراکم یوجود دارد که در دولت مل یو نظام یاسیس

ها  بازدارنده کارتل یروهاینكه نیاست بر ا یلین دلیکند. امی رد و هم از آن دفاعیگمی پوشش

تداوم  یه ملیبازدارنده سرما یروهایکمتر از ناند ل شدهیتشك گوناگون یملهای هیکه از سرما

رنده یوجود دارند که هر کدام دربرگای ینیع یاجتماع یهایبند دارند. پس در جهان شكل

دهند. اما اگر  یل میکه روبنا را تشك است رهیفرهنگ و غ و یاسیدستگاه س کیک ارتش و ی

 یربنایک زید ید تفنگ ساخته شود ـ بایس باد، پیآمی رونیاز لوله تفنگ ب یاسیقدرت س

ه ی، سرمایاز نقطه نظر اقتصاد آن باشد. یل با روبنا و حامصد که متیآ به وجودنسبتا مطمئن 

 یمدارها (8)دهد. یانجام م یمل یش را حول و حوش بازارهایها یبند هنوز هم گروه یمال

 0ن بخش یستند( بیبدون تضاد ن وسته )اگرچهیم په روابط به یوجود دارند که داراای یمل

( هستند که یل مصرفید کننده وسای)بخش تول 2د( و بخش ید کننده ابزار تولی)بخش تول

مالحظات  یکنند. بعضمی را ارزانها آنا ساخته و یر را مهیه ثابت و متغیسرما یعناصر ضرور

 یها گر بخشید لهیبه وسد یبلكه با یع نظامیک موجودند که نه تنها توسط صنایاستراتژ

 .رندیت قرار گیاقتصاد مورد حما یمحور

ه و بر کردشان برخورد یتوانند قاطعانه با رقبامی قیطر از آن یملهای هیکه سرما یروش   

خ جهان ـ ابزار ینقاط عطف تار یک الزام مشخص اعمال شده در بعضیند ـ یفائق آها آن

به اوج خود  یستیالیامپر یها در جنگ داریمایهن حرکت و منطق انباشت سریاست. ا ینظام

شدن روابط  یقطب دو یبه سوتا یش نهایابعاد خو یه در تمامیسرما یرسد. و تضادها یم

مختلف،  یملهای هیبلوك جنگ افروز متشكل از سرما دو یریگ شكل یبه سوو  یستیالیامپر

ی با آن صف آرائ و در تقابل شودمی نییـ هر بلوك در ارتباط با ضد خودش تع کندمی لیم
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اول  یش از جنگ جهانیپ یها تیبل با وضعادوره ـ در تق نیخاص ا یژگیک وی (01).شودمی

 یاقتصاد یها بلوك با یـ نظام یاسیس یها نست که بلوكیدوم ـ ا یش از جنگ جهانیو پ

دا یشد یاسیو س یک ائتالف اقتصادیكا یحدود و ثغور مشترك هستند. آمر یموجود دارا

ن ائتالف ی. اکردجاد یا یستیالیسوس مپه کیدوم عل یجهان گان جنیپس از پا منسجم را

 روبروست. یستیالیال امپریب سوسیک بلوك رقیاکنون با 

 یاسیندگان سین است که نمایدر ا یو آنارش یافتگی ن سازمانیان تضاد بین حد بیبالتر   

 یو نظام یاسیندگان سیبا نما دی، بایمل یها دولت یعنی، یستیالیامپرهای هیسرما یو نظام

 استیخاص بلكه س یانحصار یها ا گروهیبنگاهها  یها استین، نه سیگر بجنگند. بنابراید

 ها و گروه بنگاه یها استیهستند. اما ستر ن کنندهییاست که تع یستیالیدولت امپر یها

اس یدر مقل دهنده انباشت یوندها و اجزا تشكیستند، بلكه پیرابطه ن یب یانحصار یها

جز تشنج و برخورد در عرصه  یزیچ یتواند بان ینمها آن؛ حرکت و رابطه متقابل اند یجهان

جا ه ب از انحاء جا یبه نحوو نه  شوندمی ن محوین سطوح پائیباشد. تضادها نه در ا المللیبین

طه تراکم ک نقیزمان هم  هم المللیبینروند. عرصه  یفرو م یا صرفا درون بازار جهانیشده و 

 ن تضادها تا سریاست که در آنجا ا ییه است و هم رزمگاه نهایسرما به مثابهه یسرما یتضادها

ن ی. اشوندمی دهیم مجدد جهان کشیو تقس یمل یها ق ابزار دولتیحد حل موقت از طر

به ن یتوسط لن یدرسته ن ببرند بیرا از ب بحرانتوانند می ها دگاه که معتقد است که کارتلید

 ینقش مرکز المللیبینن علت که روابط یبد قایدق (00.)کذب به استهزا گرفته شد ثابهم

 یدیابزار کل به مثابهش، یخو یت تام داخلین حاکمیبر اساس تام یستیالیدارند، دولت امپر

کند. به طور عام، می طش عملیجهت حفاظت از مح یستیالیه امپریاعمال شده توسط سرما

)و ضرورت  یستیالیانباشت امپر یو مشكالت ماهو یدیتول یروهاین نروزافزوشدن  یاجتماع

د یبازتول ددر رون یاز آن( دولت را از دوره ماقبل انحصار یناشهای ین ناهماهنگکرد یخنث

ژه یوه ش در جهان سوم است؛ که در آنجا بیان خاص خویب ین داراین همچنیكند. ایوارد م

ه استوار ناخالص، نسبت به یسرما یریگ ن در شكلو سهم آ گذاریسرمایه ین مالیدر تام

 یداشته است. در کشورها ینقش مرکز چادل و یبرز یبه گوناگون ییانباشت در کشورها

د یل تولیق بر وسایاز آن طر ی)بورژواز است انباشت ی، دولت اهرم اصلیستیالیال امپریسوس

 یکند(. در کشورها یتصاحب م ین سطح با برتریرا در ا یکند و ارزش اضافمی اعمال کنترل

ه یسرما یجهت بازساز یله اصلیوس یدرجات متفاوت بهكا دولت یآمر یبلوك تحت سرکردگ

 .(یو مال یاست پولیم )سیر مستقیکردن( و هم به طور غ یم )ملیاست؛ هم به طور مستق
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 یت اقتصادیدولت فعال یاصل دنست که عملكریآنچه که در مورد هر دو بلوك صادق است ا

 یو حفظ روابط اجتماع یت بورژوازین حاکمیز است ـ جهت تامین یاسیست بلكه سیصرف ن

به را سازمان داده و  یه ملیسرما دیآن، دولت با در ارتباط بازمان و  ه، همیسرما یدیو تول

 (02)بجنگند. المللیبینمنافع آن در عرصه  خاطر

ک ی به صرفا یه ملین حال، سرمایاست. در ع یه ملیکل سرما ییان نهایدولت تجسم و ب   

متعدد را های هیث المجموع سرمایمن ح یستیالیامپر هی. سرماشودنمی ه واحد اطالقیسرما

 (یدر شورو ی)حت شوندی نمیكها یآندهند. می لیرا تشك یه ملیکند که سرمای میندگینما

است  یین توانایا یدارا . اما دولتشودمی ختهی، خود با تضاد و تخالف آمیندگیگونه نما نیو ا

 یف دهد. و از آنجا که پایتخف را قهراا یملهای هیمتفاوت سرما یها ن بخشیب یکه تضادها

 یه ملیدرون سرما یان است، آنارشیدر م ینیک مهار عیو  یه ملیک سرمایوحدت منافع 

ل یتشك ه اجزایرقابت مشترك کل در ارتباط باتنها  ین حال، آنارشیابد. در عیمی تیمحدود

ا ین ائتالفات یرقابت ب وسطت یخیگر )که خود از نظر تاریدهای هیه سرمایعلاش دهنده

از  یتابع به مثابهه(، و شدم یمشروط شده و به آن تسل یملهای هیمختلف سرما یبلوکها

کنند، می رشد المللیبینمتعدد در عرصه های هیسرما یو تضاد که از درون آنارش بحران

 .دشومی محدود

 درن که یبوخار یكولیرسد. نمی نظره ب یکامال منطق یخیتار یک بررسی، ن ارتباطیدر ا   

ده بود، یرس یر شورویست اتحاد جماهیحزب کمون راستجناح  یبه رهبردیگر  0828سال 

 یسوه خود ب یه در حرکت تكاملیداشت که سرما ین اظهار میش چنیها یقبال در بررس

ت خالص شدن از یقابل یواحد دارا یک تراست ملیاساسا خود را در  یتسیالیامپر داریمایهسر

 ن استدللین چنیبوخار (03)سازد.می متمرکز یاقتصاد بحرانو  یدرون طبقاتهای کشمكش

 که محل بر المللیبینثبات و خودگردان، در عرصه  یدارا یملهای هیکرد که سرمامی

ده یرا ناد ین فاکت اساسین ایاما بوخار (04)ت خواهند داشت.یخوردشان است، محدود

به ه یکه سرما یبدان معطوف نداشت که تا زمان یت چندانیاهم یا به طور جدیانگاشت و 

های هیسرمابه شه یاست، هم یاش( باق یید کالیتول یه مادیافته بر پایه )استقرار یسرما مثابه

افته در یتجسم  یو آنارش یافتگین سازمان یتضاد ب یبیو وجه ترک شودمی میمتعدد تقس

ه یسم از پایالیجدا کردن امپر به خاطرن را ین، بوخاریاست. لن ینسب ،یستیالیامپر یدولت بوم

ن مسئله توجه شود یت است که بدین حائز اهمیا (08)آن، مورد انتقاد قرار داد. داریمایهسر

ن انحصارات یجهان ب یم اقتصادیسم، به تقسیالیعمده امپر یها یژگیو به همراهن یکه لن
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ن یا .گرفتمی در بر آن را تاا یقدرتمندتر بود و نها یاسیم سی؛ اگرچه تقسکردز اشاره یمختلف ن

ن ی، لنبه عالوه. شودمی زهینالکارود بلكه نمی نیاز ب یکند که چگونه آنارشمی دیمسئله تاک

 یزیو برنامه ر یک سازماندهید داشت که یسم تاکیالیدر مورد امپراش در سراسر نوشته

کند. می دیک کل واحد تشدی به مثابهرا  داریمایهد سریتول یمدت آنارش یجانبدار در طولن

 یكیزیمتافای گونهه ، اما بکرد یجستجو م المللیبینرا در عرصه  یدیکل ین تضادهایبوخار

ک یکرد. می ه به طور عام جدایسرما پر هرج و مرجت ین تضادها را از حرکت متضاد و ماهیا

 یو سودآور ییکارآ یدا منشعب بوده و از عناصر دارایمنسجم، شد یاگرچه حت یه ملیسرما

ن یرقابت ب در رقابت موجود است. یان آنان آنارشیابد که در میمی لیگوناگون تشك

ک یکند. جهان به می لیان تحمدارمایهرا به سر یدیمختلف، محاسبات جد یملهای هیسرما

از  یها، به عناصر ها و کمک وام ها،گذاریسرمایهماند که بر آن،  یصفحه شطرنج م

ک، از ممانعت از یگونه مالحظات استراتژ نیل شدند. ایتر تبد عیک وسیمالحظات استراتژ

ل یدله ه کشورها بیاده شدن در سواحل کلیه گرفته تا پیمواد اول یرقبا به بعض یدسترس

مولد باشد(  گذاریسرمایهاز نقطه نظر  یکاند تیاهم یدارا ید حتین کشور شای)ا یكیژئوپلت

ل ینرخ سود تمارفتن بالتر  یبه سوم یبه طور مستق ه صرفاایرند. صدور سرمایگمی را در بر

تواند به می ه مهمیا مواد اولین بازارها کرداز رقبا در قبضه  یریدهد. در واقع جلوگنمی نشان

وسته با اعمال سلطه و یشتر پیب یسودآور یبرا جستجو. شودکوتاه مدت منجر های نایز

است. اما کل  یستیالیامپرهای یبند سود، ذات و فرمانده شكل کنترل در برخورد است.

ش در هر دو یافتن تضادهاید یو نه تشد شودمی ه در آن انباشتهیکه سرما المللیبینچارچوب 

د. در یافزای میو نظام یاسیرزات ست مبایبر اهم یفیو فوق العاده، از نظر ک یعادهای نازم

نقش ( 04).شودمی است ادغامیدر س داایسم، خود روند انباشت شدیالیواقع در عصر امپر

در کل  یستیالینكه دولت امپریا قرار داد. یبررس موردن وجه ید در ایدولت را با یساسا

دهد.  یرا نشان م ینیمع یستیالیه هاست، وسعت تفكر امپریع سرماونده مجمینما

است. مثال جنگ در  یاسیز، سیبرتر از هر چ یستیالیدولت امپر یو رفاه یجنگ یعملكردها

آورد. می بدست یاقتصاد سودتنام یكا به طور عمده از وین خاطر نبود که آمریتنام بدیو

ب، یترت نیبه هم (09)است. ین موردیش از چنیار بیآنجا بس بكار رفته در ینظامهای نهیهز

ز یرفت و نیمجزا انجام نپذ یها شرکت یکسب سود برا به خاطركا یارزه با فقر در آمربرنامه مب

استها ین سیسودمند باشد، نبود. هر دو ا یکه از نظر اجتماع یوندیپ داریمایهسر یانگر نوعیب

ه از دادن بیگر امتید یسو اعمال زور و از سو کیبودند؛ از  یدر جهت منافع گسترده امپراتور
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ن یع نویجاد صنای)مثل ا گذاریهای سرمایهد پروژهین بایو کردن. دولت همچنیسمنظور پا

 یبه خود را که ضرورتاا  ییها تیرد و فعالی( را خود در دست بگییک و توسعه روبنایاستراتژ

 یاساس یه ملیسرما یو ثبات کل ید و سودآوریبازتول یبرا به هر حالستند اما یخود سودآور ن

 یه کشورهایدر کل یو نظام یماتیـ تعل یكیتكن یها اگذارد. بخشگران ویده ب هستند

همه از ها نیا .شوندمی تیق و حمایدا تشویشد یگوناگون یها سمینق مكایاز طر یستیالیامپر

ه بتواند یکه در آن سرما یو اقتصاد یاسیط عام سین شرایسم در تضمیالیامپر ینیضرورت ع

ج و انتقال یمت و بسیم قین، تنظی. بنابراشوندی میناش ز انباشت کند،یت آمیموفقای گونهه ب

ر یغ یجاد ارزش اضافیکه ممكن است از نظر ا ییها تیا فعالیها  به بنگاه یارزش اضاف

دولت در عملكرد قانون ارزش  یجاد شده از سویا یانگر تحولیباشند، ب یدیرتولیا غیسودآور 

 تیاولوبر طبق  یع ارزش اضافیرکز و بازتوزدر تم یستیالیدولت امپر ییاما توانا (09)است.

، یو پول یته مالیم و اعمال آتوریمستق گذاریسرمایهصرف( توسط  ی)برخالف سودده یاسیس

خود بر انباشت  به نوبهز ینه دولت نیشه دارد ـ هزیر المللیبینارزش در سطح  ید واقعیدر تول

اگر در عصر  یحت به عالوه. شودمی را باعث ینینو یدهد که تضادها یواکنش نشان م

است به طور یو اگر س شودمی جهیده نتیچیپ یها سمیق مكانیسم قانون ارزش از طریالیامپر

سم هنوز در یالیاست امپرین سیکند، ا یوسته و قدرتمند با اقتصاد رابطه متقابل برقرار میپ

 کند.نمی جادیا یرییه تغیسرمات و خصلت یدر ماه ییل نهایتحل

 

 ها سیپانو

 
 (.283، صفحه 22، جلد یسین به انگلیو در مجموعه آثار لن 99ن ...، صفحه یسم بالتریالیامپر ـ0

 دهد.می ز رخین یشورو یدیتولهای مشابه در مجموعه یروند ـ2

 (394، صفحه 22ن، جلد ی)مجموعه آثار لن 008سم ...، صفحه یالیامپر ـ3

قرار  یمورد بررس یانیبخش پاکشد که در می شیپ یومعم بحران یه تئوریرا عل ین مسئله، بحثیا ـ4

 خواهد گرفت.

 انگلس. ی. پاورق894ه، جلد سوم، صفحه یمامارکس؛ سر ـ8

 (0891)سانتاباربارا: انتشارات مادولت  یحات و امپراطوریچارد کروت، تسلیر ـ4

)بولدر: انتشارات حات یکاهش تسل یاسی، در اقتصاد سیو زوال اقتصاد ید دوماس، مخارج نظامیلو ـ9

 9و  00( صفحات 0893و، یوست و
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)سانتا ـــ انتشارات راند،  یشورو ینه دفاعیكا نقل شده در ابراهام س. بكر، هزیآمار دولت آمر ـ9

کاهش  یاسینقل شده در اقتصاد س یشورو یر اقتصاد نظامییمور ملمان، تغیس 09( صفحه 0890

 0اره شم ی، پاورق81د دوماس، صفحه یحات، لویتسل

م ه از به ینیانگر سطح معیشود نمامی اطالق یتیک دولت چند ملیکه به  یعبارت بازار مل ـ8

در  یگوناگون یها تین برداشت شود که ملید چنیاست. نباای و مبادله یدیروابط تول یوستگیپ

 ها وجود ندارند.( گونه دولت نیچارچوب ا

، به عالوهخاص است.  یو اقتصاد یاسیوامل ستابع ع یت دو قطبین وضعین چنیق ایت دقیماه ـ01

ا ی یستیالیه دولت سوسیک کل واحد علی به مثابهن ضرورت برخورد کند که یسم ممكنست با ایالیامپر

 کند. یبلوك بند یستیالیسوس یها از دولت یستمیس

 (219، صفحه 22ن، جلد ی)مجموعه آثار لن 29سم ... صفحه یالیامپر ـ00

، یپلماسیش در صادرات، استفاده از دی، افزایمل یاست اقتصادیح سیتوض ن عملكرد، دریا ـ02

 یمهایت از رژی)از حما یاست مستعمراتی، سیاتیه حیلوو منابع مواد ا یائیدر یها حفاظت از آب

و اقدام بدان، خود را  یجنگ جهان ی( و تدارك برایمستعمرات یاختن جنگهااند  راهه خاص گرفته تا ب

 کند.می انیب

سازمان  یدولت، پوسته اساس یلیو تكم یمیتنظ یها تین در ظرفیقت بوخاریدر حق ـ03

 د.یدمی را یستیالیسوس

م کنت س. تابورك یاست و اقتصاد دوران گذار، مقدمه و تنظین، سیبوخار یكالید به نیرجوع کن ـ04

 98ـ93و  43ـ89( صفحات 0898گان پل، ی)لندن انتشارات روتلج و ک

ک( ی)بلشو یست شوروین کنگره حزب کمونید به گزارش درباره برنامه حزب )هشتمیرجوع کن ـ08

 48ه ن، صفحی( مجموعه آثار لن0808مارس  23ـ09

ک را یدئولوژیو ا یاسی، سینظام یاستهایجامعه خطوط و س ی، بافت اقتصادیل نهائیدر تحل ـ04

 یربنایزخود بر  به نوبهها  استین سیا مسم است ـ تمایمارکس اصول اولیهاز ن یکند ـ امی نییتع

 سم است.یمارکس اصول اولیهاز ز ین نینهند ـ و امی ر متقابلیتاث یاقتصاد

، یاسیل سیدله ب یو روس یكائیآمر یها ستیالیب توسط امپریترته ل وکوبا بیها: اسرائ شباهت ـ09

شوند،  یبررس یاقتصادای هگذاریسرمایه. اگر صرفا از نظر شوندمی تیک حمایدئولوژیک و ایاستراتژ

 .اند تیاهم یار بیبس

ا و منابع سود آور تحت کنترل ه بنگاه یدولت از نقطه نظر بررس یها و عملكردها تین فعالیا ـ09

م ارتباط ه ابند ـ اگر چه بهیمی کیغرب وجود دارند( تفك یستیالیدولت )همانگونه که در بلوك امپر

گونه که در  )بدان یدولت یاه ستم بنگاهیق سیاز طر یزش اضافکنند ـ و از اکتساب عام ار یدا میپ

 .کنندمی وجود دارد( تفاوت یستیالیال امپریبلوك سوس
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 نترن:یراث کمیم

 یعموم بحران یتئور

ن نكته یمحكوم به فناست. اما ا ینظام داریمایهسم بر آن است که سرینیسم ـ لنیمارکس

کنند که می را متهم یستیمارکس یاسیقتصاد سد؟ اغلب اوقات اید فهمیرا چگونه با

دن یکه با شنای است. همان جوجه” جوجه کوچک“ت قصه یه به شخصیرفتارش شب

از  یبعض ینیش بیظاهرا پ”! رسدمی نیآسمان دارد به زم“د: یکشمی ادیرعد فر یصدا

اما  ک است.یار نزدیبس داریمایهسر ینست که سقوط اقتصادیدر هر حالت اها ستیکمون

د یاندازند تا شای میشان را ترشیها ینیش بیافتد پنمی اتفاق یین سقوط ادعایکه ا یزمان

 گر...ید یوقت

را اش شهیقت وجود دارد که ریاز حقهایی جنبه یكاتوریر کارین تصویمتاسفانه پشت ا

ن نتریکه توسط کم ین تئوریدا کرد. ایپ یعموم بحران یتوان در تئوری میادیزان زیبه م

 المللیبینبه بار آورد. جنبش  یمیسوم( مطرح شد لطمات عظ یستیونال کمونی)انترناس

خود قرار  یعصر را راهنما یاسینه اقتصاد سین در زمیلن ینه تنها اثر راهگشا یستیکمون

 ن را وارونه کرد. یسم لنیالیاز جوانب مهم امپر یارینداد بلكه بس

ان گرتحلیل یگذاشته است. به عالوه بعض یجابر  یقیرات عمیتاث یعموم بحران یتئور

در مورد  ین تئوریعمده اهای هم قرار دارند از استدلل یستیکه خارج از جنبش کمون

نترن یکه آشكارا خود را از سنت کمهایی ستینئو مارکس یکنند. حتمی هیسم تغذیالیامپر

ح یتوان توضمی را یمومع بحران یقرار دارند. تئور ین تئوریر ایدانند تحت تاثمی جدا

تا به امروز  یكیاز زمان وقوع انقالب بلشو داریمایهدانست که سرهایی ”تیمحدود”منسجم

از متون مارکس و انگلس به حساب  یتوان آن را برداشتمی ایبه آن گرفتار شده است؛ و 

مه ینهای د بر اساس آموختهیچنان جان سخت است که با ین تئوریآورد. در هر حالت، ا
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نجاست یم. طنز ایح نقادانه آن بپردازیسم به تشریالیستم در مورد خصلت امپریاول قرن ب

سم با یالیم که امپرید مورد نقد قرار دهیبا یرا در دوران” مرگ محتوم نظام“که منطق 

قتا خواهان فهم ین اگر ما حقیبان است. با وجود ایدست به گراش بحرانن یتر یجد

ن یب یـز روشـنیـد خط تمایم بایهست یمبارزه انقالب یج آن برایو نتا بحرانهای شهیر

که از  یقا نادرستیدگاه عمیم و با دیسم بكشینیسم ـ لنیو مارکس یعمـومـ بحران یتـئـور

 م.یه حساب کنیسم وجود دارد تسویالیعصر امپر

 یتئور یاز سو یعموم بحراندر مورد  ینجا و آنجا نظراتیبود که ا 0821ل دهه یاوا

 یعموم بحرانک یگرفتار  یجهان داریمایهده که سرین ایمطرح شد. اما ا یسازان شورو

حزب  04و  08های ن در کنگرهیبرو و برگرد استال یاست مشخصا در اظهارات محكم و ب

ده را ین ایز ظاهرا ایا نیع دنیفرموله شد. وقا 0831و  0829در  یست اتحاد شورویکمون

 یستیمارکس یاساسهای یدر قالب بند یعموم بحران یتئورتر کرد. شكل منظممی دییتا

 (0831در دهه ها یشورو یاسیاقتصاد س ین اصلیسی)تئور” ن وارگایوجی“را در آثار 

ست یاز رهبران حزب کمون یكیبود که  یریوارگا تصو یاقتصاد یم. مكمل تئورینیبمی

ک یوع یاز ظهور و ش” یب اجتماعسم و انقالیفاش“در کتاب ” ر. پالم دات“ا به نام یتانیبر

اوقات از عبارت  یارائه داد. گاه داریمایهسر یدر کشورها یاقتصاد – یده اجتماعیپد

ن یکردند. مشخصه امی اول استفاده یح دوره پس از جنگ جهانیتوض یبرا یعموم بحران

بهه در ج یكیانقالب بلشو از یبود که شكاف ناش یت نامتعادلید، وضعیظاهرا جد دوره

برخاسته از  یو اقتصاد یاسیسهای به وجود آورده بود و با آشـوب یستیالیامپر یجهان

را معادل و مشابه عصر  یعموم بحرانگر، عبارت یشد. در مواقع دمی جنگ همراه

 یدیت مرحله جدیبه خصوص یعموم بحراننكه، یبردند. سرانجام امی سم به کاریالیامپر

سم آغاز شده است. اما بعد از خاتمه جنگ یالیامپر یزندگ گفتند درمی شد کهمی اتالق

باعث  یعموم بحران یک تئوریراث متدولوژید، میدوم که در دوران گسترش فرا رس یجهان

 ینیش بیست شد. آنان از پیسازان حزب کمون یلغزش و چرخش در نظرات تئور

 دند کهیرس یدیجد داریمایهبه تجسم سر داریمایهب سریکامل و عنقر یورشكستگ

 وفق بدهد. یطید قوا کند و خود را با هر شرایتوانست تجدمی

 یاسینه اقتصاد س یستیکمون المللیبینسازان جنبش  یم، تئورییرك و راست بگو

م در حل ید تقسیتجدهای سم و نقش جنگینیده بودند و نه لنیرا درست فهم یستیمارکس

واقعا درك کرده بودند. آنان از فهم جوهر  را یستیالیانباشت امپر یتضادها یو قسم یموقت
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و نئو  یستیسموندینئوسهای یآن گرفتار تئور یباز ماندند و به جا داریمایهسر بحران

 یبه قوا یعموم بحران یو بازار شدند. در واقع تئور” یمصرف نامكف“در مورد  یلوکزامبورگ

 یاز آن ارائه کرد. تئور یکم بها داد و درك نادرست داریمایهانباشت سر یمحرکه جهان

کشورها و  یک بلكه به صورت جمع جبریک کل ارگانیا نه به عنوان یبه دن یعموم بحران

با سه  ین تئوریگوناگون ا یو کاربردهاها کرد. در شكلمی اروپا محورانه نگاه یدگاهیاز د

ت معمول ینكه، رکود وضعیم: اول ایشدمی روبرو بحرانح نادرست و مرتبط به هم از یتوض

ر گذاشته که ینظام مند برگشت ناپذ بحرانک یپا به  داریمایهاست. سر داریمایهسر

د. یآمی به حساب یر موقتیو به ناگز ییات و رونق در آن استثناید حیتجدهای دوره

 یبراای زهیبازار انگهای ر شدن عامه مردم و محدود شدن فرصتیبه علت فق داریمایهسر

 یریجه گین نكته اول به نتیندارد. از هم آوریفن شرفت دانش ویلده و پمو یروهایتكامل ن

ن توان یابنده بیشه در شكاف گسترش یر یادوار بحرانگفتند که می دند ویرسمی دوم

مصرف  یجهان یتوسط تقاضا ینكه، بازار جهانیدارد. سوم ا یو توان مصرف یدیتول

کامل  یمحدود شدن است و به مرز ورشكستگ ن بازار در حالیشود. اما امی جادیکنندگان ا

رود که به حد داری میمایهسر یرونیو ب ی، گسترش درونیخیشود. از منظر تارمی کینزد

 یموضوعاتها نیبه جانب مرگ است. ا داریمایهرقص آرام سر یعموم بحرانبرسد.  یینها

 انتقادات ما خواهد بود. یاست که آماج اصل

گسترش و های ق تكانهیگر از طرید داریمایهنترن، تكامل سریکمسازان  یده تئوریبه عق

 داریمایهشد. بر عكس، سرنمی انجاماند به هم مرتبط یكیالكتیدای که به گونه بحران

بزرگ  یکرد. کسادی میرا ط یافتنیف نیدرازمدت و اساسا تخف بحرانک ی یمراحل تكامل

ر. “ 0834شد. در سال می در نظر گرفته داریمایهنده سریآ یبه عنوان الگو 0831دهه 

 در کار نخواهد بود:  یچگونه بهبود واقعین صحبت کرد که هیاز ا” پالم دات

كسان ی داریمایهسر یمیقد یكلیسهای بحراند با یرا نبا داریمایهسر یعموم بحران
ذاشتند با گمی شیرا به نما داریمایهروابط سر یذات یتضادهاها بحرانانگاشت. اگر چه آن 

 دادند....می لیرا تشك داریمایهشرفت سریم پینفک و عامل مستقین، بخش لیوجود ا
 یریبود و اجازه از سر گ مجدد تعادل یبرقرارتضادها و  حلها بحرانجنبه مشخصه آن 

پر  یبین کارها را با خشونت و تخریداد. هر چند همه امی را تریعال ید در سطحیدوباره تول
اقتصاد در دوران  یجهان بحرانن خصلت را در یرساند... عناصر امی به انجام هرج و مرج

، داریمایهسر یعموم بحرانه یکرد. اما بر پا یابیتوان ردمی زیاول ن یبعد از جنگ جهان
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و  یادوار بحران یند تكاملیکل فرا یو منف یرات اصلیتحت الشعاع تاث” یمترق“ن عناصر یا
دگرگون ساز قرار گرفته های ندیع فرایهم خوردن ثبات و تسر بر یعنیآن  یجه منطقینت

 است.
 .ستیگشوده ن داریمایهسر یعموم بحرانچ رو در برابر یبه ه یچنان راه حل

سم یالیدر عصر امپر یكل صنعتیر شكل آشكار سیینترن متوجه تغیسازان کم یتئور

/ بهبود بحرانک یالكتیدبرده بودند که  یر پیت انكار ناپذین واقعیشده بودند و به ا

دند یدی میکند. اگر چه آنان به درستنمی گر به شكل سابق عملیک دیکالس داریمایهسر

جاد کنند یرشد ا یبرا یدیتوانند چارچوب جدنمی خود یبه خود یصنعتهای كلیکه س

 ن امر با عرصهیا یكیالكتیه و ارتباط دیسرما یشدن مدارها المللیبیناما از فهم موضوع 

 یدرونهای سمیکردند که مكان یریجه گین نتیعاجز ماندند. آنان چن المللیبین

ن نظام و خارج کردنش از یبه جلو راندن ا یبرا یفیو ک یت کمیگر قابلید داریمایهسر

بر  یانیآنكه پا یبزرگ و ادامه دار را داشتند ب یک کسادین انتظار یرا ندارد. بنابرا بحران

بزرگ )قرار بود( حرکات بال جهنده کوتاه مدت  ین کسادیمشخصه ا آن متصور باشد. نقاط

 باشد.  یانقالبهای و توفان

انه اشاره یرکودگراهای یساز یم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوریتوانمی نجایدر ا

 سمیالین بود که امپریتحت ستم ا ینترن در مورد کشورهایکم یسنت دگاهیم. دیکن

 یوندیسم پیالینكه امپریق کند. و ایمولده را تشو یروهایاهد رشد نخونمی تواند ونمی

چ یدارد و به ه داریمایهعقب مانده و راکد ماقبل سر یفوق استثمارهای وهینفک با شیل

ن کشورها دامن بزند. اما در دوره بعد از جنگ یکردن را در ا یند صنعتیتواند فرانمی شكل

كته یزه کردن را دیمتنوع و مدرن یستیالیانباشت امپر دوم که امكانات و ملزومات یجهان

 یستیالین اقدام امپریان این به جمع حامیلت یكایست آمریاز احزاب کمون یاریکرد، بس

با ها نیا یکه به ادعا” یمترق“ یخواستند با بورژواهامی ن احزابیگر ایوستند. حال دیپ

 ین بود که آن بورژواهایت اید. واقعدر جنگ بودند متحد شون یسم و عقب ماندگیفئودال

 یجز اصالحات ارض یزیچها آن یظاهر یسم وابسته بودند و نبردهایالیبه امپر” یمترق“

 یاز سو ابتیگر به نید یو اقداماتـها رسـاختیتوسعه ز ها،ستیالیه امپریتحت الحما

رات بود )که ه در مستعمید ساختار سرماین کارها تجدیسم نبود. هدف از همه ایالیامپر

 تمام شد(. یمالكان ارض یبه ضرر منافع شخص یالبته در موارد

 رساند و گفت: اش یمنطق یریجه گیانه را به نتیرکودگراهای استدلل” دات“
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د یش تولیافزا ین و دانش سر به شورش برداشته است و به جایه ماشیعل داریمایهسر

دوره  یبرد. )نقطه تمرکز مشاهدات ومی نیمولده را از ب یروهایدهد و نمی آن را کاهش

روبرو  داریمایهد سریم و مطلق در تولین کاهش عظیاول بود که با اول یپس از جنگ جهان

ده ینزول کرده بود. به عق یعقب رفته بود و از نظر توسعه فن عاا یشده بود.( جامعه سر

مدافع  یعنیقه کارگر که طب یافت، تا وقتیمی ادامه ییحرکت قهقرا ن انحطاط ویا” دات“

 سم طرحیالیه امپریکه عل ین اتهام اصلیبنابرا رد.یقدرت را به دست گ یشرفت فنیپ یواقع

 ن بحث مطرحیست. به عالوه ایمولده ن یروهاین بود که ظاهرا قادر به تكامل نیشد امی

ل خواهد شد چرا یتبد یاسیت سیر حاکمیز ناپذیو گر یسم به شكل ضروریشد که فاشمی

شه یکه از هم ییایتواند پرولتارمی د تروریفقط با اعمال همه جانبه و شد یه بورژوازک

همخوان  یسـم و دمكـراسـیالیشد که امپرمی ن تصـوریرتر شده را کنترل کنـد. )چنیفق

را دارند، انجام  یو فن یدیتوسعه تول یینشان دادند تواناها ستیالیکه امپر یستند.( وقتین

” ستیضد فاش“و ” یمترق“های دن جناحیدرآغوش کش ی( برای)و عملک یک جهش تئوری

 نبود.  یکار چندان سخت یبورژواز

به جنگ  یستیالیک جنگ امپریداد که می صیتشخ یبه درست یعموم بحران یتئور

زند. می گام یسم در جاده نابودیالین که امپریخواهد شد و ا یمنته یگرید یستیالیامپر

ب سقوط بود. انگار با یک حرکت درازمدت در سراشیکرد می ارائه یابودکه از ن یاما مفهوم

ابد. اگر به یمی ج زوالیسم خود را از دست داده است و به تدرینامیم که دییروبرو ینظام

که قرار بود مبتال  ی)در دوران یکل محصولت در پنج کشور عمده صنعت یار رشد واقعکرد

 را 0831دهه  یدر دوره کساد یهم سقوط ناگهان میباشند( نگاه کن یعموم بحرانبه 

ده ین پدیتوانست ای نمیعموم بحران یدوم. تئور یم هم رونق پس از جنگ جهانینیبمی

 ح بدهد. یرا توض

از رشد و  یستینیل لنیه و تحلیب و سقوط نشانه دور شدن از تجزین نوع نگاه به سراشیا

 یاز نظام یستینیل لنیه و تحلیت به تجزتوانسنمی ن نوع نگاهیانحطاط همزمان بود. ا

کمرشكن های ق جهشیتواند از طرمی خود را دارد و فقط یبپردازد که قوه محرکه درون

نامتعادل ای را به دونده داریمایهسر ها،چهیماه یابد. ضربان تند نبض و گرفتگیتوسعه 

که  یریكنواخت بدود. تصویتواند نرم و نمی دارد اما هرگزمی ه کرده که به جلو گام بریشب

ات یتكامل خصوص داریمایهن بود که سریا یکرد اساسا نافمی ارائه یعموم بحران یتئور

 ین به جایات است. بنابراین خصوصیکند و ادامه همیی میرا بازنما داریمایهن سریادیبن
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ت یبا آن تقو ند و همراهیبب داریمایهسر ید انفجارگونه تضادهاینكه تكامل را از بطن تشدیا

ک یاز  یریم کند، تصویطبقه را ترس یجامعه ب ییو هدف نها یانقالب پرولتر یه مادیپا

داد. هر می ن شده را ارائهییش تعیاز پ یینها یباز یا نوعین ییرو به پا یجیحرکت نرم تدر

 بحرانبه عنوان  یزیش غلبه کند اما چیتواند در درازمدت بر تضادهاداری نمیمایهچند سر

ابد اما از آنجا که یتواند تا ابد گسترش داری نمیمایهسرگر: یوجود ندارد. به عبارت د یدائم

 ستد.یتواند از گسترش باز انمی است داریمایهسر

 ینامكف یید در بحث مصرف گرایانه را بایرکودگرا یاز دورنما ینیین تبیه و اساس چنیپا

اثر وارگا که در سال ” آن یاسیج سینتا بزرگ و بحران“ک کتاب یتئور یدا کرد. مبنایپ

ه یه استوار و سرمای)که به شكل سرما” دیقدرت خر“ن ین بود که بیمنتشر شـد ا 0834

 ی)که به صورت پول در دسترس برا” قدرت مصرف“شود( و می انیر و ارزش اضافه بیمتغ

 یوجود دارد. کاهش نسب یشود( شكافمی جلوه گر ید کالها جهت مصرف شخصیخر

ار یشود، چشم اسفندیی میکه در دستمزدها بازنما یقدرت مصرف، و مشخصا کاهش بخش

 است: داریمایهد سریبازتول

 یروهاید( کاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تكامل نیكل تولیرغم کامل شدن سی)عل
 یتیاهم یو قدرت مصرف یدین قدرت تولیبه تضاد بداری مایهمولده در جامعه سر

در عرصه رقابت و  یروزیضرورت پ دارمایهبخشد. چرا که محرك هر فرد سرمی درازمدت
ه یپان یقدرت مصرف است. ا یمولده بدون در نظر گرفتن کاهش نسب یروهایتكامل ن
و  یدیاز دستگاه تول یكار ماندن بخش بزرگی، بداریمایهسر یعموم بحران یاقتصاد

 .است یطولن یمدت زمان یبراای توده یكاریب
گرفت. می ل قراریه و تحلیمورد تجز یمصرف نامكف ینک تئوریز با عیت انحصار نیاهم

 دند ویدمی ( را در حال کاهشداریمایهاحاطه و جذب )نظام سر ییکه توانا ین معنیبه ا

مانند قدرت  یاست که از عوامل یین توانایبال بردن ا یبرا داریمایهگفتند کـه سرمی

م یا تنظیکردن ) ی، کاهش دستمزدها و عقالنیانحصارهای متیق، یمال یگارشینده الیفزا

نوشته ” یاسیاقتصاد س“از کتاب  بحرانکند. در فصل می اقتصاد( با حربه انحصار، استفاده

شد به نكات نمونه وار می عینترن توزیکه به عنوان کتاب مرجع توسط کم” فیآ. لئونت“

 م:یخورمی ( بریعموم بحران)بحث 

 ین رشد غول آسایاست که ب یقیاست تضاد بس عم داریمایهسر یآنچه ذاتن یبنابرا
ن یزحمتكش وجود دارد.... اهای افته تودهید نسبتا کاهش یو قدرت خر یدیامكانات تول



021   ریکا در سراشیبآم

 

 محدود یتوان مصرفر در تقابل با یبه ناگز حد و مرز صنعت یگسترش بش به یگرا
د بلكه به یرشد تول یثمار نه فقط به معنرد. رشد استیگمی ع کارگران قراریوسهای توده
محدود شدن امكان فروش کالها.  یعنین یهم هست. و اها د تودهیکاهش قدرت خر یمعن

های بحرانجتا یماند. نتی مینازل باق یکارگر و دهقان در سطحهای د تودهیقدرت خر
 .رندیاجتناب ناپذ داریمایهدر سر دیاضافه تول

 ست.ین یستیدرست است و اصال مارکسبه شدت نا یكردین رویا
كرد نوع یرو یكیداد. می گر قراریكدیرا در مقابل  بحرانكرد متفاوت به ین دو رویلن

 :یستیكرد مارکسیرو یگریو د یسموندیس

شود می که توسط طبقه کارگر انجام ید و مصرفین تولیرا با تضاد بها بحراناول  یتئور
 ید و خصلت خصوصیتول ین خصلت اجتماعید بدوم با تضا یدهد و تئورمی حیتوض
ن خاطر حمالت یند. )به همیبمی دیتول خارج ازده را یشه پدیاول ر یجتا تئوریت. نتیمالك

و اند ده گرفتهیک بود که چرا مصرف را نادیمتوجه اقتصاددانان کالس یسموندیس یعموم
ط یقا در شرایرا دق انبحرده یشه پدیدوم ر ی.( تئوراند د کردهیذهنشان را مشغول تول

 حیتوض یرا با مصرف نامكف بحران یسموندیكرد نوع سینكه، رویند. خالصه ایبمی دیتول
 د.یتول یبا آنارش یستیكرد مارکسیدهد... و رومی

کردند. می حرکت یسموندیكرد نوع سینترن اساسا در چارچوب رویسازان کم یتئور

تضاد  یشده و تملک خصوص ید اجتماعیتولن یکردند که تضاد بمی ه وار تكراریآنان آ

 لیا تقلیو پرولتار ین بورژوازین را به تضاد بیاست اما ا داریمایهد سریوه تولیش یاساس

ن است یگفتند مشكل امی کردند.می نیینگرانه تب ن تضاد را هم محدودیدادند. تازه امی

کارگر محصول ن خاطر طبقه یست و به همیمصرف ن داریمایهد سـریکه هدف تول

ف را یتوسط لئونت” قیتضاد بس عم“ف ید توصینجا بایکند. )در انمی را مصرفاش یاجتماع

ن یش گذاشتن چنیشود. پمی بحرانن فقدان قدرت مصرف باعث یبنابرا م.(یکن یادآوری

 ید اجتماعین تولین استدلل، تضاد بیاز داشت. در ایک نیتئور یک تردستیبه  یاستدلل

ل شد. و تضاد یموثر تبد ید با سطح تقاضایاساسا به تضاد سطح تول یخصوص شده و تملک

گاه در ین جایمعادل گرفته شد. بالترها نده تودهیرتر شدن فزاید و مصرف با فقین تولیب

افته بود. در واقع در یاختصاص  یمزد ید کالهاید به عرصه مصرف و تولیترد ین طرح بیا

 ر مستقل انگاشته شده بود.یک متغیامعه ج یند انباشت، توان مصرفیفرا
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ها نكه مصرف محدود شده تودهیاز است. نخست ایمختصر ن ین نكات به بحثیدر مورد ا

 د به حساب آورد. همانطور که انگلس خاطر نشان کرد:یده جدیک پدیبتوان  یرا به سخت

وده است... مطرح باند که طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشته ین مساله از زمانیا
بر استثمار است.  یهر شكل از جامعه مبتن یک شرط لزم براها یتوده یمصرف نامكف

د است یانه تولدارمایهن شكل سـریشـود. اما امی هم داریمایهن شامل شكل سریجتا اینت
ت یک وضعها یتوده ین مصرف نامكفیدهد. بنابرامی پاها بحرانن بار به ینخست یکه برا

ص داده یش تشخیپها کند از مدتی میبازها که در آن یهاست و نقش حرانبش شرط یپ
ما  یامروز را براهای بحران ییاز چرا یفقط بخش کوچك یشده است. اما مصرف نامكف

 در گذشته را.ها بحرانعدم وجود  یینطور چرایکند و هممی بازگو
هر چند ممكنست “ن نوشت که یست؟ لنیچ داریمایهاما وجه مشخصه مصرف تحت سر

ابد. در جامعه یمی د توسعهیاز تول بعدا یاز انباشت  بعدد اما مصرف یایب به نظر بیعج

ه است که یکار از جانب سرما یروین ین تقاضایا” تواند باشد.نمی نیر از ایغ داریمایهسر

ا شده در دستمزده یین حال که ارزش بازنمایآورد. در عمی د را به حرکت دریند تولیفرا

شود، دستمزدها در می جادیا داریمایهد سریتول یند کلیتوسط کار ٍخود ٍکارگران در فرا

ر یه متغیدهند. دستمزدها سرمامی لیان را تشكدارمایهسرهای نهیاز هز یواقع بخش

ن هر چند یشوند. بنابرامی محسوب گذاریسرمایه یک قلم از صورت حساب کلیهستند و 

ک ین یر است اما ایت مزدبگیجمع یاز سو یمصرف یکالها یبخش قابل توجه تقاضا

 شود. می محسوب تابع یتقاضا
 یازهاین خود به نیاست که ا دارمایهطبقه سرهای نه کردنین تقاضا در هزیسرمنشاء ا

جدا  گذاریسرمایهشود. دستمزدها و مصرف از امر می ه مربوطیسرما یگستر -خود

ه در انباشت یسرما یین توانایست. ایز مصرف نین اریدمایهد سریستند. هدف از تولین

به  ید اجتماعین کننده سطح قدرت خریین عنصر تعیسودآور ارزش اضافه است که نافذ تر

د یتول یخیت تاریم که خصلت محدودیید بگویشتر باید بید. و با تاکیآمی حساب

 شود.می نین معیارزش آفر یندیند کار به مثابه فرایتوسط فرا داریمایهسر

 عترید و انباشت سریکمتر تولهای نهید که اول چرا هزیتوان فهممی ن نكتهیبا درك ا

پس از جنگ  یدوره طولن یر آنچه که طیشتر همراه باشد )نظیب یتواند با دستمزدهامی

ماقبل  داریمایهكل انباشت در سریا )با توجه به سیم(، و ثانیدوم شاهدش بود یجهان

تدارك ای همواره در دورهها بحران“ن امر بود که یص ایمارکس قادر به تشخ( چرا یانحصار
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 یابند و طبقه کارگر به واقع سهم بزرگتریمی شیشوند که دستمزدها عموما افزامی دهید
 ”کند.می افتیاز محصول سالنه را به قصد مصرف در

ست. با توجه یوط نمرب یمصرف یع کالهایصرفا به رشد صنا داریمایهد سریشرفت تولیپ

د گسترده و یدر امر بازتول یفنهای یشدن و نوآور ینیکه ماشای ن کنندهییت تعیبه اهم

ابند. به عالوه، یگسترده توسعه  ید به شكلیبا یدیتول یع کالهاید صنادارمایهسودآور سر

 کند. مصرف ییرا بازنما داریمایهت مصرف در جامعه سریتواند کلی نمیمصرف شخص

قدرت ها نیو فولد و امثالهم و استفاده از ا ینیابزار ماش یتقاضا یعنیان دارمایهسر یدیتول

ر یرد و هم غیگمی م صورتین امر هم به طور مستقیدهد. امی شیرا افزا ید اجتماعیخر

 یکالها یم به شكل تقاضایر مستقید، و غیابزار تول یم به شكل تقاضایم. مستقیمستق

ه یاست. سرما یمصرف یع کالهایحصول کار کارگران شاغل در صناشتر که میب یمصرف

ای دهیچیق سلسله پیاز طر یدید ابزار تولیتول” شود.نمی دیتول یدلبخواه“استوار مطمئنا 

ست که دو یم نیمستقای ن رابطهیوصل است. اما ا ید ابزار مصرفیاز روابط متقابل به تول

وم و ینیم. چند تن آلومیبزن ین بروند. مثالیی و پاكسان بالیر هم، یطرف با هم و تحت تاث

وم را ینین آلومید. بخش از ایریرا در نظر بگ یمصرف شخص یبرا یمتعدد یکالها

د ی)تول ید اجتماعیتول IIخرنـد کـه در بخـش ی مید کنندگانیـر تولیخودروسازان و سا

 ید اجتماعیتول Iبخش  یم راهوینین آلومیاز ا یگریت دارند. اما بخش دی( فعالیابزار مصرف

ع یشود که در صناهایی مید دستگاهین هم شامل بخش تولیشود. امی (یدید ابزار تولی)تول

ن نوع کالها را ید ایزان تولین میرد )و بنابرایگمی مورد استفاده قرار یمصرف یکالها

زات یو تجهها که خود دستگاه یزاتیو تجهها د دستگاهیدهد( و هم بخش تولمی شیافزا

د اقالم یمستقل از تول ید به طور نسبید ابزار تولینست که تولیکنند. نكته امی دیتول

ر یبه طور غ یحت ینظام یاز محصولت، مثال سخت افزارها یاست. اصول بعض یمصرف

ان دو بخش یند. مصرف انبوه روابط متقابل میآی نمیم هم به کار مصرف شخصیمستق

کل  یچون و چرا یکند؛ حلقه رابط بنمی میرا تنظها ن بخشیرشد اا ی ید اجتماعیتول

 ست.یهم ن داریمایهد سریتول

 یمصرف تضادهای مولده با محدوده یروهایر به گسترش نیان ناپذیان کشش پایالبته م

شكاف در عرصه “ما با  یشود. ولی میاقتصاد ینظم ید بین تضاد باعث تشدیوجود دارد. ا

باشد  داریمایهن و در حال گسترش( که نقطه ضعف مرگبار سریادیبن ی)شكاف” تقاضا

د یوه تولیجاد بازار هم هست. بسط شیند ایک فرایم. انباشت ارزش اضافه، یستیمواجه ن
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ابزار  ید و تقاضایابزار تول یش تقاضایبه افزاتر دهیچیم کار پیک تقسیو  داریمایهسـر

ن ین، ما کماکان با ایانجامد. با وجود امی ار(ک یروین یش تقاضایمصرف )به واسطه افزا

د کنندگان یستند. وجود تولیكسان نیط تحقق ید و شرایط تولیم که شراییقت روبرویحق

 یبه بازار یابیدست یکنند و برامی ب که از هم مجزا هستند و ناموزون رشدیرق ییکال

چوجه یبه ه یاجتماع روند تحقق کل محصول شود کهمی ت دارند، باعثیناشناخته فعال

ه یاز جوانب خاص سرما بحران“کرد می دینرم و منظم نباشد. اما همانطور که مارکس تاک
صرفا در عرصه کال و  یعنیکند. می است سر بلند بینامعمول و عجه یکه از منظر سرما

رو به کاهش ابزار  یتقاضا” کند.نمی ه هستند بروزیت سرمایموجودهای پول که شكل

پر  ین روابط درونیاست. ا ی)رو به وخامت( سودآور یط کلیجه شرایو ابزار مصرف نت دیتول

د سودآور و مانع یف بازتولیش از حد انباشت شده است که باعث تضعیه بیهرج و مرج سرما

اخص کلمه  یک تقاضا به معنایست؛ در تحریدر کاهش محصول ن بحرانآن است. راه حل 

 یه است که اساسا به روابط ارزشیسرما ید ساختار کلیتجدن کار شامل یست. بلكه ایهم ن

خواهد بود و نه  ید ساختارین تجدیجه چنیشود. مصرف گسترده نتمی ه مربوطیسرما

 باعث آن.
ت کنند ین استدلل تقویرا با ا یه مصرف نامكفیخواستند نظرمی نترنیسازان کم یتئور

ش به یش از پیب داریمایهسر یعموم بحرانطبقه کارگر در دوران  ر شدن مطلقیفق“که 
ن بود که همزمان با کاهش یمنظورشان ا ”کند.یی میتكان دهنده خود نما یشكل

ش یكاران افزایکارشان، شمار ب یرویاز ارزش نتر نییدستمزد افراد شاغل به پا یشگیهم

سعه تالش کرد نشان دهد که تو” وارگا“ 0831ل دهه یو اوا 0821افت. اواخر دهه یخواهد 

منجر شده است و  یدیک سقوط مطلق در شمار کارگران تولیسرانجام به  داریمایهسر

د( یوه تولیکار در ش یرویت جذب )نین قابلین خواهد بود. بنابراینده همیر آیمس

ن استدلل وارد بحث یدات هم به نفع ا لطمه خورده است. یبه شكل دائم داریمایهسر

جاد یند انباشت باعث از جا کندن کارگران و ایرد که فران صحبت کیاز ا یشد. او به درست

کند و می د خدمتیز تولیشده است که به ملزومات پر افت و خ یره صنعتیک ارتش ذخی

 ن استدلل کرد که:یا. او سپس چنیاد نگهداشتن پرولتاریدر انق یاست برا یکمك

بود. شمار  داریایهمابنده سرید گسترش ین تولیاز ماش یبخش یره صنعتیاما ارتش ذخ
اول( بود که  یافت. فقط از زمان جنگ )جهانیـش یمداوما افزا یـدیمطلق کارگران تول

ن یا ییاعتنا یبا ب یكاران است. بورژوازیب ید و آن ارتش دائمید به ظهور رسیجدای دهیپد
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ن حال شمار مطلق یدارد. در هممی شت فقط زنده نگهین سطح معین ترییارتش را در پا
 افته است.یما کاهش یشاغل مستق یدیارگران تولک

وجود داشت.  یحات گوناگونیتوض یشغلهای فرصت یکاهش دائم یعنیده ین پدیا یبرا

 یکردن اقتصاد که ط یعقالنهای گرفته تا طرح 0821انه در دهه آورفن از انقالبات

 داریمایهر سریغ یدیتولهای وهیز جذب کامل شیبه اجراء گذاشته شد و ن بحرانهای سال

 (.داریمایه)توسط سر

 دییدوم( مسلما نظرات بال را تا یان جنگ جهانی)بعد از پا یاپیتجربه چهار دهه پ

 یاز اقتصادها یكاران جنبه مهمیب یره دائمیک ارتش ذخیکرد. اگر چه وجود نمی

 ده،یستمدهای تیاز افراد مل یادیکه صفوفش را شمار ز یاست )ارتش یستیالیامپر

ب و یک افت عجی( اما )در دوران مورد بحث( شاهد اند ره پر کردهیمهاجران، جوانان و غ

نان بحث از یکه ا یم. زمانین اقتصادها نبودیک از ایچیب در رقم کل اشتغال در هیغر

ی صنعتـ ای یـدین کاهش را افت اشـتغال تولیکردند و سرمنشاء امی کاهش تقاضا

ته شده بود خیبرانگ یر صنعتیش اشتغال غیجه افزایکه در نت ییدانستند، در واقع تقاضامی

ه در نظر یشدن سرما المللیبینت ین بحث، اهمیم در اییبگوتر قیدق گرفتند.می دهیرا ناد

ر یمشخص تحت تاث یستیالیامپر ید و اشتغال در کشورهایشد. ساختار تولنمی گرفته

 یست ها( است. برایالیان امپریمستعمرات )مع یاز همه، نحوه توزتر ا و مهمیدن یم کلیتقس

 یرون از کشورهایب یم به سمت اشتغال صنعتیک چرخش عظیچ، ین مارپیمثال در ا

در جهان سوم.  ینیمع یچرخش به سمت کشورها یعنیصورت گرفته است.  یستیالیامپر

 بعد از جنگای با هر دهه 0821ا در دهه یدن یسه سطح کل اشتغال صنعتیاگر به مقا

 ین حال، طیاشتغال بعد از جنگ بالتر است. در عهای م مسلما رقمیدوم بپرداز یجهان

نسبت به کل اشتغال  یر صنعتیدوم، سطح اشتغال غ یچند دهه بعد از خاتمه جنگ جهان

توسط  یانسان یروین ینیگزیاست که جا یستیدگاه مارکسیبر د یدیین تایبال بود. ا

 ه کل همراه است.یر در ارتباط با سرمایه متغیرمارشد س یبا نرخ نزولها نیماش

ن کننده انباشت است. ییو عوامل تع المللیبینن موضوع، چارچوب ین نكته در ایمهمتر

 یبر مبنا یستیالیامپر یدر کشورها یزندگ یو استانداردها یكاریه، نرخ بیسرما یسودآور

 یاز کشورها یبرود. تعدادن ییا پایتواند بال المللی میبینه یسرما یسـاختار کل

دوم  یچند دهه بعد از خاتمه جنگ جهان یبرا یو مشخصا ژاپن و آلمان غرب یستیالیامپر

ار یزان بسیو م یزندگ یدار بهره مند بودند که با ارتقاء استانداردهایپا یاز رشد اقتصاد



025   ریکا در سراشیبآم

 

 یشیگرا یمومع بحران یان بار تئوریزهای راثیاز م یكیهمراه بود. به واقع  یكارین بییپا

 یگسترده در خود کشورها یم و فقرزدگیعظ یكاری، بیاقتصاد یاست که ورشكستگ

 یكارینترن به بیرد. کمیگمی در نظر بحرانبروز  یرا به عنوان شكل اصل یستیالیامپر

ن طرز تفكر جدا از یست. اینگرمی ر انقالبیشرفته به چشم اکسیپ یم در کشورهایعظ

دهد، می ( کم بهابحرانط یدر شرا ی)حتها ستیالیامپر یاقتصاد یهاز دینكه به توان امتیا

و فقر در جهان سوم متمرکز  یكاریزان بین میم تریت هم هست که عظین واقعیمنكر ا

و  یستیالیامپر یدر کشورهاها دهین پدیان ایم یكیالكتیشده است. عدم درك رابطه د

ی گرین ارتباط به موضوع دیهماست. در  یعموم بحران یراث تئوریز میمستعمرات ن

 م.یپردازمی

( ین تئوریش مشخصا اروپا محور وجود داشت. )در ایک گرای یعموم بحران یدر تئور

ن یکمرنگ شده بود و ا یستیالیه امپریمستعمرات در انباشت موفق سرما یایت دنیاهم

شد. می رحشرفته مطیپ یکشورها ید کالهایت عمدتا در ارتباط با )جذب( اضافه تولیاهم

 بحران ین کار( تئوریشد و )با امی از نظر پنهان نگهداشته یستیالیملل امپر یازهایامت

 یدر کشورها ین در مورد روابط طبقاتیم روشن لنیاز مفاه یكیدر نقطه مقابل  یعموم

از  یقابل توجههای فساد بخش”. انشعاب در طبقه کارگر“گرفت: می قرار یستیالیامپر

ن ین خاطر لنیاست. و به هم یستیالیامپر یکشورها یت انگلیجه موقعیتطبقه کارگر ن

های برسد، به توده عمقبرود و به تر نییپا“د یبا یشاهنگ انقالبیکرد که پمی دیتاک
رد. یكدست در نظر بگیک جمع ین بود که طبقه کارگر را ینترن ایش کمیگرا” ...یواقع

ست در دهه یداد. احزاب کمونمی ا پرورشر یو فرصت طلب ییاراده گرا یكردین رویچن

عقب  یکردند که باعث و بانمی را متهمها ال دمكراتیسوس 0831ل دهه یو اوا 0821

با ها آن 0831مختلف طبقه کارگرند. از اواسط دهه های سم بخشیو رفرم یماندگ

از یی هاو بخشها ال دمكراتین سوسیبه سازش با هم یستیک و ضدفاشیدمكراتای برنامه

کارگران شوند. مساله فقط شک و ” تیبه جلب اکثر“رو آوردند تا موفق  یبورژواز

ها ن بحثیکه در ا یسم آشكارینینبود. شوو یاسیس نه اقتصادینترن در زمیکم یدهایترد

ک نگرش نادرست شرم یبه ها ن بحثین بود که ایخورد هم به کنار. مشكل امی به چشم

 د.یشرفته انجامیپ یانقالب در کشورها یتف تدارکایآور در مورد وظا

نترن یسازان کم ین کرد. تئورییتب یک نظام جهانیسم را به مثابه یالین امپریلن

تک به تک در نظر گرفتند. آنان به  یمل یاقتصادها یسم را به شكل جمع جبریالیامپر
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بر  یلیاد بردند. آن چارچوب تحلی( خود را از ینی)لن یلیچارچوب تحل یریشكل چشمگ

سم استوار بود که به طور خالصه یالیدر عصر امپر المللیبیند یک قوه محرکه جدیفهم 

ن امر را در ارتباط با یکرد و امی را مطرح یند واحد جهانیک فرایدر  یمل یادغام اقتصادها

ن یا بیم کامل دنیه و تقسیشدن سرما المللیبیند، یتول یفیم و کیشدن عظ یاجتماع

ن یا ینترن بر مبنایسازان کم یگرفت. حرکت تئورمی در نظر یستیالیرامپهای قدرت

 بحران یكرد تئورین کننده است. روییكپارچه و تعیت یک کلی یدرك نبود که بازار جهان

ده یک پدیبود که از چشم  یون ملیک فرماسیشتر از منظر یسم بیالیبه امپر یعموم

 کند. می ا نگاهیه( دنیبه )بق یخارج
به بازارها وجود  یابیدست یکه برا یدند به فشاریدی می( را جوابیستیالیامپرگسترش )

دانستند. جوانب ی میداخل یژه در ارتباط با محدود شدن بازارهاین فشار را به ویداشت. ا

بود که در ” هابسن“ یسیبرال انگلیه به نظرات اقتصاد دان لیار شبین نگرش بسیاز ا یمهم

د یدی میمازاد یکالها یبرا ینانیرا سوپاپ اطم یز بازار خارجیو نست. ایزمی نیدوران لن

شد در کشور خود به فروش رساند. نقش نمی بال یانحصارهای متیرا به واسطه قها که آن

دور زدن  یبرا یبه عنوان ابزار یشد و به طور کلمی ه همواره کوچک شمردهیصدور سرما

ه به یکه صدور سرما یشد. در حالی میال معرفل فروش کیو تسه یاتیمالهای تیمحدود

 یشه در بازارهایمربوط بود که رای شده المللیبیند یوه تولیش ید، و به تضادهایامر بازتول

های ونیاز منظر مشكالت بازار در فرماس 0831دهه  بحرانشد تا می داشت. تالش یمل

های شیاز گرا یكیشد که می ن بحثیح داده شود. از اینسبتا قائم به ذات توض یمل

 یواقعهای لیه و تحلیکه تجز یگر است. در حالیكدیاز ها نده دولتیعصر انفراد فزا یاساس

نترن یسازان کم ین بود. بدون شک تئوریش عمده درست عكس ایدهد که گرامی نشان

ر را که د یستیالیجداگانه امپر یکشورها یدور اقتصاد مل یتیدن حصار حمایش به کشیگرا

دادند. اما می می( تعمیجهان داریمایهند توسعه سریبروز کرده بود )به کل فرا 0831دهه 

تر ختهیآمد، فقط به هم رمی ن کننده به حسابییک عامل تعیهمچنان  المللیبینعرصه 

 ش شده بود.یاز پ

 ن نوشت:یچن 0831دهه  بحرانر یدر مورد مس” وارگا“

 بحرانن نقطه ین ترییداشته تا بر پا ییکارا یکاف به حد داریمایهسر یسم درونیمكان
محدود )به اقتصاد(  یکشورها به شكل یرا تحقق بخشد و در بعض ید، گذار از کسادیفائق آ
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ک مرحله ی، یک رونق واقعیجاد یا یکاف یینكه توانایا یبرا یدوباره جان بدهد. اما شاهد
 .دارد ییکارا یجاد کند به حد کافی(، ایرفاه )اقتصاد

ن ین امر چنیجاد نكرد. اما اگر از ایط بهبود را ایخود شرا یبه خود 0831دهه  یکساد

د یا همه جانبه تجدی یتواند به طور اساسنمی چ وجهیه به هیم که سرمایکن یریجه گینت

قا یتر فراهم کند، دقید و عالیجد یسطح انباشت در یبراای هیشود تا پا یسازمانده

 یعنیه، یانباشت سرما یسم درونیسم مكانیالیدر عصر امپر ایم.هدکر یه را نفیخصلت سرما

های در مورد گرهگاه دهد.می ، کماکان به کارکرد خود ادامهیب/ بازسازیک تخریالكتید

که در  ید ساختاریدهد و تجدمی رخها ستیالین امپریکه بهایی ، نقش جنگیـالمللبین

های لیه و تحلیافتد تجزمی اتفاق للیالمهای بینیرات عمده در صف بندییتغ یپ

 انجام شده است. ای گسترده

نوع “باشد ها ستیالیان امپرینكه جنگ میا یبه جا یعموم بحران یکانون توجه تئور

انباشت و  یمحرکه واقع ی، جنگ را از قوایعموم بحران یبود. تئور یاز کساد” یخاص

ز به ین یستیالیامپر یه دو جنگ جهانجتا بیکرد. نتمی ریجدا تصو یستیالیرقابت امپر

شبرد انباشت یدر امر پ یر واقعیچ تاثیکرد که همی ده نگاهیفا یکامال ب ییعنوان کارها

 معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فروهای ینیش بین اساس پینداشتند. بر ا

ت بازار در از مشكالای به عنوان جلوه ی( به جنگ جهانیعموم بحران یزد. )تئوریرمی

 یروهایرا پشت سر گذاشته و ناش یخیکرد که نقطه اوج تكامل تارمی نگاهای داریمایهسر

قبل از ” دات“که هایی تواند مورد استفاده قرار بدهد. حرفمی بیمولده را فقط جهت تخر

در “تواند طنز جلوه کند: می زد حالمی دوم در مورد شبح جنگ یوقوع جنگ جهان
ا یآورد که آمی ان هجومدارمایهنده به ذهن سریفزا یدهایات شک و تردین واقعیا امواجهه ب

 یریهمـراه با شروع شكل گ م بود؟....یاشتغال روبرو خواه یار بالیبسهای گر با نرخید
استفاده از ” راه حل“د به عنوان تنها یجد یک جنگ جهانید، شبح آشكار یاوضاع جد

شه اند یدر ینده و محسوسیت فزایجذاب” مازاد“ت یرداشتن جمعان بیمولده و از م یروهاین
ا باخت در نظر گرفته یبرد  ییق نهایدا کرد و جنگ به مثابه طریپ داریمایهاست سریو س
 ”شد.

ه در یهمه جانبه سرما ید سازماندهیاز راه تجد یستیالیامپر بحرانک گسترش و یالكتید

کنند. ی میباز یک نقش مرکزیند ین فرایر اکند. و مستعمرات دمی عمل یجهان یاسیمق

کماکان قبول داشتند  ین مساله را درك نكرده بودند ولینترن ایسازان کم یاگر چه تئور
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کردند می ن بود که فكریشود. مشكل ا ید سازماندهیابد و تجدید بسط یبا داریمایهکه سر

 وجود ندارد: داریمایهسر ید سازماندهیگر امكان بسط و تجدید

ن یکه لن یزیهمان چ یعنیوسته است، یبه وقوع پ یرییامروز تغ یان کسادیدر جر
د کنندگان یان جذب تولینست که جریگذاشته بود. منظورمان ا” ییدهقان زدا“نامش را 

كا و ی)آمر داریمایهسر یکشورها ترینهافتیدر توسعه  داریمایهبه درون بازار سر یکشاورز
ند یامروز فرا یکشاورز بحرانده است. در یبه سـرانـجام رسانگلستان و آلمان( اساسا 

 .انجامدمی انه حالیکامل دهقانان کوچک و م یرانی( به ویه )دهقانیتجز

ن شواهد یر از ایک نمونه چشمگینداشت.  ییچندان خوانا ین اظهارات با شواهد واقعیا

دوم و در  یانجنگ جه یاست که ط یبیب و غریعج یر و تحولت اجتماعیی، تغیواقع

اهپوست در یسها ونیلیكا صورت گرفت. میآمر داریمایهخ سریدوره متعاقب آن در تار

ر ینان سابقا درگیوستند. بخش اعظم ایپ یشهر یزه شدند و به زندگیم پرولتریعظ یاسیمق

ژه یبه و یستیالیامپر یر کشورهاین در سایمشابه ا ییندهایسهم برانه بودند. فرا یکشاورز

 داریمایهاز روابط ماقبل سر یگر بخش بزرگیافت. از طرف دیان یا هم جریتالین و ادر ژاپ

ن روابط به حساب آورد. در بحث یا یایست بقایبامی شرفته آن دوران رایپ یدر کشورها

داشت.  یکاند در جهان سوم اشاره یدیر و تحول روابط تولییت تغیبه ظرف”وارگا“بال، 

دوم  ید گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهانیامر بازتول که در یندیهمان فرا یعنی

ک یمستعمره عمدتا از پشت  یبه کشورها یداشت. به طور کل یم و محورینقش عظ

های وهیر شیمسـتعمره اس ین صورت که کشـورهایشد. به امی انه نگاهینک رکودگرایع

شرفته یپ یکشورها یصادرات یمزمن از جذب کالها یستا و راکد هستند و به شكلیا

 .ندناتوان

قلمرو اش درست کردند که کانون توجه یک استدلل منطقینترن یسازان کم یتئور

د یسودآور بازتول یتواند به شكلنمی گرید داریمایهنكه چرا سریعلت ا یعنیگردش بود. 

گفتند که در می کردند.می شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو

ی ره )ارتش کار را بازی( ذخیرویپرولتر )که نقش ن ریغ یشرفته قشرهایپ یرهاکشو

 یان نوسازین دستمزدها جریید و سطح پای، مازاد تولاند دهیبا به اتمام رسیکردند( تقرمی

ادامه دار باعث آب  یكاریك و باند ین دستمزدهای، و هماند ه ثابت را متوقف کردهیسرما

ده یگفتند که با چند پدمی . اما در مورد مستعمراتاندشده یصرفم یرفتن بازار کالها

اش غهیک تیمشهور است ) یمت گذاریق” یچیق“با آنچه که به  م. اولاییگر روبروید
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غه یکنند و تمی نییخود تع یصنعت یکالها یبراها ستیالیاست که امپر ییبالهای متیق

محصولت عرضه شده توسط  یبراها ستیالیاست که امپر ینییپاهای متیگرش قید

و خصلت عمدتا  یا با اقتصاد تک محصولیکنند(. ثانمی لیمستعمرات در بازار تحم

ع یصنا ید کنندگان بومیبا تولها ستیالین امپریکه ب یرقابت با اقتصادها، ثالثاا  یکشاورز

خالف ها دهین پدیر. همه ایگسترده و فق یت دهقانیان دارد، و سرانجام با جمعیجر یمصرف

 کنند. می عمل یستیالیگسترش امپر

سم بود و یالیمشخص امپر بحرانمشخص از  یابیک ارزی، هم یل کلیه و تحلین تجزیا

داری مایهر( سریو تصو یابین ارزیا یسم. )بر مبنایالیش امپریر گرایاز مس یریهم ارائه تصو

د یم بود و نسل جدیار وخیبس بحرانرها کند چرا که  بحرانبان خود را از یتوانست گرنمی

ن عوامل، یروبرو بودند )و عالوه بر اای همه جانبه یبازارها با موانع سامان مند و ساختار

ک جنگ خود ـ یا یک رکود درازمدت ینده به شكل یوجود داشت.( آ یستیالیاردوگاه سوس

 شد.می ریرانگر تصویو

ده یرس یج مشابهیبه نتا یگرید ه پردازینترن، نظریسازان کم یک دوره قبل از تئوری

انگذاران یاز بن یكیمربوط است. او رزا لوکزامبورگ بود که  یبود که کامال به بحث کنون

که  یبه دست مقامات نظام 0808شد. رزا در سال می ست آلمان محسوبیحزب کمون

د. رزا لوکزامبورگ یال دمكرات قرار داشتند به قتل رسیت حزب سوسیت و حمایتحت هدا

ن یباز ماند. مشخصا تضاد ب داریمایهتكامل سر یستیالیژه مرحله امپریاز درك مختصات و

را به  داریمایهکه سر المللیبینفشار  یرویده او نید. به عقیانحصار و رقابت را درست نفهم

 ا مربوطیه دنیسم با بقیالیش و گسترش دامنه داد و ستد امپریراند عمدتا به افزامی جلو

لوکزامبورگ  یكرد تک خطین درك ربط داشت، رویکه کامال به هم یگریكته دشد. نمی

ه یشب یزین چیده است. ایرساش ییبه حد نها ییبود که گو داریمایهر حرکت سریبه مس

 نترن مشكل را در قلمرو تحقق )ارزش(یز مانند کمینترن بود. رزا نیكرد متفكران کمیبه رو

داد. می سم را ارائهیاز لوکزامبورگ ینسخه دست دوم نترن فقطیک معنا، کمید. به یدمی

ند دهقان یقا به جهان سوم و فرایرا دق داریمایهن بود که لوکزامبورگ حد سریاشان تفاوت

 لت رزا به حساب آورد.ین فكر را فضیتوان ای میکرد که به نوعمی در آنجا مرتبط ییزدا

” هیانباشت سرما“را تحت عنوان ک عمده خود یاثر تئور 0803لوکزامبورگ در سال 

بر  یمبتن یطرح” ضد انتقاد“خود به نام  یز در اثر بعدین کتاب و نیمنتشر کرد. او در ا

 چگونه ییکرد که محصول کالمی ن پرسش را مطرحیافت مزمن تقاضا جلو گذاشت. رزا ا
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ده و ت مصرف کارگران شیك باعث محدوداند یکه دستمزدها یابد وقتیتواند تحقق می

حفظ سطح موجود  یبرا ینیگزیو مخارج جا یر از مصارف شخصیز )به غیان ندارمایهسر

های گذاریسرمایه یبرا یگر موکول کنند تا پولید ید( مجبورند خرج کردن را به زمانیتول

د طبقه ین شكاف تقاضا بایپر کردن ا یاز کنند؟ از نظر لوکزامبورگ، برااند پس یآت

نكه ین محصول را بدون ایدا کرد که بتواند ایپ داریمایهز جامعه سررا خارج ا یداریخر

های ست در بخشیبامی ن مصرف کنندگان راید جذب کند. ایفزایبر آن ب یزیخود چ

و عمدتا در مستعمرات جست و جو کرد. هر چند  داریمایهر سریا غی داریمایهماقبل سر

گر یادغام شوند و د داریمایهد سریولند تیرفتند تا در فرامی ن قشرها همیکه خود ا

ان از تحقق دارمایهب سرین ترتیماند. بدی نمیباق ییتحقق محصول کال یچكس برایه

 ماندند. می شتر ناکامین گسترش بیارزش اضافه و تضم

گانه مستحكم در یک واحد یه کل را به صورت ین بود که سرمایش لوکزامبورگ ایگرا

 یآتهای گذاریسرمایه یبرا همزمانها هیکرد که همه سرمامی وراو به غلط تص .ردینظر بگ

رود و می شیند به شكل ناموزون پین فرایکه ا یاز کردن هستند. در حالاند مشغول پس

پردازند تا دست به ی میه به قرض کردن منابع راکد مالیکنند و بقمی ازاند پس یبعض

همزمان  یکرد که کل محصول اجتماعمی طرحنطور میحا ایبزنند. رزا تلو گذاریسرمایه

ز مانند یت تحقق نیابد. اما در واقعیكباره تحقق ینست که یشود و مستلزم امی وارد بازار

ن بود که یاتر ند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است. نكته مهمیک فرای گذاریسرمایه

تواند می نده،یدر آ یودآورا مقدم بر امكان تحقق سی یمقدم بر سودآور ،گذاریسرمایه

ت باز ماند. ین واقعیص ایشود. رزا از تشخ داریمایهش مصرف در مدار جامعه سریباعث افزا

 یجاد تقاضا و بازارها برایم کار و ایکردن مداوم تقستر ه مستلزم کاملیگسترش سرما

 به داریمایهلوکزامبورگ نادرست بود. سرنوشت سر یاست. تز مرکز ین گسترشیچن

 گره نخورده بود.” یخارج“داران یخر

 چه داریمایهسر یدیتوسط روابط تول داریمایهر سریط غیمح” دنیبلع“اما در مورد 

از  یل بخشیتبد یعنی) یه دهقانیو تجز یید کالین بر گسترش تولیتوان گفت؟ لنمی

ار ید بسیکبازار تا یریند شكل گی( در فرادارمایهگر به سرید یدهقانان به پرولتر و بخش

 یستیالیند انباشت امپریدر فراای ن کنندهیینقش تع یمستعمرات یگذاشت. فوق سودها

به واقع  داریمایهسر یدیا توسط روابط تولیده شدن دنیگر، بلعیکند. از طرف دی میباز

سم، حداقـل آنجا که یـا نئو لوکزامبورگیب آین ترتیک تضاد حاد است. بدیقوه محرکه 
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ند؟ پاسخ ما یبنمی دهد، مساله را درستمی جهان سوم را مد نظر قرار ار مهمینقش بس

 است. یمنف

ار یاگر امكان بس یشدن بود )و حت داریمایها در حال سریدن یدیاگر کل روابط تول یحت

که تحت  ییایچند در دن یمدت زمان یبرا یستیالیت اردوگاه سوسیموجود یبرا یادیز

 ییو رکودگرا یعموم بحران یقرار داشت( باز هم تئور داریمایهد سریوه تولیسلطه ش

د یآمی سم به حسابیالیار مهم امپریره بسیک ذخینكه جهان سوم یح نبود. با وجود ایصح

ر و تحول در ییاست اما نادرست است اگر تغ یار مهم مبارزات انقالبیک عرصه بسیو 

تحت فشار آن  داریمایهش سرم که گستریتصور کن ییرویا را نیدن داریمایهر سریمناطق غ

ه و یاز مساله صدور سرما یک درك علمیدر چارچوب  یرد. جهان سوم، حتیگمی صورت

تواند می د ویبامی هیست. سرماین یستیالیگسترش امپر یید، حد نهایشدن تول المللیبین

 د ساختار کند. هر چندیشده تجد داریمایهش سریش از پیکه ب ییایط دنیخود را در مح

د یک تجدیدهد. به لحاظ تئورمی ار خشن انجامید و بسین کار را با انقباض و انبساط شدیا

در آن کامال حل شده باشند  داریمایهکه روابط ماقبل سر ییایدر دن یه حتیساختار سرما

مولده  یروهایه به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نیتواند انجام شود. سرمامی هم

 ت کند.یخودش را تقو ینابودهای هین کار پایاگر ا یود، حتشمی کشانده

ل یه و تحلیاز به تجزیرا مطرح کرد که ن یزیک آمیمساله تحر” تالیکاپ“مارکس در 

با وجود همه  داریمایهد سریوه تولیح داده شود که چرا شین نكته توضید ایدارد. با

ل ین بحث را در چارچوب تحلیخته است؟ مارکس ایکه دارد تا به حال فرو نر ییتضادها

نرخ سود مطرح کرد. نكته  یش نزولیموجود در برابر گراهای شیمشخص از ضد گرا

” تضاد جنبنده“ک ی یین توانایقادر به گسترش است اما ا داریمایهن بود که سریمارکس ا

ز حد و یکند، انباشت نی مین کننده بازییازه که ارزش نقش تعاند است. درست به همان

شود. می دیاست که توسط کار زنده تولای ه تصاحب ارزش اضافهیان سرمایدارد. بن یمرز

 ن نوشت:یچن” سهیگروندر“مارکس در 

د کرده باشد، یتول یشتریباشد، هر چه کار اضافه بتر افتهیه توسعه یپس هر چه سرما
كتر تحقق کوچ یتكامل بدهد تا خود را فقط به نسبتتر مولده را وحشتناك یروید نیبا

کار هر چه بخش مربوط به  مرز حرکـت کند. ن حد ویتواند در امی ه فقـطیبخشد.... سـرما
مولده آشكارا کار لزم را  یرویش نیشود. افزامی شتریب کار اضافهشود تر کوچک لزم

 دهد.... می کاهش
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 ک طرف کاهش زمان کار به حداقل رایک تضاد جنبنده است که از یه خود یسرما
 .کندمی ار و سرچشمه ثروت اعمالیگانه معیگر، زمان کار را به مثابه یطلبد و از طرف دیم

ن شده ییش تعیاز پ یو زمان یک نقطه مكانی داریمایهان سریپا ها،نیبا وجود همه ا

رسد. مارکس نوشت که یی میا تحقق( ارزش اضافه به مرز نهاید )یست که در آن تولین

شوند اما دائما هم می کند که دائما پشت سر گذاشتهمی حرکت یید از دل تضادهایتول“
 یه برایسرما” وحشتناك“رو و فشار یکه مارکس از اعمال ن یریتصو” کنند.می سر بلند

کند و می صدق یز به روشنین یحفظ و گسترش خود ارائه کرد در مورد عصر کنون

شود که می مت کشاندهن سیبه ا داریمایهد سریوه تولیابد. شیمی خاص یمفهوم

د ساختار یانتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدتر گستردههای ش را به عرصهیتضادها

ابد. انباشت به جلو یی میشتریوع بیهم ش یش انگلیباشد، گراتر عیکند. هر چه رشد سر

که است  ین نظامیل شود. ایز خود تبدینكه به ضد انفجار آمیا یشود فقط برامی هل داده

ن یک ایالكتیشود. دها مییو دگرگونها باعث تالطماش وار محدودهیبا فشار آوردن به د

 سم است.یالیامپر یک نابودیالكتیدها چیمارپ

ن نشانگر یابد که به قول لنیرا ب ینیمع یخواست حد و مرزهای میعموم بحران یتئور

تواند کند شود. اما می نیمع یک فاصله زمانیباشد. رشد در  داریمایهسر یریامكان ناپذ

د یست. مطمئنا محصول تشدیب و سقوط نیسراش یند طولنیک فرایسم یالیامپر ینابود

د آگاهانه سرنگون یسم و همه طبقات استثمارگر بایالیست. امپریهم ن یمبارزات اقتصاد

نه رشد یکه زم یش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتیش از پیا و ببارهو  بارهاد یباها شوند. آن

های عرصه یتمام یانقالب یله دگرگونیبه وس یستیآنتاگون یزات اجتماعیو تما یید کالیتول

ل درخشان خود و یه و تحلیاست که مائو آن را با تجز یزین همان چین برود. ایجامعه از ب

است.  یو مداوم پرولتر یند انقالب جهانین فرایبه ما نشان داد. ا یق انقالب فرهنگیاز طر

 .داریمایهسر یینست حد و مرز نهایا

ک نوع تعادل یرا  بحراناش یآخرالزمانهای افتهیبا همه ظواهر و  یعموم بحران یتئور

نمانده است. فقط با  یباق داریمایهدر سر یسمینامیچ دیگرفت. انگار همی جنبده در نظر

 یـک استراتژیه ـن درك پشـتوانیشـود. اتر میـمیوخ م که دائمـاایمواجـه بحرانک ی

ج یانقالب به تدر یروهاین شكل که انگار نی( شد. به ایستیانه )و اکونومیج گرایتدر یاسیس

شوند. نظام می است( انباشته یعموم بحرانستا )که همانا ینه ایک پس زمیدر نقطه مقابل 

بر ” رد.یگمی ابتكار عمل را به دست“از انحاء  یافتد و طبقه کارگر به نحومی از نفس
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 ی، نفیاسیر منتظره سیغهای ، از جمله تكانینیدر اوضاع عها ن مبنا مساله جهشیهم

ده یناد یانقالب یاسیس یو نقش آگاه یت همه جانبه انقالبیت فعالین مبنا اهمیشد. بر هم

د به ییایکردند. ب یج شدند و قاطیافت گیتحقق ن یاقتصاد یکه فروپاش یگرفته شد. و زمان

 م.یبكن یدوم نگاه یان جنگ جهانیبالفاصله بعد از پا یوروش یاسیاقتصاد س

 ن چرخشییكل به سمت پایكا سیژه در آمریبه و یستیالیامپر یهر بار که در کشورها

ن یان است. این آغاز پایکرد که امی فورا اعالم یشورو یرسم یاسیکرد، اقتصاد سمی

كل ظاهرا یست. و البته هر بار که سد ایمازاد تول” یینها“و  یواقع بحرانک ین یمرحله آغاز

خود آن نكات را پرانده بودند به  یدرك سنت یکه بر مبنا یرو به بال داشت، اقتصاد دانان

” یواقع“ بحران یقبل یدادند که چرا رکود اقتصادمی حیپرداختند و توضمی انتقاد از خود

ن در دوران بعد از خاتمه ینجا به نظرات استالین خواهد بود. از ایحتما چن یبعد ینبود ول

از  یگر قسمت بزرگین که دیبه علت ا داریمایهگفت سرمی م. اویرسمی دوم یجنگ جهان

د بدتر از قبل یفروش باهای ل شده فرصتیتبد یستیالیسوس یاز بازار جهان ییا به جزیدن

 یکرد نظام جهانمی ن ارائهیکه استال یریع دچار رکود شوند. در تصویشود و صنا

 رفت که کامال به خود محصور شود. ی میستیالیامپر

ی ک مفهوم کمیه را فقط ینترن را داشت گسترش سرماین که همان معضل کمیاستال

همه  یان را در بهره کشدارمایهسر یید. او توانایجدهای نیبازارها و سرزم یعنید. یدمی

در مستعمرات و  داریمایهسر شتریموجود مثال از راه توسعه ب یدتر بازارهایو شدتر جانبه

ن بود که یت ایگرفت. واقعمی دهیشرفته نادیپ یه در کشورهاید ساختار سرمایادامه تجد

بالتر از گذشته  یكا قادر بود تجارت را در سطحیآمر یبه سرکردگ یستیالیبلوك امپر

 ا را نسبت به دورانیاز دن یبخش کوچک تر ییایاگر از نظر جغراف یگسترش دهد، حت

د ین کار در گرو تجدیدر انجام ا داریمایهسر ییقبل از جنگ تحت کنترل خود داشت. توانا

قرار دارند. اش و بازارها در درونها نیاست که سرزم یستیالیامپر یایدن یکل یسازمانده

 کند.می ن امر خدمتیقا به تحقق همیجنگ دق
ن بود که ی( ای)شورو یاسیاقتصاد سهای نیسیاز تئور یدر همان موقع بحث گروه

و برنامه ها نه کردنیاز هز یحیب صحیق ارائه ترکیتوانند از طری میستیالیامپر یکشورها

را به شكل  بحرانن کار یک کنند و با ایتقاضا را تحت کنترل در آورند و تحر یدولت یزیر

ها نیسیورن تئیه این بخشا علیبود. استالها نیاز هم یكی” وارگا“بهبود بخشند.  ینامحدود

 یارتش یک عقبدار بود برایه یشتر شبین مبارزه بیکرد. هر چند که نقش او در امی مبارزه
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)در چهره  یدین و چروك جدیچ” وارگا“خورد. هر چند بحث امثال می که داشت شكست

 بحرانهای یادامه فرمولبند یادیزان زی( بود، اما به میشورو یاسیاقتصاد سهای یتئور

در  داریمایهت رشد سریدر مواجهه با واقعها نیسیل تئورین قبیشد. امی محسوب یعموم

، ”یخارج“ک عامل یتوانستند اوضاع را با رجوع به می دوم فقط یدوران پس از جنگ جهان

چندان مشكل نبود چرا  ین درکیدن به چنیح بدهند. رسی، توضیدولت یزیمثال با برنامه ر

سم را یالیگر سوسیشده بود. حال د یراتییخوش تغسم دستیالیر آنان از سوسیکه تصو

گذار مسالمت “، ”زیرقابت مسالمت آم“دند. یدی میو نقشه دولت یشرفت فنیاز پ یبیترک

جه ینتها ن دركیاز هم 0841و  0881های در دهه یستیونیزیروهای یر تئوریو سا” زیآم

 شد.

سر شاخ شد.  یستیونیزیروهای ین با فرمولبندی)پس در دوره پس از جنگ( استال

قرار گرفت که معتقد بودند  یانیکه در مقابل راست گرا 0821درست مثل اواخر دهه 

را اش ن مبارزهیز استالین بار نیابد. اما ایمتعادل دست  یتیقادر است به وضع داریمایهسر

 یو تئور یمتدولوژ همانن ینادرست انجام داد. ا یو تئور یک متدولوژیبا )اتكاء به( 

 یداد و تئورمی لین را تشكیه مبارزه استالیز پایش از آن نیسال پ 28بود که  ینادرست

ق یعم بحرانک یپا به  یستیالینظام امپر 0821حاصلش بود. اواخر دهه  یعموم بحران

 دییرا تا یعموم بحران یگذشت ظاهرا تئورمی گذاشت و )در آن مقطع( آنچه در سطح

دوم( نظام  یساخت. اما )در دوران پس از جنگ جهانمی ریر پذا حداقل آن را باویکرد می

 قرار گرفت.  یدیدر نقطه شروع موج گسترش کامال جد یستیالیامپر

ح بدهد. به یو دامنه عملكرد آن گسترش را توضها هیتوانست پای نمیعموم بحران یتئور

 یظاهر” تیموفق“که مسحور  یاسیه پردازان اقتصاد سیآن گروه از نظر یعالوه ادعاها

 ین تئوریک ایتوانست رد کند. نقاط ضعف متدولوژنمی شده بودند را هم داریمایهسر

 یباز شد: گروه یستیونیزیابراز انواع مزخرفات رو یشتر آشكار شد که راه برایب یزمان

کند؛ می نیرا بهتر تام یاجتماع یازهایوجود دارد که ن داریمایهاز سر یمطرح کردند نوع

به شدت عالقمند مداخله دولت )در  یشدند؛ گروه” انهآورفن انقالبات“فته یش یگروه

 یستیتوانند به همزی میستیالیامپرهای ان آمد که دولتین نظر به میاقتصاد( بودند؛ ا

سم یالی( امپرین چارچوب فكریسم بپردازند. )در ایالیز با سوسیگر و نیكدیز با یمسالمت آم

تر یو منطقتر میخوش خ یزینكه به چیا ایافتاد می سقوط و جنگب به کام ید عنقریا بای

ر ید را درك کند. افراد درگیک اوضاع جدیالكتیتوانست دی نمین بحثیشد. چنمی لیتبد
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که  یسم در اتحاد شورویونیزیرو یروزیده بودند. با پیک عصر را نفهمیالكتین بحث دیدر ا

ش یسم و گرایکه آغشته به اکونوم یعموم نبحرا یاتفاق افتاد، تئور 0881اواسط دهه 

ال یک نسخه کامال سوسیبا  یعنیشد.  یفیر و تحول کییک تغیاروپا محور بود دچار 

م که به یکشدار و دلبخواه روبرو شدهای یهمراه با فرمولبند یعموم بحراناز  یستینیشوو

 ■کرد می د خدمتیست جدیالیک طبقه امپری


