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دو توضیح ضروری :او ال این کتاب در اوایل دهۀ  0891میالدی تولید شده است یعنی در
دورانی که اتحاد شوروی دیگر یک کشور سوسیالیستی نبود و بر آن نظام سرمایه داری حاکم
شده بود .ثانی اا تیترهای فرعی که در شروع هر بخش می بینید در متن اصلی موجود نیست و
توسط مترجم فارسی اضافه شده است.
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مقدمه
اقتصاد سیاسی در عصر امپریالیسم و انقالب پرولتری
اگر قوانین حاکم بر پدیدههای طبیعی و تاریخی به سادگی با تظاهرات خارجیشان یكی
بودند تحقیق علمی ،غیرضروری میشد .هنگامیكه بسیاری از تئوریسینهای کالسیک سیاست
و اقتصاد بورژوائی  ،فرد مجزا و بازار مجرد را (که بظاهر منافع متضاد را به حداکثر رسانده و به
هم آشتی میدهد) نقطه عزیمت خود قرار میدهند ،صرف اا به خاطر ارائه یک دفاعیه از نظم
اجتماعی مورد نظرشان نیست ،بلكه این کارشان همچنین نتیجه آنست که به برخی از اشكال
سطحی آن نظم اجتماعی (که منطقش را طبیعی و ابدی میانگارند) چسبیده و آنها را مطلق
میکنند .کارل مارکس این پرده ساتر را از هم درید ،روابط تولید مسلط بر زیربنای جامعه
سرمایهداری ،تكامل تاریخی این روابط را آشكار ساخت و معلوم کرد که چرا آنها ضرورت اا
اشكال خارجی معینی را به خود میگیرند .علم اقتصاد سیاسی مارکسیستی ،روابط تولیدی
جامعه را بررسی میکند :مالكیت بر وسایل تولید ،روابط تولیدی بین افراد در روند کار و توزیع
فرآوردههای اجتماعی .این علم نه اشیاء بلكه روابط بین افراد را مورد بررسی قرار میدهد .و
در جامعهای که به طبقات متخاصم تقسیم شده است ،این روابط نهایت اا در روابط طبقاتی
متجلی میشوند .معذالک چنین تحقیقی نمیتواند به طور محدود انجام گیرد ـ یعنی محدود
به کارخانجات یا واحدهای تولیدی مشابه دیگر و یا حتی به ویژه در این عصر ،محدود به
کشورها شود ،انگار که موجودیتهای خودکفا هستند .و نیز نمیتوان یک سیستم (از روابط
تولیدی) را جدا از تكامل تاریخی نیروهای مولده به طور ایستا در نظر گرفت .اقتصاد سیاسی
باید سیستمهای در حال تحول را درچارچوب روابط بینالمللیشان و در پروسه تغییراتشان،
مورد بررسی قرار دهد.
مارکس ،هنگام شرح تولد خون آلود سرمایه و نشان دادن اینكه تولید سرمایهداری حول
محور استثمار کار دستمزدی میچرخد ،ثابت کرد که چگونه حرکت خاص این شیوه تولیدی،
پایههای مادی نظم اجتماعی عالی تری را بنا مینهد و خود عامل نابودی نظم کهن و تحول
جامعه را تولید میکند؛ نیروئی اجتماعی را که رهائیش مستلزم نابودی کلیه اشكال استثمار
است:
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«هیچ امتیاز ویژهای به خاطر کشف وجود طبقات جامعه مدرن یا مبارزه میان این طبقات،
به من تعلق نمیگیرد .خیلی پیش از من ،تاریخ دانان بورژوا تكامل تاریخی این مبارزه طبقاتی
را توضیح داده و اقتصاددانان بورژوا آناتومی اقتصادی طبقات را ارائه داده بودند .آنچه که من
انجام دادم و تازگی داشت ،نشان دادن این نكات بود 0 :ـ وجود طبقات صرفا با مراحل
تاریخی خاص در تكامل تولید پیوند میخورد 2 ،ـ مبارزه طبقاتی ضرورتاا به دیكتاتوری
پرولتاریا میانجامد 3 ،ـ این دیكتاتوری خود تنها مرحله گذاری به امحاء کلیه طبقات و به
یک جامعه بی طبقه است)0( ».
در نقطه مقابل دیدگاههای مذهبی و ایده آلیستی از تاریخ ،و نظرگاههای معتقد به مافوق
انسان و نیروهای ماوراء الطبیعه ،یا ذات لیتغیر انسان و شعائر (یا رویداد اتفاقی ناب)،
مارکسیسم برتری در تحلیل را به زیربنای مادی جامعه میدهد که نهادها ،عقاید ،احساسات و
جنبشهای اجتماعی و سیاسی اعصار خاص از آن مشتق میشوند .در ساختار یک فرماسیون
اجتماعی ،این عرصه اقتصادی یا وحدت و مبارزه نیروها و روابط تولیدی است که عمدت اا
خصلت و حرکت آن فرماسیون را تعیین میکند .اما ،آنچه در اینجا طرح میکنیم ،ارائه یک
بعدی و مكانیكی علل «نهائی» نیست ،بلكه درك ماتریالیستی و دیالكتیكی است از چگونگی
به وقوع پیوستن تحول اجتماعی در کوران فعالیت تولیدی بشر و مبارزه طبقاتی ،و از اینكه
حلقههای گوناگون و سطوح متفاوت این «روند زندگی جامعه» کدامند )2( .به طور مشخص،
در اقتصاد سیاسی سرمایهداری ،ما با یک روند پیچیده سرو کار داریم :تعیین تضاد مابین
تولید اجتماعی شده با تملک خصوصی و تاثیر متقابل این تضاد با دیگر تضادهایی که از خود
این روند منتج شدهاند و یا در این روند ترکیب شدهاند؛ روابط درونی بین تولید ،مبادله و
توزیع که در میان آنها عرصه تولیدی کالا مسلط بوده و نهایتاا تعیین کننده است ،و بالخره
حرکت پیوسته ،گسست و تغییر (از کال به پول و بالعكس ،کار انسانی به کار مكانیكی،
سرمایههای متعدد به تعداد کمتری از سرمایه ،گذر از انبساط به بحران و غیره) که در طی آن
این شیوه تولیدی و تضادهای آن در سطحی عالیتر بازتولید میشوند.
مارکسیسم حرکتی از تاریخ را ارائه میدهد که استوار است بر نیروهای واقعی مادی و
اجتماعی که در جامعه بشری در حال عملند .اعتقاد بر این امر که عوامل عینی ،در حرکت و
تغییر دخیل هستند ،برابر با این حكم نیست که سیر تكوین حوادث قابل پیش بینی است:
مسیر ویژهای که به جهان امروز و مشخصات آن منتهی شد مسلما یگانه مسیر ممكن نبود.
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جنگهای پیروز شده میتوانستند به شكست منجر شوند و انقالبات شكست خورده
میتوانستند به پیروزی بینجامند و بالعكس و نیز تحلیل پویای مارکسیستی از تاریخ متكی بر
رشد یكنواخت و تک خطی آن نیست .نابودی روابط تولیدی کهنه و ظهور روابط نوین ،یک
پروسه مستمر مملو از جهشهای به پیش و سیر قهقرائی ،پروسهای مالمال از مبارزات
طبقاتی پیچیده است .پدیدهها چه در طبیعت و چه در جامعه از طریق مبارزه اضداد و از
طریق حرکت مارپیچی شكل که با وقفههای عمیق رقم خورده ،تكامل مییابند .پس،
سرمایهداری باید به مثابه یک شیوه تولیدی که تابع قوانین خاص آن شیوه تولیدی است و بر
طبق آنها تكامل مییابد ،درك شود .معذالک این به معنای آن نیست که بر طبق مسیر
تكاملی از پیش تعیین شدهای جلو میرود .آن را باید در تعین و رخداد تاریخیش مطالعه کرد
و گزینشهای انجام شده ،و خوب انجام شده ،توسط گردانهای نقش آفرین بشری عناصر
مهمی از آن تعین و رخداد تاریخی هستند .به هر حال ،مسلم آنست که تضاد اساسی
سرمایهداری حادتر میشود و مكرر ،و انفجار آمیز راه حل میطلبد .دست یافتن به نظم
اجتماعی عالی تری که شرایط مادی آن توسط سرمایهداری فراهم شده است ،تنها میتواند از
طریق مبارزه و تغییر هر چه آگاهانهتر به وقوع بپیوندد.
سرمایهداری به مرحله عالی تری ارتقاء یافته است ،یعنی آخرین مرحله اش .مرحلهای که
محصول همان قوانین انباشت است که توسط مارکس کشف شده است .همانگونه که لنین
نتیجه گرفت :
«امپریالیسم به طور کلی در نتیجه تكامل سرمایهداری و ادامه مستقیم خواص اساسی آن
به وجود آمده است .ولی سرمایهداری در مرحله معینی از تكامل خود و آن هم در مدارج
بسیار عالی تكامل خود به امپریالیسم سرمایهداری مبدل شد و این هنگامی است که بعضی از
خواص اساسی سرمایهداری به نقیض خود بدل شد و در تمام جهات عالئمی به وجود آمده و
مشاهده میشود که مختص به دوران انتقال از سرمایهداری به نظام اجتماعی ـ اقتصادی عالی
تری است)3( ».
این خصوصیات و اهمیت برجسته تاریخی آنها هدف تحلیل لنین بودند .روابط ساختاری
نوین ،که پایههای مادیش درکشورهای پیشرفته در پیدایش انحصار قرار دارد ،از محیط
عمومی سرمایهداری ،رقابت و تولید کالئی سر برآورد .اما انحصار در تالش برای فائق آمدن بر
محیطی که درآن گرفتار است برخورد و آنتاگونیسم شدیدتری را به وجود میآورد .لنین
تاکید کرد که عصر امپریالیسم آستانه قهرآمیز ورود به چیزی عالیتر است :سرمایهداری در
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مرحله امپریالیستی خود به جامعترین وضعی به تولید ،جنبه اجتماعی میدهد و سرمایهداران
را علیرغم اراده و شعور آنان به نوعی نظام اجتماعی نوین میکشاند .امپریالیسم عبارتست از
مرحله انتقال از رقابت آزاد کامل به اجتماعی شدن کامل  ...اینكه سرمایه انحصاری تا چه
اندازه به حدت تمام تضادهای سرمایهداری افزوده است مطلبی است بر همه معلوم  ...این
حدت تضادها پرقدرت ترین نیروی محرك آن دوران انتقال تاریخی است )4( »...
هدف از این فصل مقدماتی بررسی قوانین حرکت نظام امپریالیستی و نشان دادن این است
که چگونه این قوانین عوامل بالقوه انقالب را افزایش میدهند .و ضرورتاا در دفاع و در امتداد
تحلیل در بارۀ امپریالیسم است زیرا امپریالیسم کماکان چارچوبِ اساسی درك از روندهای
متنوع این عصر است .لیكن ،همانطور که امپریالیسم بر پایۀ سرمایهداری سربلند کرد،
لنینیسم نیز بر اساس علم مشخصی ـ یعنی مارکسیسم ـ برخاست .جهت پی بردن به قوانین
خاص مرحله امپریالیستی رشدِ سرمایهداری ،درك قوانین عام این شیوه تولیدی ،ضروری
است .این فصل از کتاب دو وظیفه مهم بر عهده دارد .اول اینكه ثابت کند که قوانین درونی
ب انباشت در عصر امپریالیسم
سرمایه که توسط مارکس کشف و تشریح شدند کماکان قل ِ
هستند .دوم اینكه اثر لنین را تائید کرده و تكامل داده و قوای محرکۀ خاصی که بر فرآیند
انباشت جهانی در این عصر حاکم هستند را توضیح دهد .با بررسی خصوصیات سرمایه که
توسط مارکس کشف شدند آغاز میکنیم.
پانویسها
0ـ مارکس به ژوزف ویدمیر در نیویورك (پنجم مارس  )0982در « منتخب مكاتبات مارکس و
انگلس» (مسكو ،انتشارات پروگرس  ،0898ص 44
2ـ مارکس ،سرمایه ،جلد یكم ،صفحه  .9کلیه نقل قولها ،از سه جلد سرمایه چاپ انتشارات پروگرس
مسكو 0890 ،هستند.
3ـ لنین ،امپریالیسم ،بالترین مرحله سرمایهداری (پكن ،انتشارات زبانهای خارجی )0898 ،صفحه
4ـ همچنین در مجموعه آثار لنین به انگلیسی (مسكو ،انتشارات پروگرس) ،جلد  ،22صفحه  .248از
این به بعد ابتدا به «امپریالیسم ،بالترین  »...چاپ پكن استناد میکنیم و به موازات آن از مجموعه آثار
چاپ مسكو نیز در پرانتز نقل قول خواهیم آورد .تمام استنادها به کلیات آثار لنین به انگلیسی و
مربوط به چاپ سال  0899هستند.
4ـ مارکس ،سرمایه ،جلد یكم ،صفحه  .9کلیه نقل قولها ،از سه جلد سرمایه چاپ انتشارات پروگرس
مسكو 0890 ،هستند.
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فصل اول
سرمایهداری :قانون ارزش ،کاال ،بازار
آنچه درهمه فرماسیونهای اجتماعی مشترك است ،پروسه کار است .جامعه واسطه سازمان
یافتهای است که موجودات بشری در آن و از طریق آن احتیاجات زندگیشان را تولید (و
بازتولید) میکنند ـ در یک کالم ،کار میکنند .و در روند کارکردن است که همزمان این
نیازها را برآورده کرده و تغییر میدهند؛ آنها خود نیز تغییر میکنند .تولید در برگیرنده
مبادله اجتناب ناپذیر بین انسان و طبیعت است .اما تولید ـ این مبارزه با طبیعت ـ در وحدت
دیالكتیكی با روابط و مبارزه بین انسانها قرار دارد:
«در تولید ،انسانها نه تنها به روی طبیعت بلكه به روی یكدیگر نیز عمل میکنند .آنها
تنها با نوعی همكاری و تبادل دو جانبه فعالیت هایشان تولید میکنند .انسانها به خاطر
تولید ،وارد روابط و مناسبات مشخص با یكدیگر شده و تنها درون این ارتباطات و روابط
اجتماعی است که فعالیت آنها روی طبیعت ،یعنی تولید انجام میپذیرد)0(».
سرمایهداری صرفاا یک مرحله تاریخی مشخص از جامعه بشری است که در تطابق با سطح
معینی از رشد نیروهای مولده (یعنی مصالح و تكنیكهای ابداع شده توسط کار انسانی و
مهارتهای خودِ آن کار) است؛ سطح رشدی که ارتباطات و مناسبات مشخصی را الزام آور
میسازد .جامعه سرمایهداری که یک پروسه تولیدی است و شبكهای از روابط اجتماعی و
طبقاتی است بر محور تولید کالئی میچرخد :یعنی تولید نه برای استفاده یا مصرف فوری و
مستقیم ،بلكه جهت مبادله سازمان یافته و کنترل شده توسط افراد یا گروههایی از افراد)2( .
در کلیه جوامع مكانیسمی باید وجود داشته باشد که امر توزیع ابزار تولید و کار را به منظور
تولید یک مازاد اجتماعی و استفاده از آن را تعیین کرده و تنظیم کند .در جامعه سرمایهداری،
فرآوردههای کار کنكرت یا ارزشهای مصرفی (زیر بنای مادی تمامی ثروت) ،همزمان خود را
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به مثابه ارزش عرضه میکنند :آنها دارای مقدار معینی از کار مجرد ،مقدار معینی از کل کار
خرج شده توسط جامعه ـ یعنی کاربرد نیروی کار به طور عام ،مجرد از شكل خاصش ـ
هستند ،و بر این مبنا است که این فرآوردهها میتوانند در مقادیر معینی مبادله شوند و کار
اجتماعی نیز تخصیص یابد .این قانون ارزش است:
«هرکودکی هم میداند که اگر ملتی ،کار نكند (نمی گویم برای مدت یكسال بلكه حتی
برای چند هفته) ،نابود میشود .همچنین هر کودکی میداند که حجم فرآوردههای منطبق بر
نیازهای متفاوت ،محتاج صرف مقدار متفاوت و از نظر کمی مقدار معینی ،از کل کار جامعه
است .به خودی خود آشكار است که هیچ شكل ویژهای از تولید اجتماعی نمیتواند ضرورت
توزیع کار اجتماعی در اندازههای معین را از میان بردارد ،بلكه تنها میتواند شیوه بروز آن را
تغییر دهد ...و در یک نظام اجتماعی که پیوستگی درونی کار اجتماعی از طریق مبادله
خصوصی فرآوردههای مجزای کار خود را بروز میدهد ،شكل توزیع متناسب کار دقیق اا منطبق
است به ارزش مبادلهای این فرآوردهها)3( ».
در جامعه سرمایهداری تخصیص یابی کار انسانی و فرآوردههای آن به طور آگاهانه صورت
نمیگیرد؛ تولید اجتماعی مستقیماا توسط زمان کار محاسبه نمیشود .این عمل به طور غیر
مستقیم از طریق مبادله و با واسطه روابط ارزش ،انجام میگیرد .تحت نظام سرمایهداری،
پروسههای کار به طور مجزا از یكدیگر سازمان یافتهاند و انگیزه سود یابی در فرماندهی هر
کدام قرار دارد .سرمایههای مجزا یا بلوك بندیهای سرمایه تعیین میکنند که چه چیزی و
به چه مقدار تولید شود و ثمرات کار اجتماعی را تحت کنترل خود دارند .با این وصف هر
پروسه کار خاص به طور عینی به دیگر پروسهها متصل بوده و به آنها وابسته است .قانون
ارزش ،این اجزاء پراکنده را در یک مجموعه واحد اجتماعی متحد میکند .از طریق وسوسه
سود و عالئم قیمتها (که نهایت اا توسط هزینه کار زنده تنظیم میشود) یک تقسیم کار
اجتماعی مشخص شكل میگیرد و خود را اعمال میکند .اندازه گیری مستقیم ارزش در
ارزیابی های واقعی سرمایهداران جایی ندارد؛ آنها با پدیدههای پولی (مشخصاا تفاوت بین
قیمت هزینه و قیمت فروش) سر و کار دارند .با توجه به سازمانیابی خصوصی پروسه کار ،طور
دیگری هم نمیتواند باشد .در مبادله ،بویژه مبادله پولی ،کار کنكرت منفرد به طور مستقیم به
مثابه ضد خودش ـ یعنی کار اجتماعی مجرد ـ ارائه میشود )4(.ارزش ،تبارز کار اجتماعی
مختص به جامعه تولید کالئی است .قانون ارزش و به طور اخص تولید ارزش اضافی و تبدیل
آن به سرمایه ،نیروی مرتبط کننده و جهت دهنده جامعه سرمایهداری است.
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سرمایه در واقع به وسیله یک دست نامرئی هدایت میشود ،اگر چه نه به آن شكلی که
آدام اسمیت فرض میکرد .سرمایههای منفرد جامعه به مثابه واحدهائی از سرمایه اجتماعی
کل ،با یكدیگر تداخل دارند .آنچه که محصول اراده آزاد سرمایهداران بنظر میآید ،در حقیقت
بیانگر فشار درونی یک مكانیسم اجتماعی است .همانگونه که مارکس توضیح داد:
«جوهر جامعه بورژوائی دقیقاا عبارت است از اینكه از قبل نقشه آگاهانه ای برای تنظیم
اجتماعی تولید وجود ندارد)8( ».
قوانین اقتصادی سرمایهداری بدون آگاهی سرمایههای مجزا عمل میکنند .رقابت ،این
چماق هماهنگ کننده جهان اقتصاد سیاسی بورژوائی ،در واقع یک جنگ مهلک است .به
عالوه ،این قوانین از طریق و در میان تغییرات بی وقفه محقق میشوند :قانون ارزش کالها
نهایت اا تعیین میکند که جامعه چه میزان از زمان کار قابل مصرفش را به تولید نوع خاصی از
کال اختصاص دهد .اما این گرایش مداوم عرصههای گوناگون تولید به ایجاد تعادل ،فقط در
قالب واکنشی در برابر برهم خوردن مداوم این تعادل اعمال میشود)4( .
مارکس در جائی دیگر در بحث پیرامون انحرافات ارزش قیمت اشاره میکند که  :نظم کل
این حرکت در بی نظمی آنست )9( .به عالوه ،این شیوه تولیدی بر پایه تضاد آنتاگونیستی
طبقاتی قرار گرفته و توسط آن مختل میشود.
خالصه اینكه سرمایهداری ،نه بر طبق نوعی تعادل ذاتی عمل میکند و نه بر پایه چنین
تعادلی قابل فهم است .پروسه تنظیم کننده آن ،خود مولد تصادم و عدم تعادل هستند و به
وسیله تضاد و عدم تعادل عمل میکند .سرمایهداری یک وحدت متضاد و آنتاگونیستی است.
کال ،نطفه روابط اجتماعی سرمایهداری است .سرمایهداری از درون تولید کالیی بیرون
میآید و عالی ترین حد تكامل آن را نمایندگی میکند ـ در واقع آن را عمومیت میبخشد.
تبدیل نیروی کار به کال در مرکز این تولید کالیی عمومیت یافته قرار دارد .مبادله این کالی
منحصر به فرد درمقابل سرمایه اساسی ترین مبادله در جامعه سرمایهداری است؛ در درون آن
مبداء ارزش اضافی ،مبداء سود قرار دارد .مارکس نوشت:
«تفاوت اساسی بین اشكال متفاوت اقتصادی جامعه ،به طور مثال تفاوت بین جامعه متكی
بر کار بردگی و جامعه متكی بر کار دستمزدی ،تنها در شیوه ایست که به توسط آن کار اضافه
از گرده تولید کننده واقعی یعنی کارکن ،بیرون کشیده میشود)9( ».
جداسازی قهرآمیز تولید کنندگان مستقیم از ابزار تولید ،پایه اجتماعی تحول سریع
سرمایهداری در نقاطی از اروپا بود .قوانین گوناگون ضد فقرا و خانه به دوشان در قرون
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شانزدهم و هفدهم و قوانین حصار کشی زمین ،که جاده را برای انقالب صنعتی در انگلستان
هموارکردند ،تبارزات نهادی مهمی بودند از شكل گیری و نظم بخشی به یک طبقه غیر قانونی
از پرولترها .این جدا سازی در هسته روابط سرمایه جای دارد:
«تفكیک شرایط تولید در یكسو ،از تولید کنندگان در سوی دیگر ...مفهوم سرمایه را تشكیل
میدهد)8( ».
مارکس گفت شرایط تاریخی موجودیت سرمایهداری:
«به هیچ وجه توسط گردش پول و کال تعیین نمیشود .فقط زمانی میتواند ظهور یابد که
صاحب ابزار تولید و وسائل معاش در بازار با کارگر آزادی که حاضر به فروش نیروی کار
خویش است روبرو شود .و این یک شرط تاریخی در بر گیرنده تاریخی از جهان است .بنابراین،
سرمایه از همان نخستین لحظه پیدایش خویش عصر نوینی را در پروسه تولید اجتماعی اعالم
میدارد)01( ».
کارگر دستمزدی ـ به مثابه یک فرد ـ از بردگی یا تعهد شخصی و مرسوم آزاد است.
بدانگونه که یک برده در برده داری در تملک بود ،کارگر دستمزدی در تملک کسی نیست.
لیكن کارگر دستمزدی از دسترسی و کنترل بر ابزار تولید محروم بوده و مجبور است که
جهت کسب دستمزد برای گذران زندگی ،تنها مایملكش ،یعنی نیروی کار (توانایی کار کردن)
خود را به فروش بگذارد .کارگر ،برده دستمزدی میشود؛ بردهای نه متعلق به یک سرمایه
خاص بلكه سرمایه به طور اعم:
«برده رومی در زنجیر نگاه داشته میشد :کارگر دستمزدی با ریسمانهای نامرئی به
صاحبش متصل است .ظاهر استقالل ،به وسیله تغییر مداوم کارفرما و توسط حكم خیالی یک
قرار داد ،حفظ میشود )00( ».پرولتاریا از مالكیت بر ابزار تولید آزاد است و در انتخاب اینكه
کار کند یا گرسنگی بكشد نیز آزاد است .انحصاری شدن ابزار تولید توسط طبقه سرمایهدار و
وجود کار دستمزدی آزاد ،به سرمایهدار اجازه میدهد که ابزار تولید و نیروی کار را به طور
سیال و قابل انعطاف (در این یا آن خط سرمایهگذاری ،در این یا آن منطقه خاص ،در جواب
به این یا آن شرایط بازار) در جهت کسب سود ،ممزوج کند.
مقوله کار مجرد یک ساخته اختیاری یا یک مخرج مشترك منطقی نیست ،بلكه منعكس
کننده جایگزینی تاریخی صنعتگران و پیشه روان توسط کارگران بی چیز و متحرك و جدائی
کار از زمین است :بی تفاوتی نسبت به کارها مشخص در تطابق با شكلی از جامعه است که در
آن افراد به راحتی میتوانند از یک کار به کاری دیگر منتقل شوند و کسب نوع مشخصی از
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کار برایشان شانسی بوده و بنابراین برایشان بی تفاوت است )02( .بنابراین کار مجرد منعكس
کننده وقوع تحول عینی در پروسه کار ،اجتماعی شدن و همگون شدن آن است .این تبدیل
نیروی کار به کال بود که به کار معادل( کار به عنوان ارزش) واقعیت مادی بخشید.
جدا سازی تولید کنندگان از ابزار تولید ،آنها را از فرآوردههای کارشان و از پروسهای که
در طول آن این فرآوردهها تولید میشوند ،بیگانه میسازد .کار همانگونه که مارکس آن را با
عمق بسیار توضیح داد ،از خود بیگانه میشود ـ در یكسو کارگر وجود دارد و در سوی دیگر
نیروی جسمی و روحی کارگر برای خرید و فروش ،قرار دارد )03( .نه تنها فرد از فعالیتش ـ
فعالیتی که سرمایهدار کنترلش میکند ـ کنده میشود بلكه خود این فعالیت تولیدی به
شرایط مادی ادامه و گسترش بردگی مزدوری ،شرایط برای باز تولید روابط سرمایهداری،
روابط طبقاتی استثماری ،تبدیل میشود .پرولتاریا با چیزهائی که خود خلق کرده رو در رو
شده و تحت سلطه آن قرار میگیرد.
با عمومیت یافتن تولید کالئی ،کل زندگی اجتماعی به یكباره مهر روابط مبادلهای که
بخشی از روابط پولی عریان گشته و در هالهای از اسرار پیچیده شده است ،را میخورد:
(یک) رابطه اجتماعی مشخص بین انسانها  ...به چشم آنها به صورت شكل خارق العادهای
از رابطه بین اشیاء در میآید .بنابراین ،برای اینكه مشابهی پیدا کنیم ،باید به مناطق مه آلود
جهان مذهب رجوع کنیم .در آن جهان ،محصولت مغز انسان بصورت موجودات مستقلی که
در آنها روح دمیده شده ظاهر میشوند ،و نژاد بشر وارد روابط میشوند .در جهان کالها نیز
وضع فرآوردههای دست انسان به همین گونه است .من این را فیتیشیسم مینامم که به مجرد
آنكه فرآوردههای کار انسان به صورت کال تولید میشوند خود را به آنها میچسباند .متصل و
بنابراین از تولید کالها لیتجزا است)04( .
تحت تولید کالیی ،روابط میان مردم در تولید و روابط اجتماعی بین آنها به طور اعم در
پوشش روابط بین اشیاء ،بین فرآوردهها ،بین کالها ،پنهان میماند .انسانها در برابر یكدیگر
به مثابه صاحبان این یا آن کال ظاهر میشوند و این واقعیت که آنها بخشی از کار اجتماعی
وسیع تری هستند تنها زمانی روشن میشود که در بازار به مبادله کال میپردازند (از طریق
بازار کار مجزا ،خصلت اجتماعی خویش را نشان میدهد و اعتبار مییابد ).به کار اجتماعی به
صورت کار اجتماعی برخورد نمیشود؛ به شكل مستقیم و آگاهانه توسط کل جامعه مورد
استفاده قرار نمیگیرد .اینكه کار رشته پیوند مابین مردم در جامعه است ،اینكه در واقع اساس
جامعه است ،پنهان میماند به این دلیل که کار توسط گروه هائی از افراد (به طور خصوصی
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سازمان یافته) که به لحاظ اجتماعی پراکندهاند ،انجام میگیرد .بنابراین ،هر قسمت معین از
کار اجتماعی بالفاصله به همانگونه که هست یعنی قسمتی از کل کار جامعه ،مورد شناسائی
قرار نمیگیرد .و به جز هنگام مبادله کالها مهر کار اجتماعی نمیخورد )08( .به طور خالصه،
در نتیجه تكوین خود به خودی تقسیم کار اجتماعی و نقش واسطه گری پول و پروسه مبادله
در این تقسیم کار ،زمانهای کار به طور غیر مستقیم مقایسه شده و کار اجتماعی به طور غیر
مستقیم توزیع میشود.
نقش تاریخاا مترقی سرمایهداری (جدا از ایجاد بازار جهانی) عبارت بود از تمرکز بخشیدن و
تبدیل کردن ابزار تولید محدود و پراکنده به ابزار تولید اجتماعی که توسط اجتماعی از افراد
بكار گرفته میشوند ـ و فقط بدین طریق قابل بكار گرفته شدن هستند .سرمایهداری تولید را
از یک رشته اعمال منفرد که در آنها ابزار و وسایل عمدت اا توسط یک مزد یا گروه کوچكی از
افراد مورد استفاده قرار میگرفت و منطبق بر این شرایط سود ،به یک رشته از اعمال
اجتماعی تبدیل میکند که در آنها فرآوردههای مجزا با تكامل ابزار پیشرفتهتر تولید ،بیش از
پیش به فرآوردههای اجتماعی تغییر مییابند .در مراحل پائینتر جامعه انسانها گاهی در
مجموعهای بزرگ به طور دستجمعی کار میکردند :در جامعه باستانی در معدن کاری و امور
ساختمانی عام المنفعه کار در یک پروسه تجمع مییافت و کشاورزی کالن گاه به گاه در
جامعه باستانی و قرون وسطی انجام میشد .از آنجا که فعالیتهای مجزای انسانها بخشی از
تقسیم کاری است که به طور عینی موجود است ،بنابراین ،ماهیت تولید همیشه اجتماعی
است .لیكن سرمایهداری با غلبه چشمگیر بر موانع طبیعی و فنی پیشین ماهیت عینیتا
اجتماعی تولید را به سطح کیفیتاا نوینی ارتقاء داد ،و کار اجتماعی را بر پایه ترکیب و تداخل
کار متراکم و سیستم ماشینی خلق کرد .در سرمایهداری ،کار در درون خود پروسه تولید
تبدیل به کار اجتماعی مستقیم شد)04( .
انرژی و دانش و مهارت کسب شده در ارتباط با انواع گوناگون کار در یک شیوه تعاونی
فعالیت جمع شدند و در یک تقسیم کار پیچیده برای تولید یک فرآورده اجتماعی به هم بافته
شدند .سرمایهداری اکتشافات علمی را تحرك بخشید و این امكان به وجود آمد که علم در
گستره وسیعی در روند تولیدی بكار گرفته شود .تكمیل نظام کارخانه ای و به دنبال آن
مكانیزه شدن عملیات کار ،کارگر منفرد را به آنچه که مارکس عضوی از کارگر کلكتیوی
(برای) اجرای یكی از فونكسیونهای تبعیش ( )09نامید ،تبدیل کرد .کارگر کلكتیوی تجسمی
از این پروسه تولیدی عمیقا اجتماعی است :استخراج سنگ معدن ،ریخته گری فولد ،طراحی
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و تولید یک ابزار ماشینی ،به خودی خود و در ارتباط با یكدیگر پروسه هائی بسیار اجتماعی
شده و به هم وابسته هستند .لیكن ،این ارگانیسم اجتماعی زنده باید خویشتن را با اوامر
سرمایه و سازمان تولیدش تطابق داده و تابع آنها شود.
تضاد اساسی جامعه سرمایهداری تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی است.
ابزار تولید توسط کار اجتماعی شده تولید میشوند و تنها میتوانند توسط کار اجتماعی شده
مورد استفاده قرار گیرند .اما سرمایهداری به خاطر انحصاری شدن ثروت و ابزار تولید ثروت
توسط طبقه سرمایهدار که نیروی کار را کنترل میکند ،سدی است در راه سازماندهی
اجتماعی مستقیم تولید مایحتاج مادی زندگی (و توزیع آن ،که وابسته به تولید است) .در
جامعه سرمایهداری ،پروسه تولیدی مجموعه پیچیدهای از عناصر وابسته به یكدیگر و بس در
هم بافته است .با این حال ،عناصر منفرد تشكیل دهنده این کلیت (اگر چه به طور روزافزونی
در رابطه کلكتیو با یكدیگر قرار میگیرند) واحدهای مجزای سرمایهاند که موجودیتشان در
ضدیت با یكدیگر است ،که به بهای تن دادن به ریسک نابودی و بر مبنای همین روابط
مالكیت خصوصی ،به سوی پیشی جستن از یكدیگر و خارج ساختن یكدیگر از گود ،سوق داده
میشوند .در جامعه سرمایهداری رشد تحول اجتماعی و منافع اجتماعی از طریق عمل متقابل
سرمایههای رقیب رخ داده و تامین میشوند ـ اما تضادهای درونی این بافت اجتماعی مكررا بر
آن تاثیر گذارده و متزلزلش میسازند.
تولید تحت سرمایهداری که متكامل ترین و تعمیم یافتهترین شكل تولید کالئی است ،در
عملكرد نیروهای کور تبلور مییابد :گرایش به توسعه بازدهی اجتماعی کار تا به آن حد که
گوئی هیچ حدی بر آن متصور نیست ،و تصادم این توسعه با مرزهای واقعی که روابط
سرمایهداری تحمیل میکند .و بدین ترتیب ،برای مثال ما میتوانیم در صنعت اتومبیل سازی
ایالت متحده رقابت تشدید یافتهای را مشاهده کنیم که تقریب اا به ورشكستگی یكی از
غولهای ثالثه انجامید ،که میتوانست زمین لرزه گیج کنندهای را موجب شود .یا مثالا در
روابط میان بخشهای مختلف اقتصادی ناموزونی رایج است :به طور مثال ،بین صنایع سنگین
و بخش کشاورزی در اتحاد شوروی که در سالهای اخیر ابعادی بحرانی یافته و فشار شدیدی
بر اقتصاد آن وارد میآورد .در سطح بین الملی ،صنعت فولد بلوك غرب دارای مازاد ظرفیت
بسیار میباشد و بازارش اشباع شده است .بعصی کشورهای تحت سلطه مانند مكزیک و برزیل
که در آنها امر صنعتی شدن بسیار گسترده و سریع بوده است اکنون با دورنمای فروپاشی
اقتصادی و تالطمات سیاسی روبرو هستند .اگر به اقتصاد جهانی به عنوان یک مجموعه نگاه
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بیفكنیم ،میبینیم که سالهای  0849 -0890شاهد انبساطی بیسابقه بوده است ـ نرخ
متوسط سالنه رشد صنعتی دو برابر نرخ متوسط سالنه کل دوره  0911-0890بوده است.
( )09بااین حال ،امروز سرمایهداری در جدی ترین بحران عصر خویش غوطه میخورد و در
پی چنان جنگ جهانی برای فتوحات متقابل است که پنجاه میلیون کشته و خرابیهای جنگ
جهانی گذشته در برابرش ناچیز جلوه خواهد کرد)09(.
هر چه اجتماعی شدن تولید تكامل بیشتر مییابد ،موجودیت سرمایهداری را بیشتر تضعیف
میکند؛ و تضاد اساسی بین اجتماعی شدن تولید و تملک خصوصی را به آنتاگونیسمی حادتر
از پیش میکشاند .این تضاد در طی طریق انكشاف تاریخیش ،تمامیت عصر سرمایهداری را
شكل داده و رقم زده است -در عصر امپریالیسم و انقالب پرولتری این امر بگونهای حادتر و
فراگیرتر صادق است .سرمایهداری ،برای جهان درکلیت آن ،بنیانهای دست یافتن به یک
مرحله کامالا نوین در تاریخ بشری و غلبه بر کمیابی را که سر چشمه نهائی برخورد
آنتاگونیستی اجتماعی است ،بنا نهاده است .اما این کار را از طریق استثمار ،غارت و تحریف
عظیم توزیع و تخصص غیر عقالنی منابع جهان -انجام داده است .تنها آنگاه که انقالب جهانی
پرولتری به کلیه روابط اجتماعی سرمایه خاتمه دهد ،عصر کمونیسم آغاز میشود .تنها این
انقالب است که بر پایههای استثمار ،ستم و نابرابری اجتماعی ضربه وارد آورده و آنها را
ریشه کن میکند .تنها از طریق نیل به کمونیسم است که جامعه میتواند به طور عقالنی با
طبیعت برخورد کرده و آن ـ و نیز خویشتن ـ را دگرگون کند.
پانویس ها
0ـ مارکس ،کار دستمزدی و سرمایه ،منتخب آثار مارکس و انگلس (مسكو ،انتشارات پروگرس)0893
جلد اول ،صفحه .088
2ـ در ادامه از تشریحات آون ناتا استفاده خواهیم کرد :کال ،سرمایهداری ،تقسیم بندی طبقاتی ـ و
امحاء آنها با حصول به کمونیسم) در کمونیست ،جلد اول ،شماره یک(اکتبر  ،)0894صفحات  3تا
22
3ـ مارکس به لودویک کوگلمان در هانوفر (یازدهم ژوئیه  )0849منتخب مكاتبات ،صفحه 084
4ـ کالها اندازه مسلمی از ارزش خود را به بیان پولی کسب مینمایند ـ ارزش در قلمرو گردش ،شكل
خارجی قیمت را به خود میگیرد ـ و در تبدیل شدن به تبارزات کار اجتماعی مجرد (عام) کالها
میتوانند به همین گونه عمل کنند ،یعنی میتوانند متناسب با ارزش خود با کالهای دیگر مبادله
شوند .رجوع کنید به مارکس ،تئوریهای ارزش اضافه ،جلد سوم (مسكو ،انتشارات پروگرس -48
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 0849و  0890به ترتیب برای بخشهای یكم ،دوم و سوم) صفحات  031تا  .034وجود عینی کار
مجرد ،به پول اجازه میدهد که به عنوان اندازه گیری ارزش عمل کند.
8ـ مارکس به گوگلمان ،منتخب مكاتبات ،صفحه 084
4ـ سرمایه ،جلد اول ،صفحه 334
9ـ مارکس ،کار دستمزدی و سرمایه ،منتخب آثار مارکس و انگلس ،جلد اول ،صفحه .089
9ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 218
8ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 244
01ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 049
00ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 839
02ـ مارکس ،گروندریسه ،ترجمه و مقدمه مارتین نیكولس(لندن ،انتشارات پنگوئن )0893،ص .014
در مورد پایه مادی و اجتماعی کار مجرد رجوع کنید به لوچو کولتی ،برنشتاین و مارکسیسم
انترناسیونال دوم ،در از روسو تا لنین(لندن انتشارات چپ نو )0892،صفحات  94تا 99
03ـ سرمایه ،جلد اول ،ص99
04ـ نوسانات در قیمتها عالئمی هستند مبنی بر اینكه در عرصههای معینی از تولید اندازهای زیاد یا
کم از کار اجتماعی به کار برده شده است .در پاسخ به این عالمتهای بازار ،کار اجتماعی از نو مجددا
تخصیص مییابد .تغییر در عرضه و تقاضا ،در قیمت کالها در پیرامون ارزش آنها نوساناتی به وجود
میآورد .اگر کالی خاصی اضافه تولید شود ،قیمت آن پائینتر از ارزش سقوط خواهد کرد و
تولیدکنندگان (سرمایهداران) آن خط تولیدی قادر نخواهند بود ارزش کامل آن کالها را دریافت
نمایند .اگر از سوی دیگر :تقاضا برای کالی خاصی بیش از عرضه آن باشد ،آن گاه تولید کنندگان،
ارزش بیشتری از ارزش کار اجتماعاا لزم انجام شده روی آن کال را به شكل پول دریافت میکنند.
قیمت بازاری کالها ،از بیان پولی مستقیم ارزش کالها انحراف حاصل خواهد کرد ،لیكن ،جمع کل
قیمتها با جمع کل ارزشها برابر خواهد بود.
08ـ رجوع کنید به انگلس ،آنتی دورینگ( ،مسكو ،انتشارات پروگرس )0848 ،صفحات 309و .038
سرمایه ،جلد سوم ،صفحات 244 .014
04ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 494
09ـ و.و.روستو ،اقتصاد جهانی :تاریخچه و دورنماها (انتشارات دانشگاه آستین تگزاس،)0899 ،
صفحات ( 488-49،48،442منابع این آمار در مورد تولید صنعتی جهان به همراه بحث در باره
متدولوژی ذکر شدهاند  ).نرخ کل رشد ،بلوك شوروی و جهان سوم را در دوره پس از جنگ جهانی
دوم شامل میشود .نرخهای رشد برای دورههای پیشتر بر اساس جامع ترین اطالعات قابل دسترس
در مورد جمع کل در جهان است).
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09ـ در حقیقت ،ابعاد و سرعت پیشرفت تكنیكی و علمی در این قرن در تاریخ بشری همتا
نمیشناسد .چنین برآورده شده که کل دانش بشری به طور حرفهای تعلیم یافتهاند هم اکنون در قید
حیات هستند( .روستو ،اقتصاد جهانی...:ص  )431این همه در شرایطی است که در این قرن دو بار
تالش اصلی کشورهای صنعتی متوجه توسعه و تولید تسلیحات شده است ـ مبلغی که صرف ساختن
نخستین بمب اتمی شد بیش از مبلغی بود که برای تحقیقات و تحولت علمی از شروع تمدن بشری
صرف شده بود( .ژ.د.برنال ،علم در تاریخ ،جلد سوم ،انتشارات ام آیتی ،کمبریج ،ص )934
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فصل دوم
تضاد اساسی سرمایه داری
هدف و انگیزه تولید سرمایهداری ارزش مصرف نبوده بلكه تولید ارزش اضافه یعنی تولید
کالهائی است که بیش از آن مقدار کاری که سرمایهدار برای آن پرداخت کرده را دارا باشند.
راز پنهان در پشت استخراج ارزش اضافه ،کار اضافه ایست (کار بالعوض) که به تملک
سرمایهدار در آمده است .همانطور که مارکس به صراحت گفت ،آنچه که کارگران به بازار
آورده و به سرمایهدار میفروشند در حقیقت کار نیست بلكه استفاده موقت از خویش به مثابه
یک نیروی کار کننده است ،این یعنی نیروی کارشان .ارزش نیروی کار کارگر برابر است با
مقدار زمان کار (مقدار ارزشی) که حداقل وسائل معیشت او و هزینه تولید و پرورش نسل
جدیدی از کارگران را برآورده سازدـ احتیاجات جسمی و اجتماعی کارگران باید به نحوی
برآورده شود تا بتوانند به طور مستمر خویشتن را برای فروش عرضه کنند .نهایتاا دستمزدها با
این هزینههای بازتولید مطابقت پیدا میکنند .وقتی روابط تولید طبیعی جای خود را به روابط
تولید کالئی میدهد واقعیت در پرده استتار قرار میگیرد :به نظر میرسد که روابطی برابر در
قلمرو گردش وجود دارد ،یعنی در برابر کار ،دستمزد پرداخت میشود .در واقع کارگران در
مقابل دستمزد (که معادل ارزش هزینههای بازتولیدشان است) بیش از آنچه که این
دستمزدها ارزش دارند ،کار انجام میدهند .آنها نه تنها به اندازه دستمزدشان ،بلكه بیشتر و
بالتر از هزینه مایحتاج زندگی خود ،تولید میکنند.
انباشت سرمایهداری ،انباشت ارزش اضافه است و تبدیل دوباره ارزش اضافه به سرمایه (ابزار
تولید و نیروی کار بیشتر) برای اینكه ،توسط آن ارزش اضافه بیشتری تولید شود .سرمایهدار
نه در جمع آوری ارزش مصرف برای خویشتن تالش دارد و نه اینكه فقط بدنبال احتكار پول
است .بلكه تالش دارد که این پروسه انباشت را به مثابه هدفی در خود به پیش برند و ادامه
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دهد .تولید ارزش اضافه به انتخاب یا اراده اشخاص بستگی ندارد ،بلكه یک ضرورت ذاتی
است .از این ضرورت است که گرایش سرمایه به کاستن مداوم زمان کار لزم برای تولید
کالها سرچشمه میگیرد .این گرایش عملكردی عینی دارد.
تنها بر اساس تولید سرمایهداری است که کال شكل عام فرآوردههای کار اجتماعی میشود.
با ظهور سرمایهداری تحولی مهم و تعیین کننده اتفاق میافتد :در اینجا اجزائی که وارد
پروسه تولیدی میشوند خود به مثابه کال وارد میشوند و کل پروسه تولید به پروسه گردش
سرمایه بدل میشود .مارکس این نكته را چنین توضیح میدهد:
«ما دیگر با کالی مجزا ،محصول مجزا روبرو نیستیم .کالی مجزا ،محصول مجزا نه تنها به
صورت یک محصول واقعی بلكه همچنین به عنوان یک کال ،به عنوان بخشی واقعی و معنوی
از کل تولید ظاهر میشود .هر کالی مجزا نماینده مقدار معینی از سرمایه و ارزش اضافه خلق
شده توسط آن است)0( ».
برای تولید هرکال فقط به مقدار زمان معینی از کار (زمان کار اجتماعا لزم) نیاز است و
تولید کنندگان مختلف با اجبارهای معینی روبرویند .ابتدائاا باید گفت که آنها مجبورند کل
محصولتشان را به مثابه کال به فروش برسانند .عالوه بر این اگر بخواهند آنچه را که صرف
خرید ابزار تولید و نیروی کار کرده اند  ،دوباره بدست آورند و کار اضافه انجام شده توسط
کارگران دستمزدی را تحقق بخشند ،یعنی اگر بخواهند کالهایشان را به پول (پولی مضاف بر
آنچه در ابتدا با آن شروع کردند) تبدیل نمایند ،مجبورند که بر طبق معیارهای مشخص تولید
کنند .این معیارها را عمل متقابل سرمایههای رقیب تعیین کرده و ضرورت سرمایه در
جستجوی بالترین نرخ بازگشت ،آنها را تحمیل میکند .وجود بازار برای ابزار تولید و نیروی
کار فرصتها و خطرات را همزمان در برابر سرمایهدار منفرد قرار میدهد :او میتواند به دنبال
سود بیشتر از یک عرصه تولید به عرصه دیگر برود و در عین حال سرمایهداران دیگر نیز
میتوانند به همان رشته تولیدی وارد شده و موقعیتش را تضعیف کنند .سرمایهدار نمیتواند
تولید کالئی را از سر گرفته و گسترش دهد ،او نمیتواند مدار سرمایه را کامل کرده و دوباره
آغاز کند ،مگر اینكه در سطح بازدهی اجتماعاا تعیین شده تولید کند .در غیر این صورت
کالهایش گران بوده و قادر به فروش آنها نخواهد بود؛ در این حالت زیر فشار است که به
فروش برساند ،و مجبور است که مدرنیزه کند و یا ورشكسته شود بدین ترتیب کار (یا بخشی
از کار) انجام شده و مجسم در کالهای جدید ،اجتماعاا مورد تائید قرار نخواهد گرفت.
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زمانی که همه (یا عمال همه) عناصر پروسه تولید ،کال باشند یا به عبارت دیگر زمانی که
یک بازار کار و یک بازار ابزار تولید به وجود آیند ،تولید کنندگان کال درون یک پروسه واحد
ادغام میشوند ،پروسهای که در آن شرایط واقعا اجتماعی تولید به ظهور میرسد .این پدیدهها
به تجمع تاریخی عناصر منفرد و پراکنده ساختار تولیدی و اجتماعی و تغییر کیفی این عناصر
به بازارهای ملی و فرماسیونهای اجتماعی ،کامالا متصلند .ظهور سرمایهداری از نظر تاریخی
به ظهور یک ملت مدرن و دولت ملی هم بود.
حال مسئله فوق را با تولید کالیی تحت فئودالیسم مقایسه میکنیم .در آن دوران ،نسبت
به ضروریات مصرف تولیدکنندگان مستقیم مازادی تولید میشد .آنچه مازاد بر مصرف اربابان
بود به مبادله کالئی وارد میشد .اما ،تولید کنندگان کال در دوران ماقبل سرمایهداری مجبور
به تولید و عرضه این محصول مازاد در سطح بازدهی تولیدی دائما متغیر (و گسترش یابنده)
نبودند ،بعلت ایزوله بودن نسبی تولید کنندگان فئودال ،آنها مانند سرمایهدار در معرض خطر
نابودی بواسطه رقابت ،قرار نداشته.
در دوران ماقبل سرمایهداری تولید کنندگان بسیار منفرد از یكدیگر بوده و بعالوه شرایط
مادی تولید به طور کلی با قوانین تولید کالئی انطباق نداشت .بخش اعظمی از مبادله فئودالی
در برگیرنده تجمالت بود .شكل گردش کالها که در آن زمان انجام میگرفت ،یعنی ،C-M-C
در برگیرنده تبدیل کال به پول و تغییر دوباره پول به کال بود ـ یعنی فروش به منظور خرید.
حال آنكه در نظام سرمایهداری ،سرمایهدار باید مقدار معتنابهی از ابزار تولیدش را خریداری
کند (وی نمیتواند همه مواد اولیه ،مواد سوختی ،وسایل حمل و نقل ،ابزار یدکی و ماشین
آلت مورد احتیاج خود را شخصا تامین کند) و این سرمایهگذاریهای کالن در کارخانهها،
ابزار ،و غیره را خود بكار برد .البته تولیدکنندگان کال در دوران ماقبل سرمایهداری هم
ال ای ن امكان وجود داشت که در اثر حوادث طبیعی،
ضرورت هائی را پیش رو داشتند .مث ا
تاراج ،وقوع شورشهای دهقانی ،یا فشار سیاسی نجبا (فشار شیوه تولید پیشرفتهتر یعنی
سرمایهداری به کنار) نابود شوند و برای اینكه به کار ادامه بدهند در هر سطحی نیز
نمیتوانستند تولید کنند ـ و واضح است که نمیتواستند تولید هم نكنند .لیكن مسئله
اینجاست که فشار منتج از رقابت اقتصادی بر دوش آنها سنگینی نمیکرد ،اگر چه اشكالی از
رقابت ،با دیگر تولیدکنندگان کال موجود بود و علیرغم اینكه در عرصه مبادله ،قانون ارزش
نفوذ زیادی را اعمال میکرد ولی فقط هنگامیكه خود نیروی کار به کال تبدیل شد این قانون
به تنظیم کننده تخصیص کار اجتماعی تبدیل شد .تفاوتی کیفی مابین وابستگی متقابل تولید
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کنندگان در عصر سرمایهداری و تولید کنندگان که در دورانهای پیشین با هدف مبادله
دست به تولید میزدند ،موجود است .اولا تولید کنندگان سرمایهدار خود بازاری برای کالهای
یكدیگر هستند ،هم بازاری هستند برای ابزار تولید و هم (به همراه کارگران و دیگر اقشار)
بازاری هستند برای وسائل مصرف )3( .ثانیاا ،آنها مشترکا به برقراری استانداردهای زمان کار
اجتماعاا لزم کمک میکنند و خود تحت فشار این استانداردها قرار دارند .وجود معیارهای
بازدهی مشخص که سرمایهداران باید به قیمت نابودی آن تن دردهند نشانه این استاندارد
هاست .این تولید کنندگان کال از یكدیگر جدا هستند ،لیكن قانون ارزش آنها را به هم پیوند
میدهد .دراینجا با شكل تاریخا معینی ازگردش کالئی روبرو هستیم m-c-m :یعنی تبدیل
پول به کال و تغییر دوباره کال به پول (پولی اضافه بر مقدار پول آغاز پروسه) یا به طور
خالصه خرید به منظور فروش.
مارکس با در هم شكستن حقانیت ابدی اقتصاد سیاسی بورژوایی ،خصلت مقید ( مقید به
دوره معینی از تاریخ ـ م ) و گذاری شیوه تولید سرمایهداری را آشكار ساخت  .ارزش به
صورت اجتناب ناپذیری با تولید کالیی گره خورده است و تولید کالیی به نوبه خود با ظهور
تاریخی و دیر پایی روابط اجتماعی معینی جوش خورده است :اشیاء مفید به کال تبدیل
میشوند ،فقط به این دلیل که آنها محصول کار افراد یا گروههایی از افراد خصوصیاند که
کار خود را مستقل از هم انجام میدهند )4( .بشر همیشه ارزش مصرف (یا در معنایی کلی
ثروت) ایجاد میکند و باید چنین کند .در غیر این صورت نه جامعهای وجود خواهد داشت و
نه زندگی بشری .لیكن ،بر خالف تولید ارزشهای مصرف ،تولید کالیی و تولید ارزش تنها با
مرحله تاریخی معینی از تكامل تولید مطابقت میکند ـ یعنی با آن شكل از سازمان اجتماعی
که در آن زمان کار و رابطه بین زمانهای کاری متفاوت به طور غیر مستقیم توسط شكل
ارزش (که ،واحدهای محاسبه پولی بیان میشوند) تبارز مییابند.
این مسئله به بحث قبلی وسعت دید بیشتری میبخشد .مبادله معادلها ـ که یک جنبه از
قانون ارزش است ـ متكی است بر وجود عینی زمان کار اجتماع اا لزم .علت این امر به
عمومیت یافتن تولید کالئی از جمله امر تعیین کننده تبدیل نیروی کار به کال باز میشود.
لیكن این تبدیل ،مالكیت را از کار جدا ساخته و به سرمایهدار این توانائی را میدهد که بدون
ارائه معادلی کار دیگران (و محصول آن را) تصاحب کند .در حقیقت مالكیت سرمایهدارانه مانع
از آن میشود که کارگر دستمزدی محصول کار خویش را تصاحب کند )8( .نیروی کار تنها
در صورتی به طور اجتماعی مفید (و قابل بكارگیری) است که توانائی تولید ارزش اضافه و
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مطابق با الزامات سود آوری را داشته باشد .نیروی کار بر طبق قانون ارزش تخصیص یافته و
به آن دستمزد تعلق میگیرد .آنچه در جامعه سرمایهداری تولید میشود ،بر حسب فایده
اجتماعی آن محصول یا فعالیتهای خاص معین نمیشود ،بلكه بر مبنای سودی که با تولید
آنها حاصل میشود تعیین میشود .و به همین ترتیب کارآیی و پیشرفت تكنیكی نیز بر
حسب خدمتشان به سودآوری سنجیده میشوند .نرخ سود متوسط اجتماعی حاصل از
سرمایهگذاریها (که بعدا در موردش صحبت خواهیم کرد) معیار اندازه گیری و سرزندگی یک
واحد تولیدی است .پدیده هائی که بر شمردیم جوانبی از نقش حاکم قانون ارزش در تولید
اجتماعی هستند.
در جامعه سرمایهداری پروسۀ کار ـ یعنی فعالیت هدفمندی که از طریق آن موجودات
بشری طبیعت را تغییر داده و مورد استفاده قرار میدهند ـ تابع پروسه تولید ارزش است .در
واقع همانگونه که مارکس تاکید کرد ،روند ایجاد ارزش در عین حال یک پروسه افزایش ارزش
است .خود وسیله اندازه گیری ارزش ،یعنی زمان کار اجتماعا لزم ،در چارچوب دستیابی به
هدف کسب سود سرمایهداری  ،تعیین میشود .میل مفرط به کسب تولید بیشتر در ازاء کار
کمتر ،یعنی کاهش زمان کار اجتماعا لزم ،برای کسب حداکثر سود با حداقل سرمایه،
ضروری است .پس قانون ارزش فقط داور بیطرفی ناظر بر امر کارآیی نیست .سلطه این قانون
بر روابط استثماری اجتماعی استوار است .زمان کار اجتماعا! لزم با امر تملک کار اضافه (کار
بال عوض) در وحدتی دیالكتیكی بوده و با رجوع به آن تعیین میشود )4( .به عبارت دیگر ،در
جائی که قانون ارزش بر تولید و مبادله مسلط بوده و ارزان شدن کالها را تحمیل میکند،
تولید ارزش اضافه غالب میشود .جائی که ارزش و سود نقطه آغاز و پایان تولید اجتماعی را
تشكیل میدهند نتیجهای جز ضایعات ،بحران و نابودی متصور نیست .در یک اقتصاد واقعا
سوسیالیستی پروسه ایجاد ارزش تابع پروسه کار سوسیالیستی و فعالیت آگاهانه توده هاست،
ارزش مبادله تابع ارزش مصرف است و (صرفه جوئی در زمان کار) تابع سیاستهای انقالبی
پرولتری بوده و به وسیله این سیاستها تنظیم میشود )9( .در حكومت پرولتاریا ،کار
اجتماعی به طور آگاهانه تخصیص یافته و در تطابق با منافع انقالب پرولتری جهانی سازمان
مییابد.
انكشاف تمام و کمال تولید کالئی نشانه توسعه کامل نقش تنظیم کننده قانون ارزش و
روابط رقابت در میان تولید کنندگان خصوصی کالست .رقابت ـ امری که حتی در مرحله
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امپریالیسم در قلب روابط سرمایه جای دارد ـ چیست؟ مارکس این مسئله را چنین توضیح
میدهد:
«منطقاا رقابت چیزی نیست مگر سرشت سرمایه و خصلت حیاتی آن ،که به صورت عمل
متقابل سرمایههای متعدد نمود میکند و در این عمل واقعیت مییابد؛ گرایشی درونی است
که به صورت ضرورتی بیرونی نمود مییابد ... .رقابت چیزی نیست مگر شیوهای که از طریق
آن سرمایههای متعدد عوامل تعیین کننده ذاتی سرمایه را بر سایرین و بر خود اعمال
میکنند .نتیجتا از میان مقولت اقتصاد بورژوائی حتی یک مورد ـ حتی پایهای ترین آنها
یعنی تعیین ارزش ـ را هم نمیتوان پیدا کرد که صرفا از طریق رقابت آزاد صورت واقعیت به
خود بگیرد)9( ...
نكته اساسی در نقطه نظر مارکس اینجاست :در عین حال که قوانین انباشت از طریق
رقابت که خود مبین تحرك سرمایه است ،عمل میکنند ولی خود رقابت نه یک اصل سازمان
دهنده انتزاعی است و نه مكانیزمی است که وجودی مستقل دارد؛ بلكه شكلی است که پروسه
تولیدی سرمایه توسط آن جدائی و در عین حال وابستگی متقابل سرمایههای مجزا را بیان
میکند « :رقابت آزاد رابطه سرمایه با خویشتن به مثابه یک سرمایه دیگر است؛ این عملكرد
واقعی سرمایه به عنوان سرمایه است )8( ».هر واحد سرمایه ،دیگر سرمایهها را در بازار به
آزمایش میگذارد؛ هیچیک از آنها نمیتوانند ایستا بمانند و هیچكدام در موقعیت کنونی
خود محفوظ نیستند .امكان برتری یافتن (بر اساس استثمار شدیدتر و تكنیک بارآورتر)
تبدیل به ضرورت برتری یافتن (بر اساس تملک خصوصی) میشود .هر سرمایهدار منفرد با
بكار گیری شیوههای پیشرفته تولیدی که هنوز استفاده از آنها عمومیت نیافته میتواند
کالهایش را به قیمتی نازلتر از رقبا و کماکان با نرخی برابر یا بالتر از ارزش خود آنها به
فروش برساند ـ البته تا زمانی که آن شیوهها عمومیت نیافته ـ و مازاد سودی را به جیب بزند.
بنابراین رقابت آن مكانیزمی است که زمان کار اجتماعاا لزم توسط آن تعیین شده و
مداوما تغییر مییابد .سرمایه همچنین در جستجوی سود بالتر بر مبنای قدرت تحرك خود از
یک صنعت وارد صنعت دیگر شده و یا از آنها خارج میشود (و نیروی کار را نیز که متحرك
است با خود همراه میبرد) به نحوی که نرخهای سود را مابین صنایعی که دارای مقدار بیشتر
یا کمتر از نسبت ابزار تولید به نیروی کار دارند ،یكنواخت کرده و بدین ترتیب یک نرخ
عمومی سود را تثبیت میکند )01( .این روند در خدمت توزیع سرمایه به نسبت های سود
متفاوت در عرصههای مختلف و تبدیل ارزشها به قیمتهای تولید (قیمت هزینه به اضافه
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سود متوسط) خدمت میکند( .قیمتهای بازار حول قیمتهای تولید میچرخد) .بنابراین
میبینیم که این جنبه از قانون ارزش توسط رقابت نیز اعمال میگرد .رقابت عملكردی
برخاسته از درجه تجزیه سرمایه نبوده ،بلكه ناشی از وجود روابط سرمایه است و شدت آن از
تعداد سرمایههای جداگانه موجود نیست .این امر را نمیتوان با عملكردهای بازاری معینی
مثل رقابت باز قیمتها و یا با شرایط یک بازار معین ،مثال وجود بیش از یک شرکت در بازار
یک محصول خاص تعری ف کرد .رقابت اساساا عبارت است از مبارزه بر سر توسعه و تصاحب
ارزش اضافه .و در عصر امپریالیسم شدیدتر میشود و نه بالعكس .هر جا که روند کار به طور
خصوصی شود و ارزش اضافه به طور خصوصی به تصاحب درآید ،سرمایه به صورت
سرمایههای متعدد یافت میشود :سرمایه به صورت سرمایههای متعدد وجود دارد و تنها
میتواند بدی ن شكل وجود داشته باشد و بنابراین خودرائی آن بشكل عمل متقابل سرمایههای
مختلف بر یكدیگر نمایان میشود  ...از آنجا که ارزش ،پایه سرمایه را تشكیل میدهد و از آنجا
که ضرورتا ارزش از طریق مبادله با ی ک ارزش متقابل موجود است ،پس لزوما سرمایه خود را
از خویشتن دفع میکند .پس سرمایهای عام ،سرمایهای فاقد سرمایههای متخاصم ،که با آن
در تقابل و تبادل باشند ...،وجود خارجی ندارد)00( ».
تولید سرمایهداری تعداد بیشماری از روندهای کاری وابسته به یكدیگر است .اما از ابتدا کار
مستقیماا اجتماعی نیست .اینها روندهای کاری مستقال سازمان یافتهاند که تنها از طریق
مبادله یک تقسیم کار عمیقا اجتماعی را تشكیل میدهند .در جامعه سرمایهداری ـ جامعهای
که به وسیله تولید کالیی ،قانون ارزش و تولید ارزش اضافه تنظیم میشود ـ قبل از هر چیز
ابزار تولید و نیروی کار باید مقدمتا به سرمایه بدل شوند .محصولت (ارزش های مصرف) به
صورت کال وارد روند تولیدی شده و از آن خارج میشوند و ارزش نهفته در آنها تنها در
موقع فروش میتواند تحقق یابد .این «محیط کالیی» است که برای سرمایه ناممكن میسازد
و که «خودش ،خودش را دفع نكند» و موجودیت آن را در حالتی به جز سرمایههای متعدد
غیر ممكن میسازد.
پایه مادی و به بیانی بذرهای رقابت در جامعه طبقاتی در موجودیت عرصههای مستقل
انباشت (واحدهای تولیدی قابل تفكیک یا گروههایی از این واحدها) ،شاخههای مختلف
تولیدی ،تفاوتهای بخشی و منطقهای (بین کشاورزی و صنعت ،میان شهر و روستا) و در
موجودیت مراکز متفاوت تصمیم گیری (وزارتخانهها و ادارات) در یک شكل بندی اقتصادی به
هم وابسته و ادغام شده ،قرار دارد .نقش تعیین کننده قانون ارزش و اجبار سرمایه به توسعه یا
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مرگ مداوم اا خود را در ایجاد رشتههای جدید تولید و توسعه شدیدتر عرصههای قدیمی بیان
خواهد کرد ـ درحالی که به صورت سرمایههای جدید شكل میگیرند سرمایههای قدیمی بر
پایه جدال بر سر تصاحب ارزش اضافه تولید شده در کل جامعه ،تجزیه میشود.
انباشت سرمایهداری ریشه در تصاحب کار پرداخت نشده دارد که منوط به خرید و فروش
نیروی کار است .لیكن اجبار به انباشت از وجود سرمایههای متعدد نشئت میگیرد .این عمل
متقابل سرمایههای متعدد است که تحول مداوم نیروهای مولده را به صورت ضرورتی ذاتی و
در حكم بقاء و هویت تحمیل میکند .بنابراین  ،سرمایه از طریق این شكل متضاد نیروی
تولید اجتماعی شده را بر میانگیزد .خصلت ذاتی سرمایه که مارکس بدان اشاره دارد دقیقا
تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی است .این مسئله پویایی بی سابقه
سرمایهداری را نسبت به شیوههای تولیدی پیشین توضیح میدهد:
«رشد تولید سرمایهداری افزایش مداوم میزان سرمایهگذارده شده در هر فعالیت صنعتی
معین را الزام آور میسازد ،و رقابت باعث میشود که هر سرمایهدار منفرد ،قوانین ذاتی تولید
سرمایهداری را قوانین جبری خارجی بپندارد .این امر او را وادار میسازد تا برای حفظ
سرمایهاش پیوسته آن را گسترش دهد ،ولی این کار صرفا از طریق انباشت مستمر امكان پذیر
است)02( ».
همانگونه که مارکس توضیح داد ،روند انباشت سرمایهداری توسعه آگاهانه ارزش توسط
سرمایهداران نیست بلكه خودرویی ارزش است .سرمایهدار به خاطر آنچه که میخواهد انجام
دهد ،سرمایهدار نیست ،بلكه به خاطر آنچه که باید انجام دهد ،سرمایهدار است .یک حرکتی
عینی وجود دارد که موجود باید ارزش از طریق آن ارزش خود را افزایش دهد ،این حرکت
تحت سلطه قوانینی است که سرمایهدار تابع آنها بوده و میتوان گفت که صرفا عامل اجرائی
آن هاست:
«به عنوان یک سرمایهدار ،وی صرفاا سرمایه شخصیت یافته است .روح او روح سرمایه است.
لیكن نبض زندگی سرمایه تنها در یک جهت میزند :گرایش به ایجاد ارزش و ارزش اضافه و
استفاده از عامل دائمیاش یعنی ابزار تولید جهت جذب بیشترین مقدار کار اضافه .سرمایه
همان کار مرده است که مانند خفاش خون آشام تنها میتواند با مكیدن خون کار زنده حیات
یابد و هر چه میزان این مكش بیشتر باشد ،این خفاش بیشتر زنده میماند)03( ».
پس این سرمایهدار است که وسیله پیشرفت فنی بوده و تابع قانون کاهش هزینههای
تولیدی است .و این ابزار تولید است که کار زنده را در استخدام میگیرد ،نه بالعكس .سرمایه
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ارزشی است که ارزش اضافه تولید میکند .سرمایه ،هم یک رابطه اجتماعی است و هم روندی
که جوهرش عبارتست از سلطه منافعی مغایر و متخاصم با نیروی کار بر آن؛ رابطه اجتماعی و
روندی است که دینامیسم درونیاش باز تولید و گسترش پیوسته خویشتن است.
تمرکز ابزار تولید دردست سرمایهداران مجزا آنها را قادر میسازد که تواناییها و انرژی
های کارگران دستمزدی آزاد را به صورت نیروی کار مرکب بكارگیرند .این کارگران درون یک
دستگاه تولیدی سازمان یافته و علمی ادغام میشوند .شرایط کار به طور یكدست در مقابل
تولیدکنندگان مستقیم قرار میگیرد :در شكل آتوریته و کنترل شدید و سلسله مراتبی .از
سوی دیگر ،ابزار تولید بین سرمایههای مختلف تقسیم شده است در اقتصاد اجتماعی به طور
کلی چیزی حاکم است که کامالا خالف این کنترل و آتوریته است :آنارشی .در جامعه
سرمایهداری نوعی تقسیم کار دوگانه وجود دارد:
«از یكسو ،درون کارگاه قانون تخطی ناپذیر تقسیم کار به بخشهای متناسب و وادار کردن
تعداد معینی ازکارگران به انجام هر بخش  ،حاکم است؛ از سوی دیگر در جامعه خارج از
محیط کارگاه ،تصادف و تلون مزاج نقش کاملی را در تقسیم تولیدکنندگان و ابزار تولیدشان
بین شاخههای مختلف صنعت بازی میکند  ...تقسیم کار درون کارگاه نمایانگر آتوریته
بالمنازع سرمایهدار بر کارگران است که هیچ نیستند مگر قطعاتی از یک دستگاه که متعلق به
اوست .تقسیم کار درون جامعه تولیدکنندگان مستقل کال را که با هیچ آتوریتهای مگر با
رقابت (یعنی همان جبر اعمال شده متوسط فشار منافع متقابلشان) آشنا نیستند ،با یكدیگر
مرتبط میکند  ...در جامعهای که تولید سرمایهداری وجود دارد ،آنارشی در تقسیم اجتماعی
کار و استبداد در تقسیم کار درون کارگاه ،دو روی یک سكهاند )04( ». ...
چنین «آتوریته غیر بالمنازعی» هر چقدر هم که هر کدام از کارگاهها از تمرکز و سازمان
یافتگی عالی تولیدی برخوردار باشند (مقوله کارگاه در نقل قول فوق باید در معنایی وسیعتر
به مثابه یک واحد سرمایه درك شود) نمیتواند کل روند تولید اجتماعی را هماهنگ کند ،هر
چند در عصر امپریالیس مسرمایهداری به طور سیستماتیکتر تالش کرده است به این امر
صورت تحقق ببخشد (بوه یژه از طریق برنامه ریزی سرمایهداری ) اما تولید کالیی به دو
مفهوم  ،خصوصی و مستقل میماند 0 :ـ تصاحب ارزش اضافه به طور خصوصی توسط
طبقهای که وسائل تولیدی عمده را به انحصار خود در آورده ،انجام میگیرد  2 .ـ این طبقه به
بلوكهای مستقل و مجزای سرمایه تقسیم شده است ،و این قضیه حتی در مواردی که این
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بلوكهای سرمایه از نظر حقوقی در شراکت بوده یا از نظر موسسهای به هم مربوط باشند و
حتی درمورد اشكال مالكیت دولتی نیز صادق است.
اینجا با نكته مهمی مواجه میشویم :مالكیت خصوصی برابزار تولید رابطه تولیدی مشخصی
است که در آن توده تولید کنندگان از ابزار و محصول کارشان کنده میشوند .لیكن این
حقیقت که اینها ابزار تولیدی اجتماعیاند که فقط به وسیله کار جمعی قابل بهره برداریاند
ـ به ظهور روشها و اشكال نوینی از مالكیت منتهی میشود که به نحو مناسبتری با احتیاجات
توسعه دائم التزاید نیروهای مولده مطابقت دارد .اما این اشكال یا روشها کماکان بر پایه روابط
سرمایهداری قرار دارند ،بعبارت دیگر مالكیت سرمایهداری نیاز ندارد که حتما در شكل
شخصی و فردی یا حقوقی از مالكیت خصوصی سرمایهداری ظاهر شود.
در حقیقت ،روابط بورژوائی در عصر امپریالیسم اشكال اجتماعی بیشتری بخود میگیرند.
به طور مثال مجموعه هائی از سرمایه انحصاری خصوصی بشدت ادغام شده یا دولتی در راس
اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری قرار گرفتهاند و همچنین خود مالكیت بصورت فزایندهای
شكل جمعی میگیرد .مارکس در مباحثهای پیرامون سیستم بانكداری و اعتبارات ،بعضی
گرایشات به سوی اشكال و روشهای اجتماعی مستقیمتر سرمایه را تحلیل کرد:
«این خصلت اجتماعی سرمایه ابتدا از طریق انكشاف تمام و کمال سیستم بانكداری و
اعتبارات پیشرفت حاصل کرد و صورت واقعیت بخود گرفت  ....این خصلت اجتماعی سرمایه
کلیه سرمایه موجود و حتی سرمایه بالقوه جامعه را ،که پیش از این بصورت فعال بكار گرفته
نشدهاند ،در اختیار سرمایهداران صنعتی و تجاری قرار میدهد .اینكار به نحوی صورت
میگیرد که نه قرض دهنده و نه استفاده کننده از این سرمایه ،صاحب یا مولد واقعی آن
نیستند)08( ».
و نظام اعتباری خود به وسیلهای جهت توسعه اشكال جمعیتر مالكیت سرمایهداری بدل
میشود ،همان چیزی که مارکس در ارتباط با گسترش عظیم تولید بزرگ و شكل گیری
شرکتهای سهامی توضیح داد:
«سرمایه که خود بر یک شیوه تولید اجتماعی استوار بوده و متضمن تمرکز اجتماعی ابزار
تولید و نیروی کار است ،اینجا مستقیما شكل سرمایه اجتماعی (سرمایه افراد مستقیما ذینفع)
متمایز از سرمایه خصوصی را بخود میگیرد ،و فعالیتهای آن شكل فعالیتهای اجتماعی
متمایز از فعالیتهای خصوصی را بخود میگیرند.این فسخ سرمایه به عنوان مالكیت خصوصی،
در چارچوب خود تولید سرمایهداری است)04( ».
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انگلس نیز به تالشهای اینچنینی طبقه سرمایهدار (برای رویارویی با بحران اقتصادی یا در
پیش گرفتن فعالیتهای اقتصادی که اندازههایی عظیم دارند) که با برقراری راه آهن و صنایع
دستی سعی دارند نیروهای مولده را به طور مستقیم به صورت نیروهای مولده اجتماعی بكار
گیرند ،اشاره میکند:
«لیكن تغییر و تبدیل به شرکت های سهامی (و تراست ها) یا به مالكیت دولتی خصلت
سرمایهداری نیروهای مولده را عوض نمیکند ...دولت مدرن در هر شكلی که باشد اساسا یک
دستگاه سرمایهداری ،دولت سرمایهداران و کمال مطلوب تمام سرمایه ملی است)09( ».
برای مارکس و انگلس امكان پیش بینی این مسئله وجود نداشت که پدیدههای فوق تا چه
حد انكشاف یافته و یا چه اشكال ویژهای را بخود خواهند گرفت .اما نكات عمیق آنان در مورد
سرمایه اجتماعی بر این حقیقت اشاره دارد که درون چنین اشكالی از واحدهای تولیدی
اجتماعی و در میان آنها ،کالها کماکان بر اساس ارزش مبادلهایشان یا با هدف نهائی
توسعه ارزش مبادله،گردش خواهند کرد )09(.
وجود ساختاری از واحدهای مستقل تولید کننده کالیی سرمایهدار( ،هرچقدر هم که از
درجه تمرکز بالیی برخوردار باشد ) اجازه نمیدهد که تولید به طور کل به صورت اجتماعی
سازمان یابد و به طور معقول برنامه ریزی شود .بنابراین روابط متقابل در تولید اجتماعی از
طریق عمل متقابل کور و برخورد مابین سرمایهها یا بلوكهای مشخص سرمایه برقرار
میشوند .هر کدام از تولیدکنندگان با این فرض که کالهایشان جذب بازار خواهند شد ،دست
به تولید میزنند .اینكه چه چیزی و به چه نسبتی تولید شود را مبادله و توانایی (یا ناتوانی)
سرمایههای مجزا در تبدیل نیروی کار نهفته در کالهای تولید شده خصوصی به شكل عمومی
ارزش (یعنی پول) تعیین میکند .تقسیم کار در جامعه بصورت خود به خودی ،پر هرج و مرج
انجام میگیرد:
«در تولید سرمایهداری تناسب یابی شاخههای منفرد تولید همچون روندی مداوم از عدم
تناسب بیرون میجهد .چرا که انسجام یابی مجموعه تولید بصورت قانون کوری بر عوامل
تولید تحمیل میشود .و نه بصورت قانونی که با فهم آن و نتیجتا تسلط اراده واحدشان برآن،
روند تولید را به زیر فرمان جمعی آنان در میآورد )08( ».به عبارت دیگر واحدها یا بلوكهای
مجزای سرمایه همگی تابع شرایط اجتماعی تولید و سرمایه به مثابه یک مجموعه واحد،
هستند .لیكن بشكل یک مجموعه هماهنگ عمل نمیکنند .قوانین اجتماعی نه تنها به شكل
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پنهان خود را بر هر سرمایه تحمیل میکنند ،بلكه این کار را بشكل تغییر مداوم و بازـ تعیین
قهرآمیز میانگینها و معیارها ـ انجام میدهند.
علت این آنارشی را نباید در فقدان آینده نگری یا حتی فقدان تالش برای محاسبه و برنامه
ریزی جستجو کرد ،بلكه باید دانست این همه از ماهیت عینی تملک خصوصی نشئت
میگیرد .به طور مثال در شرکتهای سهامی مدرن تصمیمات اتخاذ شده از سوی واحدهای
مختلف در زمینههای سرمایهگذاری ،مقدار محصول و قیمت ،به طور اداری هماهنگ میشوند
تا تحقق آماج سود مرکزی خدمت میکند .در این شرکتها برنامه ریزی به یكپارچه کردن
سیستم پیچیدهای از «تامین و تخصیص»  ،تعیین معیارها و اولویتها و پیش بینی تحولت
بازار خدمت میکند .در حقیقت نبرد رقابتجویانه هر یک علیه مابقی دقیقا از راه بكارگیری
گسترده تكنیکهای پیشرفته تولیدی ،توسط سازماندهی سخت گیرانه «مستبدانه» در سطح
شرکت و به گونهای دائم التزاید از طریق برنامه ریزی همه جانبهتر و پیشرفتهتر در سطح
دولت تسهیل میشود.
در مرحله امپریالیسم ،روابط بازار به طور دائم التزاید بخشی از ساخت درونی واحدهای
بزرگ سرمایه ،رابطه مابین این واحدها و درون دولت میشود .به طور مثال دفتر مرکزی یک
شرکت چند ملیتی مبادلت میان شرکتهای فرعی تابع خود را تنظیم میکند .قیمتهایی
که از واحدهای واقع در ماوراء بحار بابت قطعات مطالبه میشوند ،بالغ بر مقدار ارزشی است
که طبق برنامه ریزی قرار است به بخشهای مختلف و از آنها منتقل شود.
از اتصال شرکتهای مختلف Jointـ( Ventureبنگاههای مشترك) به وجود میآیند :در
حقیقت باز تولید کل سرمایه اجتماعی و توسعه روابط کالئی میتواند به جای اینكه از طریق
عملكرد بازارهای خصوصی انجام شود ،دریک فرماسیون سرمایهداری انحصاری دولتی میتواند
بواسطه یک برنامه انجام گیرد .یا به بیانی دیگر بازار میتواند عمدتا درون یک برنامه ریزی
موجود بوده و از طریق آن عمل کند ،همانگونه که در شوروی میبینیم .دولت میکوشد با
برنامه ریزی برای پیش فروش کردن کالها ،خطرات تصمیم گیریهای تولیدی جدا از هم رابه
حداقل رساند (میگوئیم «خطرات» چرا که هر واحد مجزای سرمایه تا وقتی کالهایش به
فروش نرسد ،نمیداند که آیا روند کار تحت سازماندهیاش اجتماعا لزم است یا نه) .در اینجا
مبادله مابین بخشهای مختلف کل سرمایه ،مابین واحدهای تولیدی و مراکز کنترل که رسما
به دولت تعلق دارند ،انجام میگیرد.
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برنامه ریزی سرمایهداری ،امادر وسط آنارشی همگانی تولید اجتماعی پیش رفته و آن را
شدت میبخشد .واحدهای مشخص(یا پیوسته) سرمایه و دولت که هر کدام بخشی از مجموع
سرمایه هستند ،دست بكار برنامه ریزی و سرمایهگذاری هماهنگ در عرصههای خاص
میشوند؛ تالش میکند که موثرترین اشكال تحقق ارزش اضافه را ایجاد کنند ،اما هر چه
بیشتر در این کار پافشاری میکنند ،تضادهای درونی سرمایه به مثابه یک کل ،در طول یک
سیكل تكاملی ،بیش از پیش انفجاری میشوند .زیرا انبساط سودها ـ که هدف این برنامه
ریزی است ـ با حصارهائی که توسط خود روابط سرمایهداری تولید برپا شدهاند  ،تصادم
میکند .به طور خالصه نقش تنظیم کننده قانون ارزش ،بر روی برنامه ریزی نیز تاثیر گذارده
و اهداف ،شیوهها و نتایج این برنامه ریزی را معین میسازد)21( .
نه دست نامرئی بازار رقابتجو میتواند بر منطق خودگستر سرمایههای جداگانه غلبه کند
و نه «دور اندیشی» برنامه ریزی کاپیتالیستی .این اجبار ذاتی سرمایه است که تا حدی که
سطح رشد نیروهای مولده اجازه میدهند تولید را به پیش برد و از مرزهای آن بگذرد بی
آنكه ،به محدودههای خاصی که سرمایه به عنوان سرمایهدار ،اعتنا کند .محدوده هائی که عدم
تناسب مابین عرصههای متفاوت تولید و همچنین بحرانهای عمومیت یافته مازاد تولیدرا
آماده میسازد .آنارشی جریان یابی بی ترتیب سرمایهها که در نهایت به حال موازنه در
میآیند ،نیست .باز تولید ناموزون سرمایه جزء سرشت سرمایه است .همانگونه که لنین نوشت
سرمایهداری :در موقعیتی نیست که تحت شرایط غیر متغیر همان روندهای تولیدی را در
مقیاس سابق (همانند نظامهای ماقبل سرمایهداری) تكرار کند و  ...به طور اجتناب ناپذیر به
رشد نامحدودی از تولید میرسد که از مرزهای کهنه ،محدوده تنگ واحدهای اقتصادی
پیشین ،عبور میکند .با تكامل ناموزون که ذاتی سرمایهداری است یک شاخه از تولید،
سایرین را پشت سر نهاده و میکوشد از حدود عرصه روابط اقتصادی کهن تجاوز کند)20( ».
دو جلوه علنی ،یعنی دو شكل از حرکت و تضاد مابین خصلت اجتماعی تولید و خصلت
خصوصی تملک وجود دارد 0 :ـ تضاد میان خصلت سازمان یافته تولید در واحدهای تولیدی
منفرد (یا در سطوح بالتر و ادغام یافتهتر مالكیت) و آنارشی در مجموع تولید اجتماعی 2 ،ـ
تضاد در روابط طبقاتی میان بورژوازی و پرولتاریا .انگلس میگوید:
«شیوه تولید سرمایهداری در این دو شكل از آنتاگونیسم ،که از همان ابتدا ذاتی این شیوه
بود ،حرکت میکند و هرگز قادر نیست از دور باطلی که فوریه قبال کشف کرده بود خارج
شود .در واقع آنچه را فوریه در عصر خود نمیتوانست ببیند ،تنگتر شدن تدریجی این دایره
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بود و اینكه این حرکت بیش از پیش حالتی مارپیچی بخود گرفته است؛ همانند حرکت
سیارات که به واسطه تصادم با مرکز میباید سرانجام به پایان رسد.در کل این نیروی جبر
آنارشی در تولید اجتماعی است که اکثریت عظیم از انسانها رابه پرولتر تبدیل میکند؛ و
بالخره این تودههای پرولتر به آنارشی تولید خاتمه خواهند داد .این نیروی جبر آنارشی در
تولید اجتماعی است که قابلیت تكامل بی پایان ماشین آلت در صنایع مدرن را به یک قانون
جبری تبدیل میکند ،قانونی که تحت اجبار هر سرمایهدار صنعتی منفردیا باید ماشین آلتش
را هر چه بیشتر تكامل بخشد یا نابود شود)22( ».
اشارات تئوریک و سیاسی این بخش از «آنتی دورینگ» محتاج تفحص و تشریح بیشتری
است .اول ،تضاد اساسی سرمایهداری ،شالوده مادی این دو شكل حرکت است .ثانیا ،این تضاد
شكل جداگانهای از حرکت را برای خود ندارد :روند انباشت دارنده هر دو شكل حرکت است .و
ایندو شكل حرکت یا تضاد ،یعنی تضاد میان بورژوازی و پرولتاریا و تضاد میان سازمان یافتگی
فردی و آنارشی اجتماعی (مبارزه میان سرمایه ها) ـ نه تنها از این اساس مادی نشئت
میگیرند بلكه پی وسته با آن در عمل متقابل بوده و دستخوش تحولش میسازند .اگر چه
روابط تولیدی غیر استثماری کیفیتا نوینی به طور خودبه خودی ـ و بدون کسب انقالبی
قدرت سیاسی توسط پرولتاریا ـ به وجود نمیآید ولی روابط کنونی هم ایستا و راکد نیست.
ساختار تولید اجتماعی و تملک خصوصی مداوما در حال تغییر است و از آن جمله میتواند از
طریق بحرانها و جنگها جهشهای عمدهای بكندـ تضاد اساسی به واسطه این دو شكل
حرکت عمل میکند.
باید گفت که تضاد اساسی خود را از طریق این دو شكل از حرکت اعمال میکند.
اساسی ترین قانون شیوه تولید سرمایهداری تولید ارزش اضافه است و اساسی ترین رابطه
تولید سرمایهداری رابطه سرمایه و کار است .سرمای ه هم رابطه استثمار است و هم روند آن.
ولی سرمایه بصورت سرمایههای متعدد وجود دارد و صرفا بدینگونه میتواند وجود داشته
باشد .به همین خاطر استثمار کار دستمزدی که پایه خلق و تصاحب ارزش اضافه است از
طریق فعل و انفعال کور سرمایههای متعدد با یكدیگر عملی میشود .آنچه باعث میشود که
تولید کنندگان سرمایهدار در مقیاسی گسترده و شدیدتر از پیش طبقه کارگر را استثمار
کنند ،صرف وجود پرولترهای بی چیز و یا تضاد طبقاتی به خودی خود نبوده بلكه روابط پر
هرج و مرج مابین سرمایهداران است .اگر این تولید کنندگان کال یی سرمایهدار از یک دیگر
جدا و در عین حال متصل بهم توسط عملكرد قانون ارزش نبودند ،آنها با چنین جبری به
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استثمار هرچه عمیقتر و گستردهتر پرولتاریا در سطح بینالمللی روبرو نبودند ـ در آن صورت
تضاد طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی میتوانست کاهش یابد .حرکت منتج از آنارشی شكل
عمده حرکت تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی تملک است .مبارزه میان
پرولتاریا و بورژوازی با تغییرات در روابط تولیدی در فعل و انفعال بوده و تضاد طبقاتی با
روابط و تضادهای میان سرمایهها تداخل میکند .اما آنارشی تولید سرمایهداری آن تحولت
اساسی را در عرصه مادی ایجاد میکند که صحنه مبارزه طبقاتی را میچیند)23( .
این دقیقا نیروی آنارشی منتج از ماهیت سرمایه است که علت حرکت مشخص انباشت
است .مارکس در سرمایه نوشت:
«جنگ رقابت از طریق ارزان کردن کالها صورت میگیرد .ارزان شدن کال با احتساب نا
متغیر بودن سایر عوامل به بازدهی کار بستگی دارد که این به نوبه خود به مقیاس تولید
وابسته است ...
«یک سرمایهدار همیشه سرمایهداران دیگر را ضایع میکند .شكل تعاونی روند کار ،کاربرد
آگاهانه علم در زمینه تكنیک و بكارگیری روشهای کشت زمین ،تبدیل ابزار کار به ابزار کاری
که صرفاا بشكل جمعی قابل استفادهاند و صرفه جویی در کلیه ابزار تولید از راه بكارگیری
آنها بصورت ابزار تولید کار مرکب و اجتماعی شده و قرار گرفتن همه مردم در شبكه بازار
جهانی ،و همراه با این  ،خصلت بینالمللی نظام سرمایهداری همگی عواملی هستند که در
سطحی گستردهتر از پیش همراه با خلع ید از اکثریت سرمایهداران توسط اقلیتی از آنها رشد
مییابند)24( ».
آنارشی اجتماعی تولید ـ در برگیرنده فعل و انفعال رقابت آمیز و توسعه ناموزون
«سرمایههای متعدد» ـ سرمایههای منفرد را وادار به افزایش سود از طریق افزایش موثر نرخ
استثمار (نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده) میکند .این اجبار ذاتی سرمایه به
گسترش در رشد فزاینده بازدهی اجتماعی کار نمایان میشود پس شیوه تولید سرمایهداری
قوانین حرکتی دارد که نیروهای مولده بواسطه آنها بیش از پیش اجتماعی میشود (با توسعه
سریع اشكال تعاونی روند کار و کاربرد سیستماتیک علم) و از طریق آنها روابط سرمایهداری
به عرصهها و شاخههای جدید تولیدی در مقیاسی جهان نفوذ میکند که این امر خود تقسیم
کار بینالمللیتر و پیچیده تری را باعث میشود.
قانون تمرکز و تراکم سرمایه معلول جنگ رقابت است .سرمایههای ضعیفتر توسط رقبای
قدرتمندتر خود جذب میشوند و بدین ترتیب سرمایه نوینی تشكیل شده و در واحدهای
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بزرگتر تمرکز مییابد .واحدهای مشخص سرمایه نیز در نتیجه انباشت ارزش اضافهای که خود
مستقیما تولید میکنند ،متراکم تر میشوند .این قانون با ظهور امپریالیسم برجستگی ویژهای
پیدا میکند و در کشورهای امپریالیستی در سطح انحصار خصوصی و دولتی به عملكرد خود
ادامه میدهد .این تراکم فوق العاده سرمایه و یا ضرورت عمومی کل سرمایه ملی است که
برای آن نوع برنامه ریزی ،که قبال صحبتش رفت ،پایه مادی فراهم میسازد .همزمان ،افزایش
مستمر بازدهی ـ که برای دست یافتن به یک انباشت موفق ضروری است ـ عمدتاا توسط
جایگزینی دائم التزاید کار زنده توسط کار مرده (ماشین آلت و غیره) انجام میپذیرد و
قسمت بیشتری از هزینههای کلی سرمایهگذاری به بخش ابزار تولید ـ که به خودی خود مولد
ارزش اضافه نیست ـ اختصاص مییابد .از اینجاست قانون گرایش نزولی نرخ سود که در عصر
امپریالیسم مختصاتش عمیقا بینالمللی میشود)28( .
این قوانین خصلتاا بیان گرایشاتی درونی هستند ،بدین معنی که عملكردی مكانیكی ندارند
(با عوامل بیرونی به حرکت در نمیآیندـ م ) .بهتر بگوئیم این قوانین خود حامل تضادند ،آنها
با ضد ـ گرایشاتی پیوند داشته و توسط شرایط تاریخی دچار تغییرات میشوند .از اینجاست
که تاثیر آنها ناموزون بوده و آهنگ عملكردشان متناوب است .همه اینها بخشی از
دینامیسم ،بی نظمی و موقعیت انفجاری سرمایهداری است )24( .انگلس در تشریح عملكرد
کلی قوانین اقتصادی چنین میگوید:
«هیچیک از آنها واقعیت ندارد مگر بصورت تقریب ،گرایش ،میانگین و نه به مثابه واقعیت
بالفصل .این امر بخشا معلول این حقیقت است که عملكرد آنها با عملكرد قوانین دیگر در
همان زمان تالقی مییابد .و البته علت این امر بخشا به خاطر ماهیت خود این قوانین به مثابه
وجود ذهنی نیز هست)29( ».
لیكن قوانین فوق در واقع بیان دینامیسم معینی از رشد سرمایهداریاند که ویژگیها و
همچنین محدودیتهای این شیوه تولید را آشكار میسازند .به این معنا «گرایش » در اینجا
مفهوم وسیع تری دارد.
این شناخت همچنین تحلیل دقیق مارکس در فصل مشهور جلد اول سرمایه بنام«گرایش
تاریخی انباشت سرمایهداری» را شكل داده است .در اینجا به تشریح عمیق مارکس ،پیرامون
حرکت تضاد اساسی سرمایهداری میرسیم .این حرکت نه تنها شرایط مادی را برای شكل
پیشرفته تری از سازمان اجتماعی یعنی (تنها شكل سازمانی که میتواند تضادهای برخاسته از
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سرمایهداری را حل کند) فراهم میکند ،بلكه به همراه آن گورکنان بوروژازی را نیز به وجود
میآورد:
«انحصار سرمایه به مانعی در راه شیوه تولیدی بدل میشود که پا به پای آن و تحت
سلطه اش رشد کرده و شكوفا شده است .تمرکز ابزار تولید و اجتماعی شدن کار بالخره به
نقطهای میرسند که دیگر با پوسته سرمایهداری خویش سازگار نیستند .این پوسته از هم
گسسته میشود .ناقوس مرگ مالكیت خصوصی سرمایهداری به صدا در میآید .خلع ید
کنندگان ،خلع ید میشوند)29( ».
این بحث ،نه پیش بینی یک فرو پاشی خود به خودی است و نه دیدگاهی غایی گرایانه از
تاریخ بصورت تحقق هدفی ازلی و از قبل تعیین شده .بحث فوق بیان علمی این مسئله است
که سرمایهداری وسیلهای تاریخی برای رشد نیروهای مولده است اما این رشد ضرورتاا باید با
وسیله موجد خود ،یعنی روابط اجتماعی سرمایه درتضادی تشدید یابنده قرار گیرد.
سرمایهداری را آغازی تاریخی بود و پایان تاریخی خود را نیز خواهد دید ،اما آنطور که معلوم
شده نابودی آن روند تاریخی ـ جهانی پر پیچ و خم تری از روند تكوین آن خواهد داشت.
عمر مارکس تا آن حد بود که بتواند اولین تهاجم موقتاا موفقیت آمیز پرولتاریای بپا خاسته
علیه قدرت دولتی بورژوایی ،یعنی ایجاد کمون پاریس ،را به چشم ببیند و به دفاع از آن
برخیزد .لیكن او آنقدر در قید حیات نماند تا شاهد رسیدن سرمایهداری به آخرین مرحله
تاریخی خود یعنی امپریالیسم ،عصر انقالب پرولتری جهانی ،باشد .لنین برای آنكه بتواند
اهمیت و مفاهیم این عصر نوین تكامل سرمایهداری را دقیقاا توضیح داده و همچنین نحوه
عمل قوانین انباشت ـ کشف شده توسط مارکس ـ را در چار چوب نوین امپریالیستی آشكار
کند ،مارکسیسم را بكار بست  .بحث مورد نظر در اینجا آنست  ،تكامل مارپیچی شكل تضاد
اساسی ،از مرحلهای به مرحله دیگر  ،تا حل نهایی آن ـ یا بقول انگلس «تعین تنگ شدن
تدریجی دایره» ـ و بالخره پیدایش روندی نوین است .نظریه حرکت مارپیچی  ،در دیالكتیک
و اقتصاد سیاسی مارکسیستی نقشی مرکزی بازی میکند و بر حرکتی دللت دارد که نه
دایرهای شكل و تكراری و نه صرفا کمی و مستقیم الخط .بلكه بیان حرکت پیچیده روند
هاست  :یک تضاد اساسی تعیین کننده حرکت یک روند است؛ اما این روند تضادهای بسیار
زیادی را دارا بوده و یا در خود میآمیزد؛ در این روند تضادهای مختلف بر هم تاثیر میگذارند،
به ضد خود بدل میشوند ـ از اینجاست حرکتهای قهقرایی (و نه فقط پیشروی) ،گسستها
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و جهشها .این درك در نقطه مقابل درکهای سنتی از تكامل تدریجی و همچنین در برابر
برداشت سیكلی از تاریخ قرار دارد.
حرکت پیشرونده روند انباشت از میان سیكلها میگذرد .گردش سرمایه را مارکس «به
عنوان روند پایان ناپذیر کسب سود» یا حرکت دایره وار سرمایه ،تحت فرمول MـCـ Mتشریح
کرد ،وی در این باره نوشت « :بنابراین ،این روند ،به طور کلی ،روند حرکت در مدارها است».
()28
بحرانها بشكل ادواری و سیكلی  ،تكرار میشوند .البته ،این حرکت دایره وار و پایان ناپذیر
سرمایه ،این تكرار ادواری ،هم روند انباشت سرمایه است و هم روند حرکت از سرمایهداری
رقابتی به انحصاری .قوانین انباشت از طریق مدارها و سیكلهای در هم پیچیده عمل میکنند،
لیكن این سیكلها بازگشتی تسلسل وار به نقطه مبداء ندارند .در عصر امپریالیسم ،سیكل
انباشت در هر کشور ،مقید و تابع حرکت مارپیچی بزرگتری است ریشه در عملكرد بینالمللی
قوانین انباشت دارد.
در واقع ،مسئله اینست سرمایهداری به سوی نقطه نهایی خویش در حرکت است اما این
حرکت نه بشكل پیشروی تدریجی یكنواخت (یا خود به خودی) به سوی یک حد مطلق است
و نه اینكه همه آن یكباره اتفاق میافتد .تضاد اساسی ـ و همینطور سایر تضادهایی که از
تضاد اساسی روند نشئت گرفته یا در این روند آمیختهاند ـ تشدید میشود و جامعه را با
بحرانهای مخربتر از گذشته (و در عصر امپریالیسم بشكلی حادتر ،با جنگ ها) به ناگهان ،به
لرزه میاندازد .اینها پدیدههای خارجی و تصادفی نبوده ـ مسئله گرایش در اینجا اهمیتی
مشخص پیدا میکند ـ بلكه ذاتی این شیوه تولیدی هستند .اختاللت مذکور ،شرایط مناسب
تری را جهت حل تضاد اساسی در عرصه سیاسی فراهم میآورد و باید گفت که این تضاد را
تنها میتوان در عرصه سیاسی حل کرد .لنین عصر امپریالیسم را دقیقا عصر گذار و تحول قهر
آمیز ،عصر خیزش و پیشرفت انقالبی خواند ـ که این نیز به طور موج وار یا مارپیچی شكل به
پیش میرود .در اینجا فرمولبندی درخشان انگلس را تكرار میکنیم :
«این نیروی جبر آنارشی تولید اجتماعی در کل است که هر چه کاملتر اکثریت عظیم
انسانها را به پرولترها تبدیل میکند .و اینبار نوبت پرولتاریاست که بالخره به آنارشی تولید
خاتمه دهد».
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پانویس ها
0ـ تئوریهای ارزش اضافه ،جلد سوم ،صفحات 003ـ .002همچنین در مورد تبدیل مواد اولیه تولید
به پول تحت سرمایهداری و در ارتباط با ادامه بحث رجوع کنید به سرمایه و استثمار اثر جان ویكنز
(پرینستون ـ انتشارات دانشگاه پرینستون  ،ص 39ـ)28
2ـ نوشتههای اولیه لنین به ویژه در خصلت نمائی رمانتیسیسم اقتصادی مجموعه آثار ،جلد دوم،
صفحه  044و رشد سرمایهداری در روسیه مجموعه آثار ،جلد سوم ،صفحه  ،44مباحث مفیدی را
پیرامون جبر ذاتی سرمایهداری به انبساط که در شیوههای تولید ماقبل سرمایهداری بدان صورت
نیست ،ارائه میکنند.
3ـ حتی مصرف کارگران در معنایی کلی تابع تقاضای سرمایهدار است ،چرا که مصرف آنها به اشتغال
و دستمزدها وابسته بوده (اقالم مصرفی آنها نیز باید عمدتا به مثابه کال خریداری شوند) و اینها نیز
به نوبه خود به تقاضای سرمایهدار برای نیروی کار بستگی دارد.
4ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 99
8ـ سرمایه ،جلد اول ،ص 849
4ـ برای بحث در این مورد رجوع کنید به محاسبه اقتصادی و اشكال مالكیت ،شارل بتلهایم؛ نیویورك
ـ انتشارات مانتلی ریویو ،0898 ،فصل اول بخش سوم.
9ـ این نكات در دو اثر مهم نیروهای انقالبی چین پیش از کودتای رویزیونیستی  0894تشریح شدند.
رجوع کنید به مبانی اقتصاد سیاسی ،مترجم و ویراستار جرج وانگ ( White Plainsنیویورك
انتشارات ام .ای .شارپ )0899 ،فصل پانزدهم و مقالهای گروهی بنام ساختمان سوسیالیسم و مبارزه
طبقاتی در عرصه اقتصاد ،نقد تئوری رویزیونیستی اقتصادی سان یه فانگ ،نوشته کمیته انقالبی استان
کیرین (خبرنامه پكن ،شماره 09 ،04آوریل ).)0891
9ـ گروندریسه ،صفحات  404و  .480همچین برای نقد اندیشههای بورژوائی رقابت رجوع کنید به
مجله ویكز ،مقاله سرمایه و استثمار ،صفحات 084ـ 082و 044ـ043.
8ـ گروندریسه ،صفحه  481ـ این تهاجم پر هرج و مرج شیوه تولیدی توسعه یافتهتر (سرمایه رو به
رشد) بود که موانع موجود در راه تحرك را در هم شكست .این موانع عبارت بودند از انجمنهای
صنفی ،کنترل و تعرفههای دولتی و بالخص اسارت کار در بند تعهدات دست و پاگیر اجتماعی و
وابستگی آن به زمین در عصر فئودالیسم .بدین ترتیب رقابت تمامیت خویش را یافت .اما بورژوازی
برای برقراری و توسعه سلطه سرمایه بر کار در اینجا یكبار دیگر سیاست به همانگونه که قبال در
ارتباط با قوانین ضد فقر و الحاق قهر آمیز زمین اشاره کردیم ،نقش خود را نشان میدهد) ـ محتاج
داشتن قدرت دولتی و نتیجتا محتاج دست زدن به انقالب سیاسی علیه حكومت فئودالی بود .قابل
توجه اینكه انقالب صنعتی پس از انقالب سیاسی بورژوائی قرن هفدهم اتفاق افتاد .مائوتسه دون این
توالی تاریخی را در زمینه بحثی وسیعتر در مورد چگونگی تسریع رشد نیروهای مولده بر اثر تحولت

آمریکا در سراشیب 35
انقالبی در روبنا و روابط تولیدی ،بررسی کرده است .رجوع کنید به نقد اقتصادشوروی مائوتسه دون
ترجمه مارس رابرتز (نیویورك ـ انتشارات مانتلی ریویو) صفحات 49ـ48.
01ـ نرخ متوسط سود عمومیت یافته در مجموعه اقتصاد ،به مثابه یک کل واحد و در شاخههای
مختلف تولید همان نرخ متوسط سود است که سرمایههای خاص حول آن عمل میکنند و خود آن
نرخ پیوسته در حال تغییر است .اهمیت روند یكنواخت شدن در این است که سودهای سرمایهداران
منفرد با ارزش اضافههایی که به طور مستقیم از نیروهای کارگریشان استخراج کردهاند برابر نیست.
این سودها با سهم سرمایهداران از کل سرمایه اجتماعی سرمایهگذاری شده در تناسب هستند (این
توزیع سود ،از طریق مكانیسم قیمتها عملی میشود) به همین ترتیب درون هر صنعت مشخص
تولیدکنندگانی که کارآیی بیشتری دارند سهم بیشتری از مجموع ارزش اضافه را بدست میآورند.
بنابراین سرمایهداران تولید کننده کال از طریق باز توزیع ارزش اضافه نیز با یكدیگر پیوند دارند .در
عصر امپریالیسم باز توزیع ارزش اضافه توسط سلطه انحصار و همچنین روابط بینالمللی سلطه
اقتصادی و سیاسی مشروط میشود.
00ـ گروندریسه ،ص  404و پانویس 420
02ـ سرمایه ،جلد اول ص 888
03ـ سرمایه جلد اول ،ص 224
04ـ سرمایه ،جلد اول ص 339ـ334
08ـ سرمایه ،جلد سوم ،ص 419
04ـ سرمایه ،جلد سوم ص 434ـ439
09ـ انگلس ،آنتی دورینگ ص 331
09ـ در یک اقتصاد واقعاا سوسیالیستی نیروی کار دیگر به مثابه کال وجود نداشته و قانون ارزش دیگر
نقش مسلط در سازماندهی تولید اجتماعی را ندارد .اما همانطور که اشاره شد مقولت کال و ارزش
(وجود کار مجرد و اجتماعا لزم و امثالهم) از پایهای مادی برخوردارند .در این ارتباط باید مباحث
راهگشای مائوتسه دون را مورد توجه قرار داد .مائو تحلیل کرد که درون خود بخش دولتی
سوسیالیستی روابط مبادله کالئی وجود دارد .هر چند همراه با مبادله محصول هیچ گونه انتقال
مالكیتی صورت نمیگیرد .بحث مفصل پیرامون این مسئله را میتوان با رجوع به آثار زیر پیدا کرد:
«خدمات فناناپذیر مائو» ،باب آواکیان (شیكاگو ،انتشارات آرسیپی )0898 ،فصل سوم .و «مبانی
اقتصاد سیاسی» ،وانک .فصول 04 ،09تا 04.
08ـ سرمایه جلد سوم ص 289
21ـ در یک اقتصاد سرمایهداری شدیدا متمرکز مانند شوروی که برنامه ریزی در سطحی بسیار
گسترده انجام میگیرد ،تخصیص سهم سرمایهای برای سرمایهگذاری و واگذاری وام اساسا توسط
سودآوری مشخص میشود .یكی از نتایج (یا تبلورات) قابل توجه این مسئله در آنجاست که همان
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زمان با صدور سرمایه به خارج عدم تناسب شدیدی مابین بخشهای مختلف وجود دارد .منظور این
نیست که در یک اقتصاد واقعا سوسیالیستی هیچگونه عدم تعادل و توازنی وجود ندارد ،اما خصلت این
عدم تعادل و توازنها در اقتصاد سوسیالیستی در مقایسه با اقتصاد سرمایهداری متفاوت بوده و ناشی از
مبارزه برای کسب ارزش اضافه نیست .اینكه برنامه ریزی در شوروی در مقام مقایسه با بلوك غرب
بسیار فراگیرتر است منعكس کننده مرحله بسیار تكامل یافتهتر یا کیفیتاا متفاوتی از سرمایهداری
انحصاری نیست بلكه نتیجه شكل گیری خاص سوسیال امپریالیسم شوروی (یعنی واژگونی روابط
تولیدی سوسیالیستی و حفظ بسیاری از اشكال این روابط) و الزامات این فرماسیون در عرصه جهانی
مشخصی است که باید در آن عمل کند .در مورد برنامه ریزی سرمایهداری رجوع کنید به رساله
ارزشمند پائولو جوسانی بنام درباره محتوای سرمایهداری انحصاری منتشر شده در مجله کمونیسم،
شمارههای  28و 0894( 24ـ .)99در مورد ماهیت سرمایهداری انحصاری دولتی در شوروی رجوع
کنید به مقاله واقعیت سوسیال امپریالیسم در برابر دگمهای رئالیسم بدبینانه ،نیروی محرکه فرماسیون
سرمایهداری شوروی نوشته ریموند لوتا ،بخشی از کتاب شوروی :سوسیالیست یا سوسیال امپریالیست،
بخش دوم مناظره لوتا و ژیمانسكی (شیكاگو ،انتشارات آر سی پی .)0893
20ـ رشد سرمایهداری در روسیه ،کلیات آثار لنین به انگلیسی ص 880
22ـ آنتی دورینگ ،ص 324
23ـ رجوع کنید به «تضادهای اساسی و عمده در سطح جهان» ،نوشته باب آواکیان منتشره در کارگر
انقالبی (شماره  092سپتامبر  0892ـ صفحه  )08بسیاری از جریانات منتسب به مارکسیسم رابطه
میان این دو شكل از حرکت را بر عكس جلوه میدهند .بعضی از جهان سومیها چنین استدلل
میکنند که در نبود انقالب توده ای ،امپریالیسم میتواند به طور نامحدود در حوزههای تحت ستم
نفوذ و گسترش یابد .تئوریسینهای دیگر معتقدند تا وقتی تقاضای کارگران جهت دستمزد بیشتر در
کشورهای پیشرفته مهار میشود تولید سرمایهداری سود آور خواهد بود .هر دو این نظریات بدین
سمت گرایش دارند که روند انباشت در کشورهای امپریالیستی بدون برخورد با محدودیتهای سرمایه
ـ آنچه در بحران و تقسیم مجدد جهان دیده میشود ـ ادامه مییابد تا اینكه مردم (نقطهای از جهان)
بالخره قصد مخالفت یا پایان بخشیدن به این روند را نمایند.
24ـ سرمایه ،جلد اول ص 904 ،894ـ908
28ـ روند ماشینی شدن در پیوند با نیرو و نبض انباشت  ،همچنین مولد قانون جمعیتی مشخصی
است که تشكیل یک « ارتش ذخیره صنعتی» را باعث میشود .اهمیت و تغییر و تبدیالت این قانون را
بعدا مورد بحث قرار خواهیم داد.
24ـ مارکس تذکر داد که قانون تمرکز و تراکم در ضدیت با خصوصی بودن سرمایه است :انباشت و
تجمعی که به همراه میآورد  ...نه تنها در نقاط بسیاری پراکندهاند  .بلكه رشد سرمایههای فعال بعلت
تشكیل سرمایههای جدید و تقسیم شده سرمایههای قدیمی مختل میشوند .بنابراین انباشت از یكسو
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به مثابه تمرکز دائم التزاید ابزار تولید و حاکمیت بر کار جلوه میکند و از سوی دیگر خود را بشكل
دفع سرمایههای منفرد متعدد از یكدیگر نمایان میسازد( .سرمایه جلد اول صفحه )894با زهم سرمایه
به مثابه سرمایههای متعدد وجود دارد .به عالوه روند تمرکز یكدست نبوده ،در بعضی مراحل معین از
سیكل انباشت تشدید شده و در بخشهای متفاوت به نسبتهای مختلف عمل عمل میکند .در عین
حال این قانون در سمت و سو دادن به تكامل شیوه تولید سرمایهداری نقش داشته و دارای نتایجی
واقعی برای احتیاجات و ساختار انباشت است.
29ـ انگلس به کنراد اشمیت در زوریخ ( 02مارس  )0988در منتخب مكاتبات ،ص 489
29ـسرمایه جلد اول ص 908
28ـ سرمایه ،جلد اول ص  080و جلد دوم ص  83و  .81سرمایه منفرد از سه مرحله حرکت و تغییر
گذشته و سه شكل مشخص و الزامی بخود میگیرد .اولین شكل و مرحله که مرحله سرمایه پولی است
مستلزم خرید ابزار تولید و نیروی کار ،و ایجاد شرایط تولید بوده و با تبدیل سرمایه پولی به سرمایه
مولد به پایان میرسد .مرحله دوم ،خود روند تولید است .در اینجا سرمایه به مثابه سرمایه مولد عمل
میکند ـ ارزش اضافه ایجاد میشود و در کالهای جدید مجسم میشود .این کالها برای فروش
آمادهاند و شكل عملی سرمایه کالئی بخود میگیرند .سومین مرحله ،مرحله فروش کالست و کار
سرمایه کالئی در اینجا تبدیل ارزش سرمایه به کار رفته ـ و مضاف بر آن تحقق ارزش اضافه ـ به
شكل پول است .بنابراین ،دو مرحله ،یعنی مرحله سرمایه پولی و سرمایه کالئی در عرصه گردش قرار
داشته و یک مرحله معین یعنی مرحله سرمایه مولد در عرصه تولید قرار میگیرد .هر یک از این
مراحل توضیح دهنده چیزی است که مارکس آن را مدار مینامد .دوباره سازی ارزش هر سرمایه از
طریق سیكل تولید و گردش بمعنای تجدید سازمان سرمایه داست .همینجا باید توضیح دهیم که
ارزش نهفته در ماشین آلت و ساختمانها محتاج چندین سیكل تولید و گردش است.
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فصل سوم
بحران سرمایهداری و گرایش نزولی نرخ سود
در سرمایهداری انجام خود به خودی تقسیم کار اجتماعی ،مانع هر نوع رشد متعادل است.
بازتولید مجموع سرمایه اجتماعی ،هم بر حسب ضروریات فنی و هم از نقطه نظر شكل گیری
ارزش ،پروسهای شدیداا ادغام شده و وابسته به هم است .روابط ارزش حاکم بر این سرمایه
اجتماعی ،شرایط عملكرد اجزای جداگانهاش را تعیین میکند .لیكن این اجزای جداگانه
رابطهای ناموزون و شدیدا متضاد با یكدیگر دارند :زمان بازگشت (واگرد) سرمایه (منعكس
کننده وزن نسبی سرمایه فیكس در کل نهادههای سرمایه) ( )0در صنایع مختلف متفاوت
است؛ نوآوری فنی دردرون هر صنعت و درمیان خطوط صنعتی مختلف به شكل یكی در میان
پیش میرود؛ توانائی رقابتجویی سرمایههای خاص در رویارویی با یكدیگر نابرابر بوده و در
طول زمان در توانایی آنان جا به جایی صورت میگیرد .در سطح قیمت ،فقدان تقارن میان
رشد هر بخش سرمایه و احتیاجات کل سرمایه ممكن است آشكار نباشد؛ حتی ممكن است
یک بخش با وجود سود آوری بال نتواند الزامات عمومی باز تولید گسترش یابنده را برآورده
کند.
تز بی پایۀ اقتصاد سیاسی بورژوایی بر آن است که تولید صرفاا به اندازه تقاضا انجام میشود
و هرگز نمیتواند بیشتر از آن انجام شود .این تز ،به قول مارکس ،به طور ضمنی چنین فرض
میکند که گویی هر سرمایهدار «در حال تولید برای سفارشاتی است که جامعه داده است».
( )2به نحوی روشنتر اینكه «در جامعه سرمایهداری  ...که منطق اجتماعی همواره خود را
تنها بعد از وقوع ابراز میکند ،بی نظمیهای عظیمی میتواند و باید اتفاق بیفتند )3( ».لیكن
این بی نظمیها در مورد انباشت چیزی عمیقتر از صرفا مسیر متغیر و حدت آن را بیان
میکنند.
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انباشت سرمایهداری شامل یک پروسه دیالكتیكی تخریب و بازسازی سرمایه است .سرمایه
همواره باید شرایط و روابط تولیدی خود را بازسازی کند .سرمایه باید پیوسته بر موانع خود
آفریدهی خویش فائق آید ،موانعی که در نقطه عطفهای حساسی ،صرفا میتوانند در مقیاس
عظیم و به طور تخریبی به سطوح عالی تری انتقال یابند .نیروی محرکه این حرکت ،آنارشی
است که هم به توسعه سرمایه منتهی میشود و هم آن را فرسوده میکند .در عینحال ،این
حرکت معلول آنارشی است که سرمایه را به گونهای قهری تجدید سازمان میکند .در سراسر
این دیالكتیکِ تخریب ـ بازسازی ،گرایش درازمدتی وجوددارد که موجب تضادهای انباشت
میشود.
ضرورت سازمانیابی دوباره سرمایه ریشه در گرایش نزولی نرخ سود دارد .سرمایه در
جستجوی سود مجبور است به گونهای تولید کند که گوئی محدودیتی بر سر راه توسعهاش
وجود ندارد .در عین حال« ،فقط تولیدی را تحمل میکند که متناسب با به کارگیری سودآور
سرمایه باشد )4( ».تولید سرمایهداری ،تولید ارزشهای مصرف و ارزشهای مبادله است .لیكن
دومی یا به طور مشخصتر تولید ارزش اضافه است که تولید را تنظیم کرده و بر آن تسلط
دارد .محدودیت اساسی گسترش سرمایه را باید در پروسه کار که پروسه ایجاد ارزش است
جستجو کرد .به طور خالصه ،انباشت توسط نرخ سود تنظیم میشود .همان ابزاری که سرمایه
جهت تشدید استثمار کار مزدوری استفاده میکند ،گرایش دارد نرخ سود را به سوی پائین
براند .این تضاد درونی انباشت است .به عبارت دیگر ،بین گسترش تولید و گسترش ارزش
اضافه برخورد وجود دارد .به بیانی دیگر ،سرمایه قربانی آزمندی خویش است:
«کاهش نرخ سود به جهت نامولدتر شدن کار نبوده بلكه به دلیل مولدترشدن آن است .هر
دو این تبارزات ــ افزایش نرخ ارزش اضافه و کاهش نرخ سود ــ اشكال ویژهای هستند که از
آن طریق ،بازدهی رشد یابنده کار در نظام سرمایهداری بازتاب مییابد )8( ».از نقطه نظر
تاریخی ،این قانون همزمان نیروی محرك عظیمی است که رشد و توسعه نیروهای مولده در
سیستم سرمایهداری را موجب میشود و هم خصلت خودـ محدود کننده آن را بیان میکند.
انباشت ،صرفا بازتولید و جایگزینی ماشین آلت و تكنیک موجود نیست ،بلكه تحول فنی و
ارزشی کل سیستم تولیدی است .ارزان شدن کلی کال اساسا وابسته است به مكانیزاسیون ،به
مقدار فزایندهای از سرمایه ثابت به کار گرفته شده در ازای هر کارگر استخدامی ،به «افزایش
نیروی مولده» که به قول مارکس« ،باید توسط خود سرمایه پرداخت شود )4( ».به علت
افزایش بازدهی کار (و متعاقب آن کاهش کلی ارزش کالهای ضروری جهت تامین و باز تولید
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نیروی کار کارگران) ،قسمت بیشتری از کار زنده نهفته در کالها کار پرداخت نشده است .
لیكن نسبت کار زنده مادیت یافته در کالها به نسبت کار مرده نهفته در آنها (که از طریق
مواد خام و ابزار کار ـ ماشین آلت و غیره ـ مصرف شده توسط کال به آنها منتقل میشود)
به طور فزایندهای کاهش مییابد .با پیشرفت تولید سرمایهداری ،تقاضا برای نیروی کار (که
تنها عامل مولد ارزش و ارزش اضافی است) به طور نسبی کاهش پیدا میکند .بنابراین ،اگر
چه نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده (با بالتر رفتن بازدهی هر کارگر منفرد در
آفرینش ارزش اضافه) افزایش مییابد ،اما به طور نسبی زمان کار اضافی کمتری وجود دارد تا
سرمایهدار تصاحب کند ـ مجموع مقدار کار پرداخت شده و کار پرداخت نشده به نسبت
سرمایه ثابت بكارگرفته شده ،کاسته میشود .بنابراین ،نسبت به قبل کل هزینههای سرمایهدار
بیشتر افزایش مییابد تا حجم ارزش اضافه .از آنجا که نرخ سود عبارتست از کل ارزش اضافه
تقسیم بر کل سرمایه سرمایهگذاری شده (سرمایه ثابت به عالوه سرمایه متغیر) ،نرخ سود
آنها کاهش پیدا میکند)9( .
باز هم ،مقدار کار زنده صرف شده به ازای هر واحد ارزش از سرمایه ثابت ذخیره شده،
کاهش مییابد .اگر چه رشد ظرفیت به افزایش مطلق حجم اشتغال منتهی خواهد شد ،اما
مقدار دائم التزایدی از سرمایه باید مورد استفاده قرار گیرد تا همان تعداد سابق کارگران را
استخدام کند .ترکیب ارگانیک افزایش یابنده ـ روند مستتر در سرمایه ـ نقش مرکزی در
گرایش نزولی نرخ سود بازی میکند .پس ،نرخ سود متاثر از نرخ ارزش اضافه و نسبت کار
زنده به کار بی جان است و همچنین تحت تاثیر زمان بازگشت سرمایه (و نسبت کار غیر مولد
به کار مولد کاری که ارزش اضافه ایجاد میکند)  ،است.
بدین ترتیب ،تضادهای نهفته در موجودیت سرمایههای متعدد ،واضحتر میشود .اگر
سرمایهداران حق انتخاب آزاد خود را داشتند میتوانستند در صورت آگاهی به امر  ،از به کار
گیری هر شیوه نوین تولیدی که نرخ سودشان را تقلیل دهد جلوگیری کند .اما ،همانگونه که
دیدیم موضوع ،حق انتخاب نیست :رقابت به کارگیری تكنیکهای پیشرفتهتر را که به نبرد
برای ارزان سازی کالها خدمت میکند ،الزامی میکند .از سوی دیگر ،سرمایههای مجزا که
تحت این اجبار فعالیت میکنند و تالش دارند نرخ سود مجزای خود را توسط بهبود بازدهی
تولید (و فروش کالهایشان به قیمتی کمتر از قیمت موجود در بازار ولی بالتر از قیمت
تولیدی خود) بال برند ،از پیش بینی حاصل جمع جبری عواقب تصمیمات فردیشان پیرامون
سرمایهگذاری های فردی خویش ،عاجزند؛ این عواقب چیست؟ عبارتند از متحول شدن روابط
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کلی ارزش (وقتی که رقابت شكاف بین نرخ سودهای متفاوت را پر میکند) و در نهایت
تضعیف شرایط عمومی تولید و گردش (ازطریق فعل و انفعالت پر هرج و مرج میان واحدهای
منفرد سرمایه).
اما همانگونه که مارکس تاکید کرد ،این قانون به صورت گرایش عمل میکند که تاثیراتش
تنها تحت شرایط معینی و به طور کلی و تنها پس از مدتی مدید «به طور برجسته نمایان»
میشود .وی گوشزد کرد :
«همان اثراتی که گرایش نزولی را در نرخ عمومی سود ایجاد میکنند ،همچنین موجد
اثراتی خنثی کننده میشوند که این کاهش را مخل شده ،کم کرده و بخشا فلج میکند ...
«پا به پای کاهش نرخ سود ،مجموع سرمایهها رشد میکند و دست در دست این مسئله
سرمایههای موجود مستهلک میشوند که باعث مهار زدن بر این کاهش میشود و به انباشت
ارزشهای سرمایه حرکتی شتابان میدهد.
«پا به پای رشد بازدهی ترکیب سرمایه عالیتر میشود ـ یعنی در نسبت سرمایه متغیر به
سرمایه ثابت کاهشی نسبی رخ میدهد.
«این اثرات متفاوت میتوانند به طور غالب در یک زمان عمل کنند و در زمان دیگر به
موقع بر یكدیگر پیشی جویند)9( ».
مارکس اثرات خنثی کنندهای که نتایج کاهش نرخ سود را تعدیل میکنند ،چنین تقسیم
بندی کرد )0 :افزایش شدت استثمار از طریق تشدید کار ،طولنی کردن روز کار ،و نوآوریهای
تكنیكی سرمایهداران خاص« )2 ،پائین راندن دستمزدها بزیر ارزش نیروی کار»« )3 ،ارزان
کردن عناصر سرمایه ثابت توسط پیشرفتهای تكنیكی که همچنین مانع افزایش ارزش
سرمایه ثابت» به همان نرخ افزایش حجم ابزار تولید میشوند ،و از طریق صرفه جویی در
هزینهها توسط بهره گیری موثرتر از مواد اولیه ،زائدات تولید و غیره« )4 ،ازدیاد جمعیت
نسبی» که انبوهی از کار ارزان را به ویژه در اختیار صنایع نوین میگذارد« )8 ،تجارت
خارجی» که از یک سو کلیه این عوامل دیگر را از فراسوی مدار سرمایه ملی به خدمت
میگیرد و از سوی دیگر ،امتیاز انحصاری و سودهای برتر از طریق تجارت و سرمایهگذاری در
مستعمرات به بار میآورد)8( .
سرمایه سعی میکند این گرایشات خنثی کننده را مهار زده و جهت دهد تا شرایط را برای
گسترش سود آور خود بازسازی کند ( که پایه آن عبارتست از تراکم یابی بیشتر سرمایه در
حین اینكه سرمایههای خاص تالش میكنند تا از طریق افزودن بر کل سودشان  ،نزول در نرخ
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سود را جبران نمایند ).بعضی سرمایهها با دیگر سرمایهها ترکیب شده و یا توسط آنها بلعیده
میشوند و بدین ترتیب در موازین رقابت تغییر به وجود میآید .اشكال تشكیالتی نوین جهت
افزایش کارآیی و گسترش مقیاس تولید به وجود میآید .بازارها مورد نفوذ واقع شده و توسعه
مییابد و عرصههای تولیدی نوین گشوده میشوند .مكانیزمهایی همچون سیستم اعتباری و
دخالت دولت  ،بازسازی را تسهیل میکنند.
اگر افزایش نرخ ارزش اضافی تاثی ر بال برنده بر نرخ سود داشته باشد ،صحت این ادعاست
که صرف اا میتواند در کاهش آن اخالل کرده و آن را عقب بیاندازد در حالیكه بازدهی کار
معمول به نسبت افزایش در سرمایه بكار رفته افزایش مییابد ،اما میزان کار ترکیب شده با آن
به طور نسبی کاهش پیدا میکند .مقدار بازده هر کارگر عمدت اا از طریق مصرف ،میزان
بیشتری از نهادههای (توضیح مترجم « :نهاده» عبارتست از دادهها به روند تولید و «بازده»
یعنی فرآورده ،آنچه که درانتهای این روند فرآورده شده«.بازدهی کار» یعنی نرخ بارآوری کار)
مواد و ماشین آلت به نسبت هر واحد فرآورده افزایش مییابد .در حالیکه افزایش بازدهی
ممكن است .برای مثال عناصر مجزای تشكیل دهنده یک ماشین را ارزان کند .اما رشد
بازدهی تولیدی اجتماعی به توسعه مستمر مجموع موجودی سرمایۀ فیكس و تحول در اساس
تكنیكی پروسهی کاری منوط است .به عبارت دیگر وجود ماشین آلت بیشتر و پیچیدهتر (با
در بر داشتن عناصر نوین) .در واقع پروسه کار جزئیات بیشتری پیدا کرده« ،عالی تر» شده ،و
به زیر مراحل و زیر پروسههای متقابال مرتبط به هم و پیوستۀ تولید که بیش از پیش مكانیزه
و خودکار میشود ،تقسیم میشود )01( .گرایش نزولی نرخ سود خود را تحمیل میکند ،و
سرمایه در تناسب با آن باید هزینه بیشتری صرف کند تا مقدار سود را افزایش دهد.
وجود و عملكرد این قانون ،وابسته به شیوه تولیدی تاریخا معینی است که بر پایه استثمار
کار دستمزدی قرار دارد .این قانون بیانگر قوه محرکه متضاد (ونهایتا غیر ممكن) سرمایه (که
تحت فشار آنارشی به وجود میآید) جهت آزاد شدن از اساس خویش است )00( .لیكن،
گرایش نزولی نرخ سود باید به مثابه یک قانون متحرك و دیالكتیكی درك شود و نه به صورت
یک روند مكانیكی .نباید انتظار داشت که در هر مقطع خاصی نرخ سود ضرورتاا در حال نزول
باشد .این گرایش ،در طولنی مدت ،در استمرار مسیر خاصی از تحول سرمایه و به مثابه
مانعی درونی برسر راه انباشت ظهور مییابد و درحرکت تاریخی سرمایه به نحوی دهشتناكتر
از پیش خود را تحمیل میکند .استنباط از این قانون به عنوان تحلیل رفتن عمومی رشد یا
سراشیب مزمن  ،از اندیشه مارکس در این ارتباط بسیار بدور است.
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این قانون مسیر دقیق یا نرخ انباشت را که تابع عوامل چند بعدی مشخص تاریخی و
سیاسی است از پیش تعیین نمیکند .بلكه ماهیت عمیقاا متضاد انباشت را ـ که در برخورد
بین این گرایش و عوامل خنثی کننده آن آشكار است ـ مشخص میکند ،و پارامترهائی
(عوامل محدود کننده ـ م ) عینی ـ که همگی جلوههایی از روابط زیربنایی ارزش هستند ـ
برای روند انباشت جلو می گذارد .اما باز هم تاکید میکنیم این مسئله را صرفا میتوان
برحسب تضاد و حرکت درك کرد :این پارامترها موانعی هستند که سرمایه باید بر آنها غلبه
کند و تنها میتواند از طریق تشنجهای غیر ارادی مهم که کل سرمایه را تكان داده و باز
سازماندهی میکند ،غلبه کند .فهم این قانون به ما کمک میكند که درك کنیم چرا مارکس
هرگز تئوری جداگانهای پیرامون بحران نداد؛ به ما کمک میکند بفهمیم که انباشت و بحران
یک چیز هستند یعنی اینكه انباشت الزاماا با بحران خال گذاری شده است.
محدودیتهای درونی که خود گستری سرمایه با آنها تصادم میکند ،محصول حرکت پر
هرج و مرج آن است« :شیوه تولیدی سرمایهداری گرایش داردبه سوی رشد مطلق نیروهای
مولده ـ بدون توجه به ارزش و ارزش اضافی موجود در آن و بدون توجه به شرایط اجتماعی
که تولید سرمایهداری تحت آنها انجام میپذیرد؛ در حالی که ،از سوی دیگر هدفش عبارتست
از حفظ ارزش سرمایه موجود و ارتقاء خود گستری آن به اعالء درجه )02( »...
شیوهها و اهداف متغیر آن باعث ناموزونی هاو آشفتگیهای مفرط میشود ـ سرمایهداری
زیر سنگینی بار نیروهای مولده ای که خود موجبات رشد آنها را فراهم کرده است ،میشكند.
پس ،بحران چیزی نیست مگر نقطه تراکم سرمایه زیاد از حد انباشت شده ـ سرمایهای که
دیگر نمی تواند به طور سودآور خود را در چار چوب ساخت و ترکیب موجود بازسازماندهی
کند؛ این چارچوب باید کالا از نو بنا شود .بحران سرمایهداری بحران مازاد تولید است:
«مازاد تولید سرمایه چیزی نیست مگر مازاد تولید ابزار تولیدی ـ ابزار کار و مایحتاج زندگی
ـ میتوانند به عنوان سرمایه عمل کنند ،یعنی در خدمت استثمار کردن کار با درجه معینی از
استثمار؛ در عین حال،کاهش بیش از حد معین شدت استثمار باعث آشفتگیها ،و توقف
پروسه تولیدی سرمایهداری ،بحرانها و نابودی سرمایه میشود .... .برخی اوقات ابزار کار و
مایحتاج زندگی آنقدر وسیع تولید میشود که مانع از آن میشود که با نرخ سود معینی به
عنوان ابزار استثمار کارگران بكار گرفته شوند)03( ».
بنابراین ،این مازاد تولید که مشخص کننده بحران سرمایهداری است ،یک مازاد تولید
مطلق نیست .این مازاد تولید سرمایه نسبت به شرایط موجود سودآوری مازاد تولید است .
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لیكن به طور هم زمان و به همان دلیل کمبود سرمایه موجود است .ـ یعنی چارچوب انباشت
موجود سود لزم جهت تغذیه و تضمین توسعهای در سطح کیفیتا برتر را ایجاد نمیکند (که
بتواند کل روابط ارزش و شرایط سودآوری را متحول کند) ( )04مازاد تولید سرمایه خصلت
اساسی بحران سرمایهداری است .لیكن این بحران خود را هم به صورت کم آوردن و هم
پرخوری سرمایه جلوه گر میكند.
اهمیت گرایش نزولی نرخ سود در ارتباط با بحران ،در آن نیست که گویا حد و مرز از قبل
تعیین شدهای در نرخ سود وجود دارد که پس از آن سرمایهداران روی سرمایه خود
مینشینند و حاضر نمیشوند سرمایهگذاری کنند .بلكه بیشتر مسئله این است که گرایش
مذکور سرمایهداران را جهت افزایش نرخ و حجم سود و حفظ حجم سرمایه خود وادار به
نشان دادن چگونه واکنشی میکند .در واقع ،هنگامی که بحران بروز میکند ،سرمایهداران که
زیر بارسرمایهگذاریهای غیر سودآور قراردارند بطور فزاینده ازسرمایهگذاری دوباره خود داری
کرده و سرمایه را وارد معامالت مخاطره آمیز سودمندتر (حتی اگر بورس بازی باشد) میکنند.
(این معامالت قوای محرکه خود را ایجاد میکنند) .بحران ،غلیان گرایشات پویا و متضاد
انباشت است .سرمایه به آهستگی در سراشیب کاهش سودآوری پائین کشیده نمیشود ،بلكه
در نتیجه تالشهای پر هرج و مرج اش جهت حفظ خود به مثابه ارزش خود گستر ،منفجر
میشود .هیچ سناریوی از پیش تعیین شدهای برای بحران وجود نداشته و ندارد؛ نه چكاننده
خودکاری وجود دارد که بحران را براه اندازد و نه الگوی لتغیری که بر طبق آن بحران
انكشاف یابد .بحران میتواند در هر یک ازعرصهها یا جوانب متضاد کل سرمایه اجتماعی ظاهر
شود .به عالوه ،عوامل سیاسی اجتماعی با قوانین اقتصادی تداخل میکنند و به هر بحران
ویژگی خاصی میدهند.
طی دوره «عادی» انباشت ،سرمایههای مجزا باید در برخورد و عمل متقابل با یكدیگر
تالش کنند که خود و سودآوری خویش را حفظ کنند ،و این با وقفه و مشكل همراه است.
بحران نمایان گر جهشی در این روند است .در جوهر خود ،کل سیستم باز تولید تضعیف
میشود :جا به جاییها و گسستهای ایجاد شده در مدارهای سرمایه به وقفه در انباشت در
مقیاس عظیم منتهی میشود و مبارزه بین سرمایهها پر ریسکتر و حادتر میشود .برای درك
بحران باید این نكته را دریافت که تنزل گرایشی درنرخ سود در چارچوب انباشت سرمایهداری
صورت میگیرد و آنارشی درونی آن را شدت میبخشد.
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همانگونه که متوجه شدیم ،صرف اا به این علت که نرخ سود کاهش پیداکرده ،انباشت متوقف
نمیشود .سرمایههای معینی برای جبران کاهش نرخ سود به سوی تراکم سرمایه روی
میآورند و باحرارت ،گویی که محدودیتی وجود ندارد ،تولید میکنند .لیكن ،فشارها و
هزینههای نوسازی تكنیكی ،خود منابع اختالل هستند ـ در شكل نوسازی و منسوخ ساختن
بیش از پیش سرمایه فیكس ـ و زمانی که انعطاف پذیری برای سرمایههای مجزا لزم میآید،
دست و پای آنها را می بندد .این پدیدهها مختص انباشت بوده و در همه حال در آن
موجودند؛ اما هنگام بحران به طور فراگیری حمله میکنند و بسته به وضع واحدهای کلیدی
سرمایه کل تاثیرات شدیدی برفعالیت روزمره سرمایه میگذارند .آن سرمایه هائی که
نمیتوانند به همان سرعت مدرنیزه شوند خودرا ناتوان از تحقق ارزش کامل سرمایه گذاری
شان مییابند چرا که توسط سرمایههای دارای کارآئی بیشتر ،بیش از پیش منسوخ میشوند.
اما سرمایههای بیشتر نیز عاجزانه نیازمند آن هستند که درشرایط بسیار متغیر بازار سرمایه
گذاریهای کالن خود را (که با انباشت وام تقویت کردهاند ) باز یابند .دقیقا بدین خاطر که
سرمایه به طور ناموزون رشد میکند بخشها و سرمایههای متفاوت بعلت فشارهای رقابتی
خاص و توانائیهای ویژهای که هرکدام دارند ،به درجات کم یا بیش از سودآوری کاهش یابنده
متاثر میشوند و واکنشهای متفاوتی بروز میدهند .اما به هر حال ،اینها عناصر سرمایه کل
هستند .دراینجا با برجستگی میبینیم که چگونه در هم تنیدگی درونی شبكه بازتولید ،به ضد
خود آن بدل میشود.
تا کنون ،بحث ما حول توسعه و تحول ارزشها دور میزد .لیكن برای انباشت موفقیت
آمیز ،بعضی شرایط مادی معین نیز باید مهیا شوند .این جنبه دیگری از تضاد بین ارزش
مصرف و ارزش مبادله است ،که در سرشت شكل کالیی بوده و عنصری لینفک از ترکیب
انباشت است .مدلی از بازتولید ایده آل چنین فرض خواهد کرد که اجزاء مشخصی از مجموع
کل سرمایه بازدههای خود را (که به نوبه خود دادههای مهمی برای سرمایههای دیگرند) به
طور فزاینده با نرخ نسبتاا یكدستی ارزان میسازند .لیكن سرمایه بر طبق ضروریات رشد برنامه
ریزی شده و متناسب توزیع نمیشود .بعضی بخشها سرمایه کمتر دریافت میکنند که باعث
به وجود آمدن تنگناهایی میشود ،در حالیكه نوآوریهای تكنولوژیكی و نوسازی به طور
یكدست پیش نمیروند .در حقیقت اگر همه واحدهای سرمایه به طور یكنواخت پیشرفت
کنند ،غلبه برگرایش نزولی نرخ سود بسیارسادهتر خواهد بود .به طور مثال ،وقتی کارخانههای
ذوب فلز مدرنیزه نشوند بخشهای دیگری که مصرف کننده این فلزات هستند ،توانایی خود را
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در به حداقل رساندن هزینهها و به جلو راندن انباشت از دست میدهند .باز هم ،سرمایه کل
در برگیرنده و مرکب از عناصر بسیار متفاوت است .سرمایههای خاص دارای کارآییهای
گوناگون در بخشهایی توزیع میشوند که دارای تحركهای متفاوتند .بعضی بخشها ،دارنده
روندهایی از تولید هستند که به طور مادی و تكنیكی با سرمایهگذاریهای با تكنولوژی بال
خورند دارند .در حالیكه بخشهای دیگر بر اشكال فشرده (فوق) استثمار تكیه میکنند.
هنگامی که سرمایه به عرصههای متفاوت سرمایهگذاری هجوم برده و آنها را در مینوردد،
ناموزونی برجستهتر گشته و توزیع سرمایه بیش از پیش معوج میشود .و رشتههای کاملی
ازصنایع مضمحل میشوند .نهایت اا بعضی سرمایهها در گرماگرم رقابت دچار ورشكستگی شده،
کامالا از مدارهای سرمایه خارج شده و (از آنجا که دیگر ارزش مصرف خاص ایجاد نمیکنند)
باعث وقفههای سختی در روند بازتولید میشوند .در بحران ،توزیع جاری سرمایه کل مانع
پیشرفت بیشتر میشود.
انباشت مازاد سرمایه بیان فشرده خود را در تولید مازاد کالها مییابد .بعضی سرمایهها
برای افزایش بازدهی سرعت برخی از کارگران را افزایش میبخشند و برای تقلیل هزینهها
بقیه را اخراج میکنند .انبوه کالهای تولید شده باید به فروش برسند ـ لیكن هیچ گونه
ضمانتی برای این امر وجود ندارد .تالشهای هیجان زده برای افزایش حجم سود در مواجهه
با رقابت تشدید یابنده صرفا به تشدید تضاد بین تولید و مصرف میانجامد .همزمان با آن،
سرمایهدارانی که به خاطر کاهش سودها از سرمایهگذاری نوین دست میکشند ،تقاضا برای
ابزار تولید را کاهش داده (که باعث کاهش و اخراج درآن بخش از تولید اجتماعی که مولد
کالهای سرمایهای است میشود) و تقاضا برای وسایل تامین معیشت را نیز کم میکنند (از
آنجا که کارگران کمتری را میتوانند به طور سودآور استخدام کنند) .تقاضای غیر مكفی ،هم
محصول سودآوری غیر مكفی است و هم بر پایه آن قرار دارد؛ حجم کالهای فروخته نشده نه
تنها نشانه بحران است بلكه شدیداا آن را بر میانگیزاند .وجوه انباشت آن سرمایههایی که
نمیتوانند فرآوردههای کالیی خویش را به ارزش پولی تبدیل کنند باز هم بیشتر از پیش
سقوط میکند و روابط معین قیمت حاکم بر بازتولید ،اکنون دستخوش نوسانات شدیدتر
میشود.
تضادهای انباشت در عرصه مالی به هم گره میخورند و از طریق همین عرصه است که این
تضادها با اثرات تكان دهنده منتقل میشوند .پیش از این به ماهیت اجتماعی فزاینده سرمایه
اشاره شد .شبكه اعتباری ،سرمایههای خاص را قادر میکند که از ذخیره متمرکز ارزش اضافی
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استفاده کرده و تا ورای محدودههای وجوه انباشت خویش ،تولید نمایند .این شبكه اعتباری به
واگرد سرمایه سرعت میبخشد؛ زیرا ضرورتی وجود ندارد که سرمایهدار تولید کننده منتظر
شكل رسمی بازپرداخت پولی (در مقابل کالهای تولید شده پیشین خویش) بنشیند تا بتواند
دوره نوین تولید را شروع کند ـ که همه اینها رشد وسیعتر نیروهای مولده را در کل امكان
پذیر میکند .در عمل ،یک زنجیر طویل استقراض ـ مفروض بر تولید و سودآوری مستمرـ به
وجود میآید .لیكن در نتیجه فشار وارده از سوی بستانكاران بر بدهكاران (که احتمال به نوبه
خود بستانكاران دیگری هستند) برای حل و فصل بدهیها ،این زنجیر در نقاط مختلف از هم
گسسته میشود .پس هر کدام باید کالی خود را به فروش برساند و به پول تبدیل کند تا
بدهیهای خود را بپردازد؛ تقاضا برای واسطههای بازپرداخت بال میگیرد ،و داراییهای پولی
حقیقی مزیت مییابند .در اینجاست که محقق نشدن ارزش کالها خبر از مصیبت میدهد .و
با توجه به اینكه هر سرمایه سعی در کاهش ضررهای خود دارد ،مبارزه تقسیم ارزش اضافی
به بهره ،اجاره و سود واحد تولیدی بشدت رشد مییابد .عالوه بر این با جانشینی فزاینده
احتكار در بورس بازی ،ادغام و غیره به جای سرمایهگذاری واقعی فشارهای مالی زیاد میشود.
سیستم اعتباری که در خدمت تسهیل توسعه و بازسازی ورای آنچه که در غیابش امكان پذیر
است ،است ،اکنون در خدمت بزرگ کردن و عمومیت بخشیدن به بحران قرار میگیرد .اگر
بحران بیانگر ناتوانی سرمایه در فائق آمدن بر موانع خویش باشد ،همچنین قدرتمندترین
طریق راهگشائی موقت از میان آنها نیز هست.
اگر بحران وقفهای سخت در روند انباشت سرمایهداری است ،همچنین یک دگرگونی
رادیكال ـ بخشی از حرکت سرمایه ـ نیز است که پیش شرط های یک جهش کیفی در
انباشت را ایجاد میکند .بحران نسبت به انباشت نه خارجی و نه بی ربط به عملكرد آن است،
بلكه در پیوست با این روند است و مكانیسم عمده تنظیم و تجدید آن است:
«بحرانها همیشه راه حلهای موقت و قهرآمیز تضادهای موجود هستند.ـ آنها خیزشهای
قهری هستند که برای مدت زمانی تعادل بر هم خورده را باز میگردانند)08( .
مارکس ،در بحث دیگری صحبت از جدایی خرید از فروش ،کال از پول ،ارزش مصرف از
ارزش مبادله کرده و خاطر نشان میکند که چنین تضادهای موجود در تولید بورژوایی
«توسط روند تنظیم کنندهای به هم آشتی داده میشوند .معذالک ،این روند تنظیم کننده در
عین حال بصورت بحرانها ،امتزاج قهری عوامل منفصل که به طور جداگانه فعالیت کرده و در
عین حال با هم مرتبطاند  ،ظهور مییابد )04( » ....هنگامیكه هر سرمایهدار برای حفظ
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خصوصیتش به مثابه سرمایه ،بر سرمایههای دیگر فشار میآورد تا آنها را از عرصههای تنگ
شونده تولید اخراج کند ،رقابت سیمای متفاوتی بخود میگیرد« .دست اخوت» که قبال غنائم
توسعه تولید را بینشان تقسیم میکرد اینک از هم گسسته میشود و به خصومت میان
«اخوان متخاصم» بدل میشود )09( .در بحران مبارزه رقابتی به ابزاری جهت بازسازی قهری
و عظیم سرمایه تبدیل میشود؛ و بنابراین ،بحران نقش پالیش کننده دارد که راه را برای
انباشت بیشتر باز میکند.
بحران ،به عنوان جزء پیوسته این نقش پالیش کنندگی ،روابط ارزش موجود سرمایه و
روابط میان سرمایهها را در روند شتاب دار تمرکز تغییر میدهد .سرمایههایی که از درون این
روند بیرون میآیند موقعیتی مییابند تا شرایط تولید را به نحو تعیین کننده تری بازسازی
نمایند .بدین ترتیب سرمایههای جدیدتر و کارآمدتر (و نه صرف اا بزرگتر) شكل میگیرند.
هنگام بحران ،جا به جاییهایی که در مقیاس اجتماعی وسیع اتفاق میافتد با تغییراتی که در
روابط میان سرمایههای بزرگتر و کلیدیتر به وجود میآید ،ترکیب شده و در مجموع کل
سرمایه را سود آورتر میکند .چگونه این چنین بازسازیی انجام میپذیرد و به چه شكل موثر
واقع میشود؟ اساساا بازسازی بر پایه از بین بردن بخشی از سرمایه کل انجام میگیرد .نقش و
مكانیسمهای این از بین بردن سرمایه (و ارزشهای سرمایه ای) و نوسازی آن محتاج
توضیحات بیشتری است.
هرگونه افزایش در نیروی مولده کار ،ارزشهای موجود را از بین میبرد یا کاهش میدهد،
زیرا که همین ارزشهای مصرف را میتوان ارزانتر تولید کرد .برای مثال ،یک دستگاه ماشین
که هزینه تولید آن پائین آمده است (یا دستگاهی با کارآیی بیشتر جای آن را گرفته است)
کمتر از پیش ارزش دارد؛ و بدین جهت بخشی از ارزش آن که منعكس کننده شرایط پیشین
تولید است ،از بین میرود .سرمایهگذاری به شكل جایگزینی سریع سرمایه فیكس دارای
چنین تاثیری است .در بحران ،نابودی سرمایه گستردهتر بوده و به وجود آورنده عدم تعادل
است .اما چنین انهدامی ،عمدتاا از طریق افزایشی واقعی در نیروی مولده کار اتفاق نمیافتد،
بلكه توسط کاهش در ارزش موجود مواد اولیه  ،ماشین آلت و نیروی کار انجام میپذیرد.
( )09رقابتجوئی بر سر چنگ انداختن بر بازاری که در حال محدود شدن است به سقوط
قیمت کالها منتهی میشود ،و از آنجا که بخشی از کالهای تولید شده صرف اا با پائین آوردن
قیمت هایشان میتوانند در بازار به فروش برسند ،سرمایهای که آن را نمایندگی میکند
استهالك یا به نحویکه بنظر میرسد ارزانتر تولید شده است .سهام ،بوند ،و دیگر تضمین
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نامههای مالی دیگر نیز به همین سرنوشت دچار میشوند؛ ارزش بازار آنها  ،به خاطر سقوط
قیمتها و در هم ریختن بازار بورس ،استهالك مییابد.
طی دوران بحران ،تمرکز اساسا در نتیجه حذف سرمایههای خاص انجام میپذیرد ( و نه
آنطور که در دوره رونق از طریق فعالیتهایی مانند ادغام کردن سرمایهها و تحكیم صورت
میگیرد .سرمایههایی که تحت فشار شدید بستانكاران قرار دارند مجبورند که داراییهای
خویش ( از ماشین آلت بال استفاده گرفته تا قرار دادهای مواد اولیه) را ارزان به فروش
برسانند .آن سرمایههایی که قادر نباشند ارزش کالهایشان را در سطحی که اجازه باز تولید
به آنها بدهد محقق کنند ،ورشكست میشوند و داراییهای آنان یا حداقل قسمت قابل
استفاده آنها به بازار ریخته میشوند .مستهلک ساختن سرمایههایی که از فعالیت به عنوان
سرمایه  ،جذب دوباره آنها را امكان پذیر میکند؛ و این اساس بهتری جهت انباشت برای آن
سرمایههایی که بقاء یافتهاند فراهم کند:
«بخش عظیمی از سرمایه اسمی جامعه ـ یعنی ارزش مبادلهای سرمایه موجود ـ یكبار و
برای همیشه از بین میرود ،اگر چه این از بین رفتن ،ممكن است به واقع بازتولید نوین را
تسهیل کند زیرا که بر ارزش مصرف تاثیر نمیگذارد)08( ».
به علت سقوط قیمتها ،ابزار تولید خریداری شده در اغتشاش حراج ،ارزش مبادله کمتری
را نسبت به قبل نمایندگی میکنند ولیكن دارای همان ارزش مصرف هستند .هنگامی که
تولید از سر گرفته میشودـ و بالخره بحران ذخایر کالهای اضافی را آب میکند ـ مقدار
معین ارزش اضافی نسبت به سرمایه کل ،بزرگتر خواهد بود ،چون که همان مقدار ذخائر ابزار
تولید با هزینه کمتری میان سرمایههای قویتر تقسیم شده است .و این نرخ سود این
سرمایهها را ترقی میدهد )21( .مارکس بر نقش انتقال دارائیها از سرمایههای ورشكست
شده که توسط کاهش ناگهانی ارزش کالها و استهالك سرمایه نابود شدهاند  ،تاکید ورزید:
«بسیاری اوقات شرکتهای بزرگ تا دست به دست نشوند رشد نمیکنند ـ یعنی پس از
اینكه صاحبان اولیه آنها ورشكست شدند ،جانشینان بعدی آنها را ارزان میخرند و بدین
ترتیب با نهادههای سرمایهای کمتر کار را آغاز میکنند)20( ».
لیكن ،سرمایه صرفا متمرکز نمیشود .از یكسو ،منسوخ ترین و بی کفایت ترین سرمایهها
کال کنار گذاشته میشود .از سوی دیگر ،کاهش تعداد سرمایههای درگیر در تولید ،به وجود
آمدن اقتصادهای مقیاس بزرگ را تسهیل میکندـ یعنی جهت کاهش هزینه هر واحد
فرآورده .سرمایهگذاری در کارخانهها و ابزار تولید که قبال کند شده بود ،اکنون میتواند در
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سطح وسیعتر و سود آورتری به پیش برده شود .به طور خالصه ،سطح تكنیكی و کار آیی
سرمایه کل ترقی مییابد .نوسازی سرمایه فیكس به نوبه خود محرك مهمی برای توسعه
میشود .وقتی که این عناصر وارد عمل میشوند ،عرصه تولید میتواند و باید باز هم
گستردهتر شود ،که خود در برگیرنده تخصصیتر شدن تقسیم کار ،نفوذ بیشتر در شكل
بندیهای ماقبل سرمایهداری اطراف و گسترش بیشتر تجارت خارجی و سرمایهگذاری است .به
همراه این دیالكتیک بحران ـ بهبود ،بازسازی مجدد ارتش ذخیره کار از طریق بیكاری اجباری
در طی دوره بحران به سرمایه این امكان را میدهد که هم دستمزدها را در سطح پائین نگاه
دارد و هم اینكه سیستم انباشت شدید تری را از طریق سرعت بخشیدن به کار،برقراری
دیسیپلین کاری محكمتر ،و غیره تحمیل کند؛ و این به نوبه خود سودآوری و رونق را باعث
میشود )22( .استهالك وسیع سرمایه در طی بحران ،تمرکز سرمایه و سود آوری آن را
تسهیل میکند .بر این اساس  ،این امكان به وجود میآید که شرایط تولید را بازسازی کرده و
از نظر تكنولوژیكی آن را تحول بخشید .سرمایه منتج از این روند ،بیش از پیش متراکم بوده و
بر پایه تكنیكی عالیتر باز تولید میشود؛ و کالهایی که اکنون به مثابه عناصر سرمایه ثابت و
سرمایه متغیر وارد روند باز تولید میشوند ارزان شدهاند .
خالصه اینكه ،اختاللت مهم در سطح تولید ،مبادله و توزیع ،روابط میان سرمایهداران و
میان سرمایه و کار را تغییر میدهد .ذخایر کالهای اضافی جذب میشوند .بر عدم تناسب
هائی که به تولید اجتماعی لطمه میزنند و مشكالت در عرصه گردش ،بصورت موقت سرپوش
نهاده میشود .بر اساس ایجاد روابط نوین ارزش و قیمت ،سرمایه در نسبتهای نوین بین
عرصههای مختلف تولید اجتماعی توزیع میشود .این کار ،بازتولید هماهنگتر و سودآورتر
سرمایه کل را بصورت موقت تسهیل میکند .همزمان ،ورشكستگی سرمایههای مقروض و
استهالك دارائیهای مالی و تضمین نامههای مالی ،روبنای مالی را به لرزه میاندازد .نهایت اا
نرخهای بهره پائینتر که از دل بحران ظهور مییابند ،از فشار بر سرمایههای بقاء یافته
میکاهند .و بدین ترتیب ،با راه افتادن تولید و برقرار شدن اعتماد بین وام دهندگان و وام
گیرندگان ،زنجیر پاره شده ،اعتبار در طی دوره بحران میتواند دوباره متصل شود.
این دقیقا روند نابودی ارزشهای مبادله و سرمایههای دارای عدم کفایت است که بازسازی
سرمایه را جهت کسب سودآوری عظیم تر ،در مقیاسی وسیع باعث میشود ،و چارچوب نوینی
را برای انباشت ایجاد میکند که از جمله شامل مكانیسمهای پیچیدهتر و اجتماعی تجدید
است:
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«رکودی که در دنبال این ،در تولید به وجود میآید ،زمینه را برای توسعه بعدی تولید ـ در
محدودههای سرمایهداری ـ آماده میکند... .
 ...و بدین ترتیب ،سیكل دور نوینی را آغاز میکند .بخشی از سرمایه که به خاطر رکود
کارکردیاش دچار استهالك شده است ،ارزش قبلی خود را کسب میکند .برای مابقی همان
دور باطل یكبار دیگر تحت شرایط توسعه یافته تولید ،به همراه بازار گسترش یافته و نیروهای
مولده رشد یافته تكرار میشود )23( » ...
نتیجه ،مازاد تولید است :یعنی« ،فراخواندن ناگهانی همه این لحظات ضروری تولید
سرمایهدارانه؛ کاهش ارزش عمومی در نتیجه فراموش کردن آن ها؛ هم زمان به موجب آن
سرمایه با وظیفه تجدید کردن تالشهایش در سطح عالی تری از انكشاف نیروهای مولده روبرو
است که هر بار ،به عنوان سرمایه فروریختگی بزرگتری در انتظار اوست)24( ».
بنابراین ،همانگونه که قبال گفته شد ،بحران نه تنها بخش لینفک روند انباشت است بلكه
لحظهای تعیین کننده در این روند است ،زیرا که دقیقا در بحران و از طریق آنست که
تضادهای انباشت متمرکز شده و به قوه قهر (هرچند به صورت موقتی) حل میشوند)28( .
سرمایهداری به خاطر تضادی که اساس آن را تشكیل میدهد و مختص آن است ـ تضاد بین
تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی ـ دچار جهشهای عظیم میشود .به طور خاص
«نیروی محرکه آنارشی» به تجزیه سرمایه منتهی میشود که از این طریق مجددا بصورت
قهری بازسازی میشود.
گرایشات عینی و ضروریات سرمایه از تضاد بین طبقه کارگر و طبقه سرمایهدار جدا
نیستند و مطمئنا تحت تاثیر قرار دارند .اینكه چگونه یک بحران معین انكشاف یافته و حل
میشود ،به طور دقیق معین نیست .نكته صحیحتر این است که دقیقا در طی دورههای بحران
است که مبارزه طبقاتی به طور اعم به شدیدترین حالت میرسد :عالوه برتضادهای انباشت،
تاریخ و فرصتها نیز در این مقاطع فشردهاند  .لیكن ،اگر سرمایه به طور انقالبی سرنگون نشود
خود را مجددا ،بر طبق منطق خویش ،سازمان خواهد داد .معذالک ،یک قانون پایهای در
پیشروی از سطح پائینتر اجتماعی شدن به سطح عالیتر آن ،عمل میکند :آن طرقی که
سرمایهداران توسط آنها از چنگ بحران خالصی مییابند صرفا زمینه را برای بحرانهای
حادتر آینده آماده میکند .مارکس در یكی از مهم ترین قسمتهای گروندریسه چگونگی
حرکت این روند را تشریح کرد:
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«ناسازگاری هر دم فزاینده میان رشد ظرفیت تولیدی جامعه و روابط تولیدی موجود ـ
تظاهر خودرادر تضادها ،بحرانها و تشنجات تلخ بیان میکند .نابودی قهری سرمایه نه به
وسیله روابط برونی آن بلكه به عنوان شرط حفظ خویش برجستهترین شكلی است که به آن
گفته میشود برود و میدان را برای وضع عالی تری از تولید اجتماعی خالی کند  ....بنابراین،
عالی ترین حد رشد نیروی تولیدی به همراه عظیم ترین توسعه ثروت موجود ،مصادف
میشود با استهالك سرمایه ،به پستی رانده شدن کارگر و چالنده شدن نیروهای حیاتیش.
این تضادها به انفجار ،تحولت ناگهانی ،به بحرانها پا میدهد که طی آن تعلیق وسیع کار و
محو کردن بخش عظیمی از سرمایه رابه طور قهری به نقطهای تنزل میدهد که قادر به نقطه
حیات باشد  ....معذالک ،این نتایج مصیبت بارکه پیوسته تكرار میشوند هر بار زمینه را برای
تكرار خود در مقیاسی عالیتر و بالخره برای سرنگونی قهری سرمایه مهیا میکنند)24( .
پس ،دوباره به مفهوم رشد مارپیچی باز میگردیم .نتایج مصیبت بار تكرار شونده که
مارکس به آنها اشاره کرد ،مراحل بحرانی روندهای دورهای انباشت است که ابتدا تناوبهای
زمانی پنجساله و سپس سیكل صنعتی و تجارتی دهساله را در بر میگیرند .این سیكلها در
پیشرفتهترین کشور سرمایهداری در اوایل و اواسط قرن نوزده یعنی انگلستان ،متعارف بودند.
این جهشهای خطرناك و انفجارات چارچوب اساسی را تشكیل میدادند که سرمایه در طی
آنها متراکمتر شد و راه را برای بحرانهای جدیتر هموار ساخت و شرایط را برای سرنگونی
قهری خویش مهیا کرد .اگرچه مارکس نمیتوانست پیش بینی کند ،اما سرمایهداری از طریق
همین روند به مرحله عالیتر یعنی امپریالیسم گام نهاد که قوانین حرکت آن از قوانین حرکت
سرمایه که مارکس کشف کرد ،لینفک هستند .با ظهور امپریالیسم انباشت در مقیاسی جهانی
صورت گرفت .تضاد اساسی سرمایهداری به تضاد اساسی یک روند جهانی واحد ،هر چند بسیار
پیچیده ،تبدیل شد که در برگیرندۀ حرکت و تداخل تضادهای بسیار دیگر نیز هست.
تضادهای بنیادین سرمایهداری نه تنها تخفیف نیافته یا حل نشدهاند بلكه شدیدتر نیز شدهاند
 .اولین جنگ جهانی و انقالبی که لنین با موفقیت آن را رهبری کرد ،تائید برجسته و طالیه
دار عصری بودند که در آن «ناقوس مرگ مالكیت خصوصی» حقیقتاا به صدا در میآمد .اکنون
به نیروهای محرکه عصر میپردازیم.
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پانویس ها
0ـ مقصود از سرمایه فیكس ،ابزار و وسایل و سرمایهگذاریهای زیربنائی است ،که غیر منقول بوده و
بخشی از ارزش آنها از طریق چندین رشته کامل دورههای بازگشت سرمایه با پروسه تولیدی گره
خورده است ـ بر عكس مواد خام که کل ارزش آن در انتهای هر رشته از بازگشت سرمایه گردش
میکند.
2ـ تئوریهای ارزش اضافی ،جلد سوم020. ،
3ـ سرمایه ،جلد دوم ،صفحه 308.
4ـ تئوریهای ارزش اضافی ،جلدسوم ،صفحه (022تاکید از ماست).
8ـ سرمایه ،جلد سوم ،صفحه 241.
4ـ گروندریسه ،صفحه .994
ارزش مصرف هر ماشین وابسته است به عملكرد مشخص آن در تولید و توانائیاش در افزایش بار
آوری نیروی کار .لیكن ،ماشین مولد ارزش نیست بلكه در برگیرنده مقدار معینی از ارزش ،از زمان کار
ذخیره شده برابر با زمان لزم برای تولید آن بوده ،که ذره ذره به کالهای تمام شده منتقل میشود.
مواد خام ارزش خود را تماما یكجا منتقل میکنند .سرمایه فیكس و مواد خام ،سرمایه ثابت هستند ـ
که در میزان ارزش خود لیتغیرند .نیروی کار ،کالی منحصر به فردی است که مصرف آن همزمان
مولد ارزش است .بنابراین آنچه که برای پرداخت دستمزدها هزینه میشود سرمایه متغیر خوانده
میشود .ترکیب ارگانیک سرمایه نسبت ابزار تولید به استخدام شده را برحسب ارزش اندازه میگیرد.
9ـ یک مثال ریاضی ساده این مسئله را روشن میکند .اگر یک سرمایهدار در مرحلهای  011دلر برای
ماشین آلت ،مواد خام و غیره و به همین اندازه نیز جهت پرداخت دستمزدها صرف کند و  011دلر
ارزش اضافه در پروسه تولید کسب کند پس نرخ سود برابر  81درصد است .فرض میکنیم که سرمایه
ثابت ( ،)cسرمایه متغیر( )vو ارزش اضافه ( )sباشد پس این مثال از اینقرار میشود ، 011=c
 ، v = 011 ،011=sپس :نرخ سود مساوی
s/c+v=011/211
نرخ سودی داریم برابر با .%81
اما اگر در جریان گسترش تولید ،سرمایهدار  311دلر در عرصه سرمایه ثابت و  081دلر در زمینه
سرمایه متغیر صرف کند ،پس به فرض ثابت بودن نرخ استثمار ،مقدار ارزش اضافه کسب شده نسبت
به سرمایه متغیر منهای نرخ سود به %33،33کاهش خواهد یافت ،همان گونه که این معادله نشان
میدهد :نرخ سود مساوی است با:
s/(c+v)=021/(311+081)= 081/481=33،33%
9ـ سرمایه جلد سوم صفحات  238و 248
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8ـ رجوع کنید به سرمایه ،جلد سوم ،فصل چهاردهم .آخرین عامل ـ و حتی بیش از آن ،
سرمایهگذاری خارجی ـ با کلیه شبكه هایش برای تامین سود آوری ،دارای اهمیت عظیم در عصر
امپریالیسم است.
01ـ رجوع کنید به «تئوریهای ارزش اضافه» ،جلد سوم ،صفحه  .344رومان روزدالسكی در کتاب
شكل گیری کاپیتال مارکس (لندن انتشارات پالتو )0899 ،صفحات  400ـ  ،389مباحث مارکس را
که چرا نرخ صعودی استثمار نمیتواند گرایش نزولی نرخ سود را به طور دائم از بین ببرد ،تلخیص
میکند .تحلیل و بررسی مهمی از مفاهیم مارکسیستی در این ارتباط را میتوان در آثار انور شیخ
یافت .مثال رجوع کنید به اقتصاد سیاسی و سرمایهداری :یادداشتهائی بر تئوری داب پیرامون بحران
در مجله اقتصاد کمبریج شماره ( 2ژوئن  ،)0899که در آن انور شیخ تعیین میزان سود را در ارتباط
با جریان سرمایه و موجودی سرمایه مورد بحث قرار میدهد.
00ـ رجوع کنید به گروندریسه ،صفحات 914. ،843
02ـ سرمایه ،جلد سوم ،صفحه 248
03ـ سرمایه ،جلد سوم ،صفحات 288ـ 284و 289
04ـ رجوع کنید به پل ماتیک ،مارکس و کینز (بوستون ،انتشارات پورتر سارجنت )0848 ،صفحه49
08ـ سرمایه ،جلد سوم ،صفحه 248
04ـ تئوریهای ارزش اضافی ،جلد سوم ،صفحه 021
09ـ سرمایه ،جلدسوم ،صفحه 213
09ـ گروندریسه ،صفحات 448ـ444
08ـ تئوریهای ارزش اضافه ،جلد دوم ،صفحه 484
21ـ رجوع کنید به «مایتک» ،مارکس و کینز ،صفحات 91ـ90
20ـ سرمایه ،جلد سوم ،صفحه 004
22ـ در عینحال ،نقش ارتش ذخیره کار نسبت به مكانیسم حل بحران در عصر امپریالیسم مرکزیتر
است ،اگر چه نباید اهمیت بینالمللی جاری آن را نادیده گرفت.
23ـ سرمایه جلد سوم صفحه 288
24ـ گروندریسه صفحه 404
28ـ نكتهای مشابه در مورد سیكل ،در کتاب «بازخوانی کاپیتال» ،بن فاین و لورنس هاریس( ،لندن،
انتشارات مک میالن )0898 ،صفحه 91
24ـ گروندریسه ،صفحات  981ـ 948
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فصل چهارم
گذار از سرمایهداری رقابت آزاد به امپریالیسم
کار لنین دقیق اا این بود که برای مشخص کردن ریشههای اقتصادی جنگ و سیاست نوین،
علل پیچیده رشد مستمر سرمایهداری و نیز تشدید تضادهایش در عصر امپریالیسم ،را توضیح
داد .وی در مقدمۀ اثر خود به نام «امپریالیسم ،بالترین مرحله سرمایهداری» ،آن را به عنوان
طرح «تصویر مرکبی از نظام سرمایهداری جهانی در چارچوب روابط بینالمللی اش» ()0
معرفی کرد .در سراسر این اثر ،وی به تحولت درونی کشورهای پیشرفته و تحت ستم و در
روابط میان آنها که سرمایهداری را به یک نظام جهانی ستم استعماری تبدیل کرد و نیز به
روندهای رشد اشاره کرد که ناگزیر به تشنجات درونی سرمایهداری جهانی منجر می شوند.
آشكار است که لنین صرفا به تغییرات در ساختار کشورهای پیشرفته یا حتی عمدتا به روابط
بین کشورهای پیشرفته و عقب افتاده اکتفا نكرد ،اگر چه بنظر این هاحائز اهمیت عظیمی
هستند .مسئله مورد بررسی و نقطه عزیمت وی را سیستم در کلیت جهانیش ،تشكیل میداد.
لنین در این اثر ،تغییرات عمیقی را که در ساختار و عملكرد سرمایهداری اتفاق افتاده بود
به وسیله نتیجه گیری از انبوهی آمار در مورد سیر رشد سرمایهداری در اواخر قرن نوزدهم
نشان داد .نقطه عطف مهم در آن رشد ،بحران طویل المدتی بود که در سال  0993آغاز شد و
عمیقا کشورهای مهم سرمایهداری را تحت تاثیر قرار داد .این بحران وسیعا گرایش به تراکم را
افزایش داد .به طور مثال ،در آلمان سیستم بسیار پیشرفته تراستها و کارتلها ابتدا در
سالهای متعاقب افت اقتصادی به ظهور رسید .رونق پایان قرن نوزدهم و بحران  0811باز هم
بیش از پیش روند تراکم و تمرکز را شتاب بخشید و در پی خود یک نظام مالی و صنعتی بر
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جای گذاشت که تحت سلطه چند گروهبندی عظیم سرمایه که دارای موقعیتی استراتژیک
بودند ،قرار داشت)2( .
تا پایان دو سوم قرن نوزدهم ،دیگر فئودالیسم اروپای غربی از بین رفته و سرمایهداری
داشت نفوذ نظام خود را تا اقصی نقاط سرزمینهای تصرف نشده در جهان ،میگستراند .این
مسئله به میزان زیادی باعث شد که سرمایهداری در داخل به طور نسبتا مسالمت آمیزی رشد
کند( .اگر چه همراه با وقفههایی در رشد) .در واقع ،این تثبیت یافتن سرمایه دقیقا در ارتباط
با خشونت توسعهاش در مناطقی که بتازگی یا به طور همه جانبهتر در آنها نفوذ میکرد ،قرار
داشت .در اواخر قرن نوزدهم ،آنچه که به جهان سوم ( )3مشهور گشت از یک بازار فروش و
صدور سرمایه فرعی برای کشورهای پیشرفته به یک جزء لیتجزای رونق آنان تبدیل شد.
بینالمللی شدن سرمایهگذاری سرمایه مولد ،بازار جهانی را دگرگون کرد .در سطح سیاسی،
برتری نظامی ،استعماری و اقتصادی انگلستان مورد چالش رقبایی که در حال ساختن
امپراطوری بودند قرار گرفت .برقراری خشونت آمیز و شدید نظام تعرفهای حمایتی توسط این
کشورها ،بر تجارت آزاد سایه افكند .تب و جوش تصرفات استعماری در میان قدرتهای بزرگ
برای تقسیم کامل جهان در میان خودشان به اوج خود رسید .این کشورها ،قدرت خود را بر
هر گوشه جهان مستولی گرداندند .لنین این جهشی را که اتفاق افتاده بود چنین جمعبندی
کرد:
«درآستانه قرن بیستم شكل گیری نوع نوینی از انحصار را میبینیم :اول ،سرمایهداری
انحصارگر در کشورهایی که سرمایهداری درآنها رشد کرده است مشارکت (اقتصادی) میکند؛
ثانیا یک چند کشور بسیار ثروتمند که در آنها انباشت سرمایه به ابعاد عظیم رسیده است
موقعیت انحصاری دارند)4( ».
این ظهور درونی و بیرونی انحصار در سطح عمیق تری بیان دایره تنگ شوندهای بود که
انگلس بدان اشاره کرد .سرمایهداری به محدودههای مالكیت خصوصی فشار وارد میآورد و در
سطح جهان با موانع سخت تری روبرو میشد .نیروی محرکه آنارشی ،اجتماعی شدن نیروهای
تولیدی در سطح محلی به سطح کامال نوینی از تراکم و تمرکز محلی رانده بود .همین نیروی
محرکه این قدرتها را به سوی بیرون راند که در آنجا با قدرتهای استعماری نوع قدیم که
ضعیفتر بودند درگیر شدند ،توپ هایشان را بروی جنبشهای ملی نوظهور گشودند و به
یكدیگر حمله ور شدند )8( .خطوط کلی سرمایهداری نوین قابل رویت بود :سرمایهداری در
حال گذار خشونت بار به مرحلهای عالیتر بود.
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پس ،پیدایش امپریالیسم عبارت است از رشد اساسی سرمایهداری به مرحلهای مجزا و
مشخص .عصر امپریالیسم عصر جنگ و انقالب است که توسط مجموعهای از پدیدههای تاریخا
شكل گرفته و به هم مربوط تعین یافته است .لنین با آگاهی به اینكه چنین تعاریفی گرایش
به ساده کردن پیچیدگی طبیعت یا جامعه دارند ،و نیز با تشخیص اینكه هیچ جنبهای از
امپریالیسم به تنهایی ماهیت آن را مشخص نمیکند ،اساسی ترین خصوصیات امپریالیسم را
بر شمرد:
«امپریالیسم ،آن مرحله از رشد سرمایهداری است که در آن سلطه ،انحصارات و سرمایه
مالی برقرار شده است ،صدور سرمایه از اهمیت برجسته برخوردار شده ،تقسیم جهان در میان
تراستهای بینالمللی آغاز گشته ،و تقسیم کلیه سرزمینهای جهان در میان بزرگترین
قدرتهای سرمایهداری به پیایان رسیده است)4( ».
امپریالیسم ،فعل و انفعال قوانین سرمایه در کشورهای پیشرفته (در تعین تاریخی شان) با
روندهای تاریخ دیگر که در جهان جاری هستند ،است .امپریالیسم صرفاا انكشاف ساده یا بسط
قوانین حرکت سرمایه نیست .به طور مثال ،در دورهای که لنین در مورد امپریالیسم نوشت،
سرمایهداری بر جهان سلطه یافته بود ولی جهان کامال سرمایهداری نشده بود .شیوههای
تولیدی ماقبل سرمایهداری به تبعیت نظام جهانی سرمایهداری در آورده شده و در آن ادغام
شدند ـ این ویژگی بسیار مهم پیدایش و توسعه عصر امپریالیسم بود .کل دیدگاه لنین در
تضاد کامل با تفاسیر غایت گرایانه از منشاء امپریالیسم و مكانیسمهای آن قرار دارد .او توسعه
تاریخی واقعی و مشخص امپریالیسم را بررسی کرد .و به این واقعیت برجسته اشاره کرد که
سال  0811دیگر شیوه تولیدی سرمایهداری به سرعت داشت جهان را به طور کل در دام
تضادهای خویش افكنده و عناصر گوناگون اقتصاد جهانی را وارد روابط نوین با یكدیگر
میکرد:
مارکسیسم ،پیوسته هم به رابطه بین سرمایهداری و بازار جهانی و هم به رابطه بین
رخدادهای بینالمللی و تحولت کشورهای خاص ،اهمیت داده است .مارکسیستها بر خصلت
بینالمللی تولید و مبادله سرمایهداری تاکید ورزیده و عقیده دارند که هر چه سرمایهداری
بیشتر رشد میکند این خصلت ابعاد گسترده تری مییابد .حتی مارکس و انگلس در آثار خود
به نام «ایدئولوژی آلمانی» و «فقر فلسفه» تاکید کردند که رشد تجارت بینالمللی این امكان
را به وجود آورد که بتوانیم از یک تاریخ جهانی واقعی سخن بگوییم و این که چگونه
پدیدههای متفاوتی همچون اختراعات در اروپا و مقدار برداشت محصول غله در قاره آمریكا بر
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توسعه داخلی در کشورهای مختلف تاثیر خود را به جا گذاشت )9( .مارکس در گروندریسه به
گرایش جهانی شدن سرمایه اشاره میكند« :گرایش به ایجاد بازار جهانی در خودِ مفهوم
سرمایه نهفته است )9( ».مارکس در«سرمایه» نوشت« :تاریخ نوین سرمایه ،به تاریخ ایجاد
یک بازرگانی جهانشمول و یک بازار جهانشمول در قرن شانزدهم بر میگردد».
وی روزهای آغازین از قرار شاعرانه انباشت اولیه سرمایهداری را اینگونه خوار شمرد و به
سخره کشید:
«کشف طال و نقره در آمریكا ،نابود کردن و برده سازی و مدفون کردن آنان در معادن،آغاز
فتح و غارت هند غربی ،و تبدیل آفریقا به میدانی برای شكارتجارتی (سیاهپوستان ،نشانه های
طلوع عصر تولید سرمایهداری بود)8( ».
اینها عوامل مهم بینالمللی بودند که خلع ید قهری از تودههای تولید کننده در کشور
بومی را که پیشتر ازآن به عنوان پایه اجتماعی ظهور سرمایهدارییاد کردیم تسهیل کردند.
( )01فعالیتهای اقتصادی خارجی قدرتهای اروپایی در حال صعود ،در قرون پانزدهم و
شانزدهم ـ به ویژه فتوحات وحشیانه و چپاول توسط انحصارات تجارتی ـ نقشی حیاتی در
ایجاد اضافهای بازی کرد که در این کشورها رشد روابط سرمایهداری که هنوز جوانههای
شكنندهای بودند را تغذیه کرد .فرق فعالیت های تجاری و غارتگرانه بازرگانان و دولتهای
اروپای غربی در مقایسه با امپراطوریهای پیشین این بود که اینبار در درون اقتصادهای
اروپایی پایهای وجود داشت که ثروت میتوانست انباشته شده توسط این فعالیتها بصورت
سرمایه بكار گیرد ،در وسایل تولید سرمایهگذاری کند و آن را با نیروی کار پرولترهای بی چیز
ممزوج کند .همچنین به همین دلیل این بازرگانان میتوانستند نسبت به شرکای بازرگان
خود در دیگر نقاط جهان ،سریعتر انباشت نمایند .از سوی دیگر هر چند رشد درونی نیروها و
روابط تولیدی اساس پیدایش سرمایهداری در اروپا بود ،اما بازار جهانی این روند را تسهیل
کرده و شتاب بخشید :نه تنها بر شتاب رشد بلكه بر شكل سرمایهداری در حال پیدایش تاثیر
نهاد.این دوره سرمایهداری مرکانتالیستی بود که در آن تجارت و ربا خواری سلطه داشت .ابزار
تولید ابتدائی و پراکنده بوده و هنوز هیچگونه تقسیم کار بینالمللی وجود نداشت .در قرنهای
هجدهم و نوزدهم ،با تعمیق و گسترش بیشتر روابط کالیی ،یک بازار جهانی سرمایهداری
تحت سلطه سرمایه صنعتی ایجاد شد و توسط رقابت آزاد به جلو رانده شد )00( .الزامات
بینالمللی سرمایه صنعتی ،مناطق عقب افتاده جهان را تحت انقیاد سرمایه کشاند و باعث
نفوذ روابط سرمایهداری درآنها شد؛ پدیدهای که شاعرانهتر از حرکت رو به بیرون مرکانتالیسم
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نبود .بخش بزرگتری از تولید جهان به تولید کالیی در خدمت ضروریات سرمایه صنعتی در
حال گسترش تبدیل شد:
«توسعه تجارت خارجی ،اگر چه اساس شیوه تولیدی سرمایهداری در دوران کودکیش بود،
در عین حال ،با گسترش بیشتر شیوه تولیدی سرمایهداری ،از طریق ضرورت ماهوی این شیوه
تولیدی و احتیاجش به یک بازار بیش از پیش گسترش یابنده ،به محصول خود این شیوه
تولیدی تبدیل شده است )02( »...
«به محض اینكه  ...شرایط عمومی لزم ،جهت تولید توسط سیستم صنعتی نوین ،استقرار
مییابد ،این شیوه تولیدی صاحب یک انعطاف پذیری ،ظرفیتی برای توسعه ناگهانی و جهش
وار آن میشود که جز در تامین مواد اولیه و فروش فرآوردهها با مانع روبرو نمیشود  ...ماشین
با از بین بردن تولید دستی در کشورهای دیگر آنها را به شكلی قهری به عرصهای برای
تامین مواد اولیهاش تبدیل میکند ...یک تقسیم کار جدید و بینالمللی ،تقسیمی که با
ضروریات مراکزاصلی صنعت نوین مناسبت دارد ،هویدا میشود )03( »...
در دوره تفوق یابی سرمایه صنعتی ،بازار جهانی بیش از آنكه پیش شرطی برای تولید
سرمایهداری باشد ،محصول آن بود ،که بصورت بازار فروش برای کالها و منبعی برای مواد
اولیه عمل میکرد .در سالهای بین  0941و  ،0981تجارت خارجی  %91افزایش نشان داد.
( )04در همان زمان ،رواج فرآیندهای صنعتی در آمریكا و در اکثر کشورهای اروپایی ،رشد
نیازهای غذائی و مواد اولیه این کشورها و قوای محرکه ویژه صنایع نساجی و پنبه انگلستان
باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر اروپایی شد)08( .
مناطق وسیعی از جهان غیراروپایی به درون عرصه گردش سرمایه صنعتی کشیده شدند
(اگر چه به طور ناموزون) از نقطه نظر تاریخی جهانی سرمایهداری خارجی در این مناطق
نقشی انقالبی ایفا کرد :بر روابط ما قبل سرمایهداری و روبناهای این جوامع گوناگون ضربه
وارد آورد و تولید کالیی ور وابط تولیدی بورژوایی شده و این جوامع را تا حدود بسیار زیادی
از انزوایشان که پیش از آن وجه مشخصهشان بود ،بدر آورد .داد و ستد بین کشورهای
پیشرفته و عقب افتاده نسبت به غصب ثروت و انتقال آن نقش عمده تری یافت .چپاولگری
شمشیرکه مشخص کننده عصر مرکانتالیسم بود و به نابودی قیود فئودالی تولید در اروپا
کمک کرده بود ،آرام نیافت اما بیش از پیش به خدمت رفع نیاز دائم التزاید سرمایه صنعتی به
بازارهای جدید ،در آمد.
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اگر چه ارتباطات بینالمللی در حال توسعه بوده و قلمروهای نوینی را بدورن گرداب اقتصاد
جهانی میکشاند ،و اگر چه فعل و انفعال بین جوامع گوناگون راه را برای درجه عالی تری از
وابستگی متقابل باز کرد،اما سرزمینهای سرمایهداری و ما قبل سرمایهداری کماکان بصورت
جوامع اساسا مجزا با یكدیگر روبرو میشدند ،و تكامل هر یک توسط قوای محرکه درونی
خویش تعیین شد .در حالیكه چارچوب بینالمللی به طور درجه دوم به مثابه شرط خارجی
عمل میکرد .پس چه چیزی باعث شد شرایط این فعل و انفعال دگرگون شده و شیوه
تولیدی بورژوایی در مقیاس جهانی مسلط شود؟
در اینجا لزم است که بازگشتی داشته باشیم به اثرات طولنی مدت اجتماعی شدن
فزاینده ،همزمان ،آنارشی تعمیق یافته تولید سرمایهداری در چارچوب ملی ،و ماهیت و شرایط
مبارزه برای کسب برتری در سطح بینالمللی (که پدیدههایی کامال مرتبط هستند) .در اواسط
قرن نوزدهم ،سرمایهداری در اروپای غربی در حال کسب درجهای از رشد و پختگی بود که
تضادهای آن را تشدید کرد .این سرمایهداری ،اساساا در سطح داخلی بر فئودالیسم غلبه کرده
و آن را متحول ساخته بود (نه به شكل کامل یا موزون ،بلكه به طور اساسی) که ،همانگونه که
یادآوری خواهد شد ،ابزاری ضروری بود که سرمایه توسط آن خود را تجدید سازماندهی کرد
(درژاپن وآلمان گذارکامل به سرمایهداری بطور همزمان با حرکت به سوی مرحله امپریالیستی
صورت گرفته و توسط آن به طور فشرده ) با رشد بیش از پیش سرمایهداری در کشورهای
پیشرفته ،تجارت خارجی به مثابه عامل خنثی کننده گرایش نزولی نرخ سود داخلی این
کشورها از اهمیت بیشتری برخودار شد .این توسعه تجارت ،انباشت سرمایه را شتاب بخشید و
بدین ترتیب ،همانگونه که قبال در ارتباط با عملكرد عمومی گرایشات خنثی کننده گرایش
نزولی نرخ سود توضیح داده شد ،نهایتا مشكالت انباشت را پیچیدهتر کرد که توسعه باز هم
بیشتر تجارت را ضروری ساخت .اما توسعه تجارت با مناطق عقب افتاده جهان ،به طور روز
افزون در تضاد با گنجایش محدود شیوههای تولید ماقبل سرمایهداری آنها قرار میگرفت.
مثالا ،فئودالیسم به علت رکود نسبیاش نمیتوانست تولید را در سطحی که بتواند جوابگوی
ضروریات تجارتی در حال رشد سرمایهداری باشد ،توسعه دهد)04( .
رخداد نوینی در خود مدارهای سرمایه در حال بوقوع پیوستن بود که جهان را به شیوه
نوینی در هم ادغام میكرد .پیش از عصر امپریالیسم ادغام اقتصادی جهان عمدتا نتیجه
عملكرد داد و ستدهای تجاری و پولی بود .مدار سرمایه کالیی در زمان مارکس بینالمللی
شده بود( .ما پیش از این به رشد بسیار سریع تجارت جهانی اشاره کردیم) .مدار سرمایه پولی
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نیز پیش از ظهور امپریالیسم ،بینالمللی شده بود .خود مارکس از طال به عنوان پول جهانی
صحبت کرد که عنصری ضروری در تسهیل تجارت جهانی بود.
همراه با امپریالیسم بود که خودِ مدار سرمایهی تولیدی برای نخستین بار به نحو موثری
بینالمللی شد و پایۀ وحدت نوین سرمایه را در سطحی جهانی فراهم کرد .سرمایهگذاری
سودآور در کشورهای پیشرفته به دلیل به وجود آمدن درجه عالیای از رشد و تراکم محدود
شد و زیر فشار قرار گرفت .سرمایه بنا بر ضروریات ملیاش  ،در مقیاسی کیفیتا بزرگتر دارای
نیازی درونی به سوی کشف و توسعهی بازارهای خارجی برای صدور سرمایه به عنوان سرمایه
ـ ارزشی که مولد ارزش اضافیـ بود .از اواسط تا پایان قرن نوزدهم این امر امكانپذیر شد زیرا
ظرفیت صدور سرمای ه و امكان استفاده از آن در مناطق گوناگون جهان در سطح و عمق
تكامل یافته بود)09( .جریان یابی سرمایه به خارج جهش کرد و مطابق با قانون ارزش و
سودآوری در سطح بینالمللی به طور گسترده  ،سرمایهگذاری شد .در نتیجه انتقال ارزش ـ و
خود شكل گیری ارزش ـ بینالمللی شد .با غلبه این مدار بینالمللی شده سرمایه مولد
شیوههای پیشین ادغام جهانی دگرگون شد و معامالت تجاری و پولی تابع صدور سرمایه
شدند .تحلیلی که اخیرا انجام شده توضیح مفیدی را اینچنین ارائه میدهد:
«در جریان روند انباشت( ،رشد و تفكیک و تشدید تقسیم کار اجتماعی؛ و در جریان
افزایش مداوم تحرك سرمایه بینالمللی و نیز تداخل ماوراء ملی آن ،رشتههای پیوند
مجموعههای باز تولیدی مجزا (یعنی سرمایههای ملی) که پیش از این به طور برگزیده و
اساسا در عرصه گردش مستقر شده بودند ،به طور فزایندهای در هم تنیده میشوند تا اینكه
این مجموعه باز تولیدی مجزا به یک مجموعه واقعی  ،یگانه و جهانی تبدیل شوند.)09( ».
در همان حال ،قدرتهای بزرگ سرمایهداری بر سر تقسیم غنائم مستعمراتی سر شاخ شده
بودند .دیگر جای فتح نشدهای در جهان باقی نمانده بود و تنها راه گسترش یافتن به مناطق
جدید تقسیم مجدد همان مناطق موجود بود:
«برای نخستین بار جهان کامال تقسیم شده است به نحوی که در آینده فقط تقسیم مجدد
امكان پذیر است .یعنی مناطق جهان صرفا میتوانند از یک «مالک» به «مالک دیگر» دست
به دست شوند .نه اینكه به مثابه یک منطقه بدون صاحب به «مالک» منتقل شوند)08( ».
لنین تاکید کرد که گذار به مرحله سرمایهداری انحصاری مستقیما با تشدید مبارزه بر سر
تقسیم جهان مرتبط است اما برخالف آنچه که منتقدین بورژوا و مارکسیست وی اغلب تكرار
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میکنند ،لنین میان پیدایش انحصار و مبارزه بر سر تقسیم به یک رابطه خشک ایجابی قائل
نشد)21( .
آمار و ارقامی که وی ارائه میکند و نشان میدهد که چگونه این مبارزه به موازات به وجود
آمدن مرحله انحصاری سرمایهداری اروپای غربی تشدید شد :بین سال های  0994و 0804
دارائیهای مستعمراتی شش قدرت بزرگ سرمایهداری (بر حسب مساحت اراضی مناطق)
بیش از پنجاه درصد افزایش یافت .به طور مطلق  ،کشورگشائی افسار گسیخته سرگیجه آوری
در جریان بود .در آفریقا ،به عنوان برجستهترین مثال تا سال  0994تنها یک دهم کل
مساحت آن مستعمره شده بود .در سال  0811یعنی صرفا بیست سال بعد ،نه دهم کامل از
کل مساحتش تحت حاکمیت خارجی قرار گرفت)20( .
در عصر امپریالیسم ،روابط ساختاری نوینی ظاهر میشود و به روند انباشت ناهنجاریهای
ویژهای میدهد که بخشی از وجودش است.تحت نظام امپریالیستی انباشت به طور قطعی از
طریق انحصار ،و مشخصا تحت حاکمیت سرمایه مالی بینالمللی  ،که عامل کلیدی فعال
کننده و تحریک کننده روند باز تولید است ،انجام میشود .این ( انباشت) بر پایه تقسیم جهان
بین ملل ستمگر وستمدیده انجام میگیرد .توسعه مستعمراتی و مافوق سود مستعمراتی در
روند کلی انباشت نقش حیاتی ایفاء میکنند .و در عصر امپریالیسم ،انباشت از گذرگاه رقابت
بین سرمایههای ملی متفاوت ،میگذرد .هر چند سرمایهها و شكل بندیهای ملی در یک
سیستم بینالمللی واحد قفل شدهاند  ،این نیز حقیقتی است که این سیستم اگر چه یک کل
در در هم تنیده است به ناگزیر به سرمایههای ملی و بلوك های سرمایههای ملی تقسیم شده
است .این پدیدهها تصادفی نبوده بلكه بخشی از شكل وجودی سرمایههای بینالمللی شده
هستند .تقسیم جهان و مبارزات سیاسی در جهان از جمله و به طور قطع مبارزات انقالبی ) با
عملكرد قوانین انباشت تداخل کرده و بر آن تاثیر میگذارند.
تحولت سیاسی و اقتصادیای که تا کنون بررسی کردیم ،در چارچوب تكامل تاریخی و
روابط درونی پویای خویش ،مسئول یک تحول کیفی در روابط جهانی هستند .مسئله به این
سادگی نبودکه بازار جهانی اکنون صرفاا چند کشور دیگر را نیز در بر گفت؛ این بازار جهانی
دیگر آن بازار سابق نبود .با ظهور امپریالیسم ،یک محرك بینالمللی جوامع مختلف را به
تبعیت در آورده و آنها را به هم پیوند میدهد .بر اساس تحلیل لنین از اقتصاد سیاسی عصر
باب آواکیان به این تغییر در روابط جهانی و بویژه به اهمیتی که مبارزه طبقاتی در سطح
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بینالمللی دارد ،معنای عمیق تری داده است .نتیجه گیریهای آواکیان دارای معانی
متدولوژیک و سیاسی عمیق است:
«در یک معنای کلی ،تحولت جهانی به مثابه یک کل واحد ،بیش از تحولت کشورهای
معین ،در تكامل مبارزه طبقاتی (و ملی) ،شكل گیری اوضاع انقالبی و غیره یک کشور معین
تعیین کننده هستندـ تعیین کننده نه فقط به عنوان شرط تحول (علت خارجی) بلكه به
عنوان اساس تحول (علت داخلی)...پیش از پیدایش امپریالیسم ـ یا پیش از اینكه جامعه
بورژوایی (یا به عبارتی عصر بورژوایی ) در جهان مسلط شد و تحولت کلیه جوامع جهان به
طور کلی در یک روند واحد به هم پیوسته شوند چنین نبود ...مثال چین ( یا آمریكا ،یا هر
کشور دیگر) دارای ویژگی خود ،تضاد خاص خود هستند و در یک چارچوب بقیه جهان ( و
مبارزه و تغییراتی که در آن رخ میدهد) نسبت به چین (یا آمریكا و غیره) خارجی است .اما
در چارچوبی دیگر ،چین  ،آمریكا و بقیه کشورهای گیتی بخش هایی از همان (جامعه بشری )
را تشكیل میدهند که به مثابه یک کل واحد دارای تضاد و تحولت داخلی خویش است که
به طور کلی توسط تضاد اساسی عصر بورژوایی یعنی تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک
خصوصی  ،تعیین میشوند...نمی توان گفت که هر کشور جهان و تحولت درون آن همیشه
بخشی از جهان و روابط جهانی ـ و تحولت درون آن روابط ـ بوده است ،یا حتی نمیتوان
پیشتر رفت و گفت که زمین بخشی از منظومه شمسی  ،و این منظومه نیز بخشی از یک
کهكشان است و غیره اما میتوان ـ و باید ـ گفت که در چارچوب مورد بحث ما که عبارتست
از تحولت جامعه بشری ،تفاوت بین یک کشور و جهان یک چیز و تفاوت بین منظومه
شمسی و جهان (کیفیتا چیزی دیگری است؛ همین نیز در مورد روابط بین جوامع مختلف
کمابیش منفرد در دوره پیش از غلبه عصر بورژوایی و دوره غلبه آن ،صادق است؛ زیرا که
پیش از آن تحولت جوامع معین بخشی از یک روند کلی جهانی ـ یک روند واحد جهانی ـ به
آنصورت که امروز هستند ،نبودند» ()22
دیدگاه آواکیان ،یكی از تزهای اصلی این اثر است .با ظهور امپریالیسم تضاد اساسی عصر
بورژوایی ،به تضاد اساسی یک روند جهانی واحد و عمومی یعنی روند گذاراز عصر بورژوایی و
جایگزینی آن توسط عصر کمونیسم جهانی  ،تبدیل میشود .در طول این روند ،این تضاد
شدیدتر شده و به نوبه خود بسیاری از تضادهای تابعه خود و مبارزات را در جهان تشدید
میکند ،و در عین حال تضادهای نوینی را نیز متولد میکند ،به ویژه تضاد بین نظامهای
سوسیالیستی و امپریالیستی را تضادهای اصلی دیگری که از این تک تضاد اساسی بر
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میخیزند درون این روند تنیدهاند؛ همین طور ،تضادهای دیگری که متعلق به دوره ماقبل
جامعه و یا در خارج از آن وجود داشتند نیز در آن تنیده شدهاند )23(.
انحصاری کردن و اشباع نسبی سرمایه در کشورهای پیشرفته سرمایهداری و در التزام آن
بینالمللی کردن کل مدار ،باعث شد که جوامع مختلف در زیر یک روند واحد جهانی طبقه
بندی شوند .اکنون دیگر مسئله بدین نحو نیست که ساختارهای کهن صرفا شكسته میشوند
و زیر ضرب میروند بلكه این ساختارها بر پایه ادغام تبعیشان در درون جریان بینالمللی
سرمایه امپریالیستی ،دچار تحول میشوند .یک رابطه تولیدی نوین ،فعل و انفعال بین
کشورهای پیشرفته و تحت ستم را تعیین میکند .تقسیم جهان بین قدرتهای بزرگ
سرمایهداری و مبارزات و برخوردهایی که این مسئله به وجودآورد یا تشدید کرد ،یک عامل
تاریخی اساسی در به وجود آمدن این تغییر در روابط جهان بود .پس شبكه روابط و ارتباطات
بینالمللی به طور همزمان از یک سو محرکی بسیار مهم برای انباشت است و از سوی دیگر
عمدهترین رشته موانع بر سر راه انباشت است ـ هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی.
جهان ـ و تحولت روابط درون آن ،که توسط تضاد اساسی عصر بورژوایی تعیین میشوندـ
عرصه اساسی( و چارچوب تحلیلی اساسی) جهت درك نیروها و عوامل تاثیر گذاری است که
سیاست و اقتصاد را در عصر امپریالیسم شكل میدهند .در عین حال ،جهان ( به معنای
جامعه بشری) مجموعهای از سطوح متمایز شكلبندیهای ملی ،بلوكها و نظامهای مخالف
یكدیگر هستند که خود از نقطه نظر درونی متضاد بوده ،دارای ویژگی ها و قابلیت تاثیر
گذاری مختص به خود هستند .مثالا ،ویژگی های ملی استراتژی انقالب در هر کشور مشخص
را تعیین خواهد کرد .لیكن این نسبی است :به طور کلی ،طی دورههای بحران بینالمللی،
عوامل بینالمللی تبدیل به عامل ویژهای در کشورهای معین میشوند .عكس این امر نیز
صادق است .یعنی بطور دیالكتیكی ،مبارزات یا رخدادهای کشورهای مجزا اهمیت بین المللی
گسترده دارند .این دقیقا بدان خاطراست که انكشاف تضاد اساسی در مقیاسی جهانی– در
حالی که مقیاس جهانی بسیار پیچیده و ترکیبی از جوامع مختلف است –یک کلیت بهم
پیوسته و تعیین کننده است .بنابراین باید در هر گونه بررسی جدی مولفههای انباشت
امپریالیستی و مبارزه انقالبی اولویت عینی و تحلیلی مناسبات بینالمللی و وجود این فرآیند
واحد جهانی را در نظر بگیریم.
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پانویس ها
0ـ امپریالیسم ،بالترین مرحله سرمایهداری .لنین .ص ( 3کلیات آثار ،جلد  23ص )098
2ـ فاصله ی میان سالهای  0948و 0993غالبا به نام «رکود بزرگ»و یا صحیحتر «رکود بزرگ قیمت
ها» خوانده میشد .در واقع ... ،سال های سقوط شدید قیمت ها اساسا به علت بحران کشاورزی در
بسیاری مناطق جهان و افزایش قدرت تولید کار ناشی از پیشبرد تكنیكی انبوه ،بود .به عالوه،
فرصتهای سرمایهگذاری تحت فشار قرار داشته و مشكالت مازاد تولید در بعضی کشورهای ......احساس
میشدند .در عین حال ،در حالیكه نرخ رشد میانگین سالنه بازده حقیقی در انگلستان و فرانسه به نحو
چشمگیر.....داشت ،آمریكا و آلمان قادر به حفظ رشد خود در سطوح بیست سال قبل خود شدند .این
سال ها ،دوره بحران اقتصاد جهانی ،رکود دهه  0831یا بحران جاری جهانی نبود ،و این یک دوره
انقالبی در این کشورها نیز نبود.
3ـ ما از عبارت «جهان سوم» بدین جهت استفاده میکنیم که به مثابه نوعی عبارت مختصر که جا
افتاده است و بیانگر مردم و کشورهای ......آفریقا و آمریكای لتین است .لیكن استفاده از این عبارت
هیچ مناسبتی با استفاده رویزیونیست های حاکم بر چین از آن ،ندا ......قصد آنها از استفاده از این
عبارت لپوشانی روابط طبقاتی درون این کشورها و بین آنها و امپریالیسم است ،و اغلب استفاده
تقسیم بندی غیر علمی بین جهان دوم (امپریالیست های ضعیفتر و دولت های سرمایهداری) و جهان
اول (دو ابرقدرت) همراه  ...سرپوشی بر ماهیت امپریالیستی و ارتجاعی این دولتها و ترغیب اتحاد با
بلوك آمریكا در برابر شوروی است ،در توضیح کشور  ...جهان سوم ،ما از عبارت (نئو) کلنیال ،وابسته،
و تحت ستم به یک معنی استفاده میکنیم.
4ـ «امپریالیسم» ،صص 92ـ 93و کلیات آثار لنین به انگلیسی ،جلد  22ص 240
8ـ جنگهای انگلستان ـ بوئر و آمریكا ـ اسپانیا و جنگ روس ـ ژاپن متعاقب آنها ،در اواخر قرن
نوزدهم و اوایل قرن بیستم اولین تبرخوردهای امپریالیستی مهم بودند.
4ـ امپریالیسم ،لنین ص  014و کلیات آثار لنین به انگلیسی جلد  22صص 244ـ249
9ـ رجوع کنید برای مثال به مارکس و انگلس ،ایدئولوژی آلمانی در مجموعه آثار مارکس و انگلس
(نیویورك ،انتشارات بین......جلد پنجم ،صفحات 81ـ)80؛ مارکس ،فقر فلسفه ،مجموعه آثار ،جلد
ششم ،صفحه 049
9ـ گروند ریسه ص 419
8ـ سرمایه ،جلد اول ص 913
01ـ مارکس همچنین خاطر نشان کرد که « بردگی پنهان کارگران دستمزدی در اروپا ،به بردگی ناب
و ساده در دنیای نوین به عنوان پشتوانه خود محتاج بود».
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00ـ در واقع ،در طی دورههای متفاوت تاریخ سرمایهداری ،یک قشر متفاوت بورژوازی غالب بوده و
روند رشد سرمایهداری را در سطح ملی ونیز در تشكیل و عملكرد بازار جهانی با ویژگیهای معین ،بكار
انداخته است .در دوره فئودالی ،سرمایه تجاری در بین جوامع وسیعاا خودکفا که شرایط تولید و
مبادلهشان برای یكدیگر نامعلوم بود ،ظهور یافت .سرمایهداران تجاری در عرصه تولید درگیر نبودند،
بلكه در عرصه بازرگانی عمل میکردند :ارزان خریداری کردن و گران فروختن در بازارهای مجزا،
امتزاج فعالیت تجاری با چپاول آشكار .تفوق سرمایه صنعتی در قرنهای هجدهم و نوزدهم ،منطبق بود
بر رشدکامل و ادغام سه مدار  ...و تكامل سه مدار سرمایه درون شكلبندیهای ملی و تعیین قیمت های
میانگین و سود تولید درون شكل بندی های ملی تحت قوه محرکه رقابت آزاد .این سرمایهداران
صنعتی که کمابیش مستقل از دیگران مالک سرمایههای خود بودند و آن را کنترل میکردند ،به طور
تیپیک ریشه در شاخه ویژهای از تولید یا خط خاصی از فعالیت تولیدی داشتند .در عصر امپریالیسم
سرمایه مالی تفوق مییابد و خصوصیات معینی را به انباشت و بازار جهانی میدهد.
02ـ سرمایه ،جلد سوم ص 239
03ـ سرمایه ،جلد اول صص 424ـ428
04ـ کلودیا فون برانمول  « ،a Bmralmn ou l umrua rBدر باره بررسی دولت ملی بورژوایی در
چارچوب بازار جهانی» (از کتاب « :دولت و سرمایه» ،با ویراستاری جان هالووی HollowayJohn
سول پیچیوتو (Sol olooloiioآستین ،انتشارات دانشگاه تكزاس )0898 ،ص  ،219یادداشت شماره
34
08ـ برای مثال ،در سال های بین  0944و  0941صادرات پنبه و پشم از هند به انگلستان به ترتیب
شش برابر و بیش از چهار برابر رشد کرد (سرمایه ،جلد اول ،صفحه  ،424یادداشت شماره .)2
04ـ مارکس در نوشتههای خویش درباره تجارت انگلستان با هند در اواسط قرن نوزدهم ،به این
مسئله پرداخته است .پس از گشایش تجارت در سال  0903بازرگانی با هند در مدت کوتاهی سه برابر
شد .به عالوه هند که پیش از آن یک کشور صادر کننده بود به یک کشور وارد کننده تبدیل شد .در
سال 0981صادرات انگلستان به هند به یک هشتم صادرات انگلستان رسیده بود .اما ریسندگان پنبه
ارزان در انگلستان باعث اضمحالل صنعت بومی شدند و بدین ترتیب اساس توسعه تجارت با هند
تضعیف شد .در طی چهار سال بین  0944تا  0981تجارت دوجانبه بین دو کشور از چهار سال بین
 0942تا  0944کمتر بود .بازار هند برای صنعت انگلستان از آنچنان اهمیتی برخوردار بود که به قول
مارکس ،برای سرمایۀ انگلیسی ساختن نیروهای تولیدی تازه نفس در هند ضروری بود (مارکس،
کمپانی هند شرقی ـ تاریخچه و عواقب آن ،انتشار نخستین در نیویورك دیلی تریبیون ،یازدهم ژوئیه
 ،0983در «مجموعه آثار مارکس و انگلس» ،جلد  ،02صفحات 049ـ ).048این تازه در حالی است که
نوشته مارکس در دورهای گذاری به رشته تحریر درآمده بود و تاثیرات محرکۀ ابتدایی تجارت اروپا با
جوامع آسیایی در حال فروکش بود؛ ضروریات تجاری شیوههای تولیدی ماقبل سرمایهداری کال
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پاسخگوی نیازهای تجاری سرمایه صنعتی نبودند .در نتیجه تحت حاکمیت امپریالیسم ،توسعه صنعتی
در هند تقویت شد ولی همان مسیر اجتماعی ـ اقتصادی کشورهای پیشرفته تكرار نشد.
09ـ پیشرفت های مهم در ارتباطات و حمل و نقل در سطح جهان ،بویژه کابل زیر دریایی و کشتی
بخار ،عوامل کلیدی بودند.
09ـ فون برانمول« ،دولت ملی بورژوائی» ص  .049نویسنده اما برای بیان این مطلب مهم تفاوت
روشنی بین مراحل امپریالیستی و ماقبل امپریالیستی تكامل سرمایهداری قائل نمیشود.
08ـ امپریالیسم بالترین  ،...ص ( 81کلیات آثار لنین به انگلیسی جلد  ،22ص )284
21ـ تئوری امپریالیسم لنین ،گاهی به دلیل اینكه بر پایهی رخدادی دوگانه متكی است مورد حمله
واقع میشود :یعنی تحولت درونی و بیرونی معینی ،رسیده شدن بیش از حد سرمایه ملی از یكسو ،و
تقسیم ارضی جهان از سوی دیگر تاریخا با هم تالقی کردند و اینكه این تحولت به طور همزمان در
تمام کشورهای سرمایهداری اتفاق افتادند .به طور مثال بیل وارن در اثری به نام «امپریالیسم :پیش
درآمد سرمایهداری» دست به چنین حملهای میزند و بخش مهمی از استدللهای او را تشكیل می
دهد (لندن ،چاپ ورسو .)0891 ،واقعیت آنست که میتوان گفت که در اواخر قرن نوزدهم یا اوایل
قرن بیستم کشورهای عمده سرمایهداری همه به سطح برابری از تكامل درونی رسیده بودند .مثال
آلمان به سطح عالی تری از انحصار نسبت به انگلستان دست یافته بود (اگر چه جنگ جهانی اول این
روند را در انگلستان شدیدا شتاب بخشید) .و نیز نمیتوان گفت که خصوصیات امپریالیسم به همانگونه
که امروز موجودند ،در تمام جوانبش در کشورهای پیشرفته یافت میشدند( .بعضی از آنها حتی کامال
امپریالیست نبودند) .معذالک واقعا رخداد دو گانه ای وجود داشت که باید به مثابه یک رخداد کیفی
در سیستم سرمایهداری جهان درك شود .ویژگی های کشورهای مختلف نسبت به روندهای عمومی
انباشت ملی و نسبت به این واقعیت که تجارت خارجی به مثابه راه اصلی توسعه یابی با محدودیت
های معینی در ظرفیت های مصرفی و تولیدی بازارهای مستعمراتی روبرو شده بود ،از اهمیت درجه
دوم برخوردار بودند .به واقع صدور سرمایه اهمیت برجسته یافت .عالوه بر این ،در حالی که احمقانه
خواهد بود استدلل شود که هر صدور سرمایه خاص باعث میشد دولت ها دست به کسب و حفظ
مناطق خاصی در جهان بزنند ولیكن یک محرك بینالمللی توسعه اقتصادی و رقابتهای سیاسی و
اقتصادی به طور تعیین کنندهای تمام تكامل سرمایهداری را شكل میداد و دو باره بر اقتصادهای
سرمایهداری مدرن و دولت های آنان تاثیر میگذارد (هر چند این تاثیرات برحسب تفاوتهای این
کشورها که مربوط بود به رشد تاریخی و موقعیت هر کدام در بازار جهانی ،متفاوت بود .بدین ترتیب،
سرمایهداری به مرحلهای از تكامل رسیده بود که به فعالیت در یک مقیاس وسیعتر و بینالمللی که
پیش از آن حاصل نشده بود ،احتیاج داشت.
20ـ امپریالیسم بالترین  ،...صص  88و ( 81کلیات آثار ،جلد  ،22صفحات  .)289،284جدول شماره
 0ـ  2تصویر جامعی از فتوحات مستعمراتی را در طی این دوره نشان می دهد.
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22ـ باب آواکیان ،درباره اساس فلسفی انترناسیونالیسم پرولتری ،کارگر انقالبی ،شماره  03( 84مارس
 0890ص )3
23ـ برای مثال ،تضادهای مشخصه نظام فئودالی را مشاهده کنید ،که هنوز در بخشهای وسیعی از
جهان پا بر جای هستند (اگر چه در شكل تغییر یافته).
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فصل 5
انحصار و سرمایۀ مالی
ویژگی انباشت امپریالیستی متمرکز در ساخت و عملكرد سرمایه مالی است .این مفهوم ،هم
به یک لیه از بورژوازی اشاره دارد و هم به یک شیوه فعالیت مشخص )0( .لنین بر روی دو
رخداد که پایه ظهور سرمایه مالی در اواخر قرن نوزدهم بودند تاکید کرد :انحصاری شدن
بانكداری و صنعت ،و امتزاج ( یا ادغام) بانكداری با سرمایه صنعتی.
به علت حجم و پیچیدگی فزاینده تولید ،موتلفه و متمرکز کردن سرمایه جهت پیشبرد
انباشت ،ضروری شد .بانک ها از طریق بسیج ذخایر عظیم سرمایه پولی و تامین اعتباراتی که
موسسات بزرگ به آنها وابسته بودند ،نقش مهمی در این روند ایفاء کردند .حلقههای پیوند
میان سرمایههای مجزا افزایش یافت ،انباشت سریعا شتاب گرفت ،و به همراه اینها انحصار و
تمرکز بیش از پیش به وجود آمد .بانک ها سهم مهمی در بنگاه ها یافتند .مثالا مقادیر
معتنابهی از اعتباراتشان به مثابه سرمایه ثابت برای دورههای طولنی  ،در قید این بنگاه ها
میماند؛ از این رو تالش کردند که این سرمایهگذاریها را با ایجاد کارتلها و تراستها حفاظت
نمایند .اما این کار مستلزم تزریقات مالی عظیمتر بود؛ چیزی که به نوبه خود بر سیستم
بانكداری تاثیر گذارد و تمرکز و حتی پیوندهای نزدیكتر بین صنعت و بانكداری را تشویق کرد.
هم زمان ،انحصارات صنعتی نیز در فعالیتهای بانكی نفوذ کرده و این روند را از جانب دیگر
تكرار کردند .لنین گفت« :سرمایه مالی ،عبارتست از امتزاج سرمایه بانكی چند بانک انحصاری
بسیار بزرگ با سرمایه ائتالفهای انحصاری صاحبان صنایع  )2( »...بر اساس این انحصار و
امتزاج ،برخی سرمایهها که در موقعیت استراتژیک قرار دارند میتوانند بر مقادیر هنگفتی از
سرمایهء سرمایهگذاری شده حاکم شوند و بدین ترتیب بر کل روند تولیدی اعمال کنترل کنند.
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انحصار بدین معنی نیست که یک سرمایه به معنای واقعی کلمه سرمایههای دیگر را از
میدان بدر کرده است .بلكه صرفاا نشانه آن است که یک بخش کافی از کل سرمایه و تولید در
هر شاخه یا بخش معین  ،تحت کنترل چند بنگاه بزرگ در آمده است .و نیز اینكه این بنگاه ها
بر عرضه ،مراحل مختلف تولید و کانالهای بازار اعمال کنترل میکنند ،که آنها را قادر میکند
با استفاده از موقعیت شان ،یا بر پایه توافقات انحصاری ،رقابت را محدود کرده و سودی بیش از
حد میانگین کسب کنند (سود اضافه یا انحصاری) .رقابت آزاد و اجبار برای کاهش هزینهها
دیگر مانند دوره ماقبل انحصار ،اعمال نفوذ نمیکنند .در چارچوب محدودههای مشخص ،
ائتالفات سرمایه مالی میتوانند بازده تولیدی و نیز قیمت ها را ثابت نگاه دارند و از این طریق،
به نسبت حجم سرمایه هایشان ،سهم خود از بازار و سودهای کالن را حفظ کنند .با در نظر
گرفتن اینكه اقدامات هر سرمایهدار مالی بزرگ بر سطح تام قیمتها تاثیر میگذارد و با توجه به
اینكه هر ی ک از آنان در مقابل به هم خوردن وضع عكس العمل مشابه از خود بروز میدهند،
انحصار تالش میکند که رقابت افسار گسیخته را که به کاهش سودها منتهی میشود ،به
حداقل برساند .بنابراین ،انحصار تالش میکند تولید و مبادله را معقول کند ،درآمدها را با ثبات
کند و خویش را در مقابل نوسآنهای دوره ای ،مصون کند.
اما امپریالیسم نمیتواند خود را ازاساس تولیدکالیی خویش ـ یعنی سلول تولید سرمایهداری
ـ و رقابت رها کند .امپریالیسم هر اندازه رشد کند ،هر اندازه تولید (و مكانیسمهای تجدید
سازماندهی سرمایه) اجتماعی شود ،اما نمیتواند از قوه جبر آنارشی که سرمایههای مجزا (یا
ائتالف سرمایههای مجزا) را بر اساس استثمار کار دستمزدی به برخوردی آنتاگونیستی
میکشاند خالصی یابد .لنین نوشت:
«در واقع ،امپریالیسم سرمایهداری را از سرتا پا متحول نمیکند و نمیتواند این کار را
بکند .امپریالیسم تضادهای سرمایهداری را پیچیده کرده و شدت میبخشد :انحصار را با رقابت
آزاد "گره" میزند اما نمیتواند از مبادله ،بازار ،رقابت ،بحران و غیره خود را خالصی بخشد.
امپریالیسم ،سرمایهداری در حال احتضار است؛ سرمایهداریی که در حال مرگ است ولی نمرده
است .خصوصیت اساسی امپریالیسم ،صرفا وجود انحصارات نیست بلكه وجود انحصارات همراه
با مبادله ،بازار ،رقابت ،بحران و غیره است .در حقیقت ،ترکیب این اصول آنتاگونیستی (یعنی
رقابت و انحصار) است که جوهر امپریالیسم را تشكیل میدهد ،و همین است که زمینهها را
برای سقوط نهایی ــ انقالب سوسیالیستی ــ فراهم میکند)3( ».
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رقابتی که لنین بدان اشاره دارد ،عمدت اا در میان بخش غیر انحصاری یا بین بخشهای
انحصاری و غیر انحصاری نیست بلكه در میان بلوك های عظیم سرمایههای امپریالیستی شده
است .تضاد بین انحصار و رقابت بیان قدرتمندی از تضاد سازماندهی /هرج و مرج (ارگانیزاسیون
 /آنارشی) است .انحصار نمیتواند بر قوانین درونی سرمایه چیره شود؛ در واقع با ایجاد تغییر در
آنها زمینه هرج و مرج (آنارشی) حادتری را در سطوح بالتر فراهم میکند.
در اواخر قرن نوزدهم ،فرایندی که اشكال مجزای مالكیت سرمایهداری را به اشكال کلكتیو
(جمعی) سرمایهداری کرده و موجب تفوق کمپانی های شرکت سهامی و اشكال جنینی
مالكیت سرمایهداری دولتی شده بود؛ تبدیل به یک فرآیند انحصارگری (مونوپولیزاسیون) شد.
به همراه این مسئله و به عنوان بیان آن ،قشری از بورژوازی (یک الیگارشی) که از سرمایهداران
مالی مجزا و در عین حال در پیوند با یكدیگر به وجود آمده بود ،موقعیت برتر را کسب کرد .بر
پایه تولید وسیعاا اجتماعی شده یک نوع جدید از انحصار سر بلند کرد.
سرمایه مالی ،همان سرمایه پولی نیست و مدار نوین یا مجزایی از سرمایه را نیز نمایندگی
نمیکند .سرمایه مالی از طریق سرمایه بانكی ،تجاری و صنعتی عمل میکند که به شكل
انحصار سامان یافته و ادغام میشوند .سرمایه مالی را به لحاظ نهادی نیز نمیتوان به یک بانک
یا کورپوراسیون تقلیل داد ـ اگر چه در بر گیرنده اعمال مالی ویژه خود نیز هست .مسئله این
هم نیست که بانک ها کمپانیها را کنترل میکنند یا بالعكس .سرمایه مالی سراسر
کورپوراسیونها ،شرکتهای صنعتی و بانک ها را (که هر کدام به نحو روز افزونی خصوصیات
دیگری را جذب میکنند) در مینوردد و آنها را پیوند میدهد .امثال بانک چیس منهتن و
کمپانی جنرال موتورز واحدهای سازمانی هستند که سرمایه مالی در آنها نهفته بوده و تجسم
یافته است و از طریق آنها فعالیت میکند .آنچه که از این شبكه انحصاری به هم بافته حاصل
میشود لیهای از بورژوازی است که در بر گیرنده سرمایهدارانی است که عمدتا ،نه صاحبان
صنایع هستند و نه صاحبان بانكها و کسانی نیستند که افقها و وابستگی هایشان توسط یک
شرکت یا صنعت خاص تعریف شده و یا به آن محدود میشود .در واقع ،آنها از این که در
چنین موقعیتی قرار گیرند گریزانند اما دارای "مناطق پایگاهی" فعالیت هستند :پایگاه ملی
خود ،نفوذ در کشورهای تحت سلطه خاص ،صنایع و بانک های خاصی در هر کشور معین.
این سرمایهداران مالی عمدتا طبق منطق سرمایهگذاران کالسیک عمل نمیکنند :که مثال،
چگونه اتومبیل ارزانتر تولید کنند و یا یک بانک را با کارائی بالتری اداره نمایند .اگر چه
عملكرد سرمایه مالی نهایتاا ریشه در ایجاد ارزش اضافی در تولید دارد اما فعالیتش عمدتا بر
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محور روابط و تصمیمات مالی میچرخد :برای کدام بنگاهها ،صنایع یا حتی کشورها سرمایه و
پشتوانه فراهم میکند تا بتواند کنترل مالی خود را بر آنها افزایش داده و کنترل رقبا را تضعیف
کند.
این شاخه شاخه کردن و به شكل قالب دوزی در هم بافتن ،دارای مفهوم مهمی است :به
حداکثر رساندن سود دیگر در سطح بنگاه تعیین نمیشود و لزوما هدف هر بنگاه نیست .بنگاه
که از نظر حقوقی خود مختار است دیگر مرکز تصمیم گیریهای تعیین کننده نیست .البته
کماکان عرصه انباشت باقی میماند و در اینجاست که سرمایه به شكل سرمایه مولد به کار
گرفته میشود .لیكن بنگاه یا شرکت ،عالی ترین واحد تملک نیست .بنگاهها و شرکتها در آن
واحد هم مهره شطرنج هستند و هم در عرصهای بزرگتر که فشارهای سودآوری عمل میکنند،
میدانهای نبردند .ارزش اضافی ،نهایتا در سطح گروه مالی تصاحب میشود .این به معنای آن
است که در نهایت ،گروه مالی کنترل کننده بسیج و آرایش قشون سرمایه است.
گروه مالی یک مقوله مهم در اقتصاد سیاسی مارکسیستی ـ لنینیستی در زمینه انباشت
امپریالیستی است .این گروه ها در بلوك غرب به چه شكل هستند؟ آنها به طور سست بهم
بافته شدهاند وبه لحاظ حقوقی مجتمعهای بانكی ـ صنعتی خصوصی هستند که مقرهای
فرماندهیشان نهادهای بانكی عمده یا کورپوراسیونهای صنعتی مهم است ــ که در هر کشور
خاص یكی از آنها میتواند مهمتر و یا استراتژیکتر باشد)4( .
در بلوك شوروی (سابق ـ مترجم) گروهها در سطح ساختارهای حزبی و دولتی قرار دارند و
در آنها تنیده شدهاند ــ مثال وزارتخانهها ،بانکهای دولتی و غیره.
ترکیب واقعی گروههای مالی ممكن است مبهم بوده و شبكه درونیشان سردرگم باشد؛ به
عالوه آنها در یكدیگر نفوذ میکنند (چند گروه مالی میتوانند حتی در یک کورپوراسیون
صنعتی بزرگ نمایندگی داشته باشند) .اما گروههای مالی متمایز به طور واقعی وجود دارند.
سرمایه مالی به حیطههایی تقسیم میشود که هر یک از آن حیطهها پایه در منافع مالكیتی
معین دارند .آنها بلوك هایی از سرمایه متحد هستند :آنها مجمع الكواکب هماهنگی متشكل
از بنگاهها (و همچنین سرمایهگذاریها و منافعی) هستند که هر یک به طور مستقل اداره
میشوند اما همه توسط فرماندهی واحد کنترل شده و بر مبنای استراتژی گروهی عمل
میکنند (این استراتژی از جمله شامل تعیین ساختارهای سود ،مكانیسمهای قیمت ،و
کانالهای عرضه برای بنگاه های این مجموعه است) )8( .گروه مالی ،بیان نهادی خاص انحصار
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است که هم درجه فوق العادهای از اجتماعی شدن نیروهای تولیدی را نشان میدهد و هم
نمایانگر انگلی بودن امپریالیسم است.
تحت حاکمیت سرمایه مالی ،تعدیلی در گرایش به سوی برقراری سود میانگین در سراسر
سیستم ،رخ میدهد .این تعدیل از یک سو ،توسط مقیاس عظیم تولید صورت میگیرد که
مانعی است در مقابل ورود سریع و خروج سریع سرمایه از عرصههای مختلف سرمایهگذاری
(ورود به عرصههای سرمایهگذاری با سودآوری بال و خروج از عرصههای سرمایهگذاری با
سودآوری پائین .از سوی دیگر ــ و مهم تر از اولی ــ این تعدیل توسط موانع و محدودیت
هایی که خود انحصار بر سر راه حرکت آزادانه سرمایه ایجاد میکند ،صورت میگیرد .سرمایه
کماکان به نقل مكان خود از سرمایهگذاری با سود نازل به عرصههای سرمایهگذاری با سود بال
ادامه میدهد؛ اما درچارچوبی معین .این امر منجر به شكل گیری سودهای انحصاری (یا اضافه)
میشود که در سطح بنگاه صنعتی به اندازه سطح گروه مالی ،نه تشكیل میشود و نه کنترل
شده و به کار گرفته میشود)4( .
محور عملكرد سرمایه مالی را جدایی شدید مالكیت سرمایه از مدیریت مستقیم آن تشكیل
میدهد به نحوی که بنگاه ها ،شاخههای تولید ،و کشورهای مشخص تابع اوامر آن هستند.
لنین نوشت:
«خصلت سرمایهداری به طور عام آنست که مالكیت سرمایه از کاربری آن در تولید جدا
میشود؛ سرمایه پولی از سرمایه صنعتی یا مولد جدا میشود؛ استقراض دهندهای که کامال بر
درآمد بدست آمده از سرمایه پولی اتكاء دارد از صاحب بنگاه و کلیه کسانی که مستقیما با
مدیریت سرمایه در رابطهاند جدا میشود .امپریالیسم یا سلطه سرمایه مالی ،عالی ترین مرحله
سرمایهداریست و در این مرحله این جدایی ابعاد گستردهای بخود میگیرد .تفوق سرمایه مالی
بر کلیه اشكال دیگر سرمایه به معنای حاکمیت استقراض دهنده و الیگارشی مالی است؛ یعنی
برتری عده قلیلی دولتهای به لحاظ مالی "قدرتمند" بر دیگران)9( ».
مدارها و عرصههای خاص انباشت ،نه طبق نیازهای درونی هر یک بلكه به عنوان بخشی از
منطق جهانی ،در خدمت حداکثر سازی سود جهانی ،توسعه مییابند یا میخشكند .اما ،این
جدایی سرمایه مالی از به کار گیری سرمایه در تولید ،مطلق نیست .گروههای مالی از نظر
اقتصادی و سیاسی به مقابله با یكدیگر بر می خیزند .همانگونه که تاکید کردیم ،آنها بر اساس
اتحادیههای واحدهای عظیم سرمایه بر پا شدهاند و حیات و توسعه موفقیت آمیز آنها نهایتا به
سودآوری این عرصههای زیر بنایی بستگی دارد.
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سرمایه مالی به صرف انحصار بر ابزار تولید و فینانس ،و تداخل سرمایههای بانكی ،صنعتی و
تجاری ،قادر است از عرصههای گوناگون انباشت؛ از جنبههای مختلف مدار سرمایه و در مراحل
مختلف این سیكل؛ ارزش اضافی استخراج کند .سرمایه مالی واحدهای اقتصادی مجزا و
پراکنده را تبدیل به خراج گزاران و مجاری خود میکند .سرمایه مالی نقش ویژهای در انباشت
ایفا میکند .مشغلۀ درجه اول سرمایه مالی ایجاد تمرکز مالی (فاینانشال سنترالیزیشن):
جذب ارزش اضافی از منابع گوناگون و ادغام و تبدیل آن به سرمایهای شدیدا متمرکز و سیال
که میتواند به سرعت از جائی به جای دیگر منتقل شده و با انعطاف زیاد به کارانداخته شود.
بنابراین روند انباشت در برگیرنده سلسله مراتبی از استخراج ارزش در اشكال مختلف است :در
شكل مطالبات هزینهای مالی ،بازپرداخت سود سهام ،حق المتیازات تكنولوژیكی ،قیمتهای
انتقالی بینالمللی ،و دیگر اشكال قیمت گذاری و خراج ستانیهای انحصاری .آنچه در اینجا
درگیر است ،عبارتست از دیالكتیک بیرون کشیدن سرمایه از مدارهای شدیدا پیچیده و تو در
تو ،متمرکز کردن آن و پمپاژ مجدد آن به درون مدارهای پیچیده و تو در تو .این کار عموما از
طریق کنترل یک بخش کوچک اما استراتژیک از هر بنگاه و یا عملیات انجام میگیرد.
لنین شرح موجزی از نیروهای شكل دهنده سرمایه مالی و خصلت ویژه آن داد:
«در مرحله معینی از تكامل مبادله و رشد تولید بزرگ که در اواخر قرن  08رخ داد ،مبادله
به حدی سرمایه و روابط اقتصادی را بینالمللی کرد و تولید بزرگ چنان وسعتی یافت که به
تدریج انحصار جای رقابت آزاد را گرفت .به جای بنگاه هائی که "آزادانه" با یكدیگر رقابت
میکردند ،اتحادیههای انحصاری بنگاهها و تراستها ،تبدیل به نمونههای متعارف شدند ــ هم
در داخل کشورها و هم در روابط میان کشورها .سرمایه مالی به عنوان ارباب متعارف در
سطح جهان تفوق یافت؛ این سرمایهدارای تحرك و انعطاف پذیری ویژه است؛ به طور
ویژهای در سطح ملی و بینالمللی در هم تنیده شده است و به طور ویژهای غیر
شخصی بوده و از عرصه تولید جداست ،و قابلیت تراکم ویژهای دارد)9( .
تحرك و انعطاف پذیری ویژه سرمایه مالی ،در هم تنیدگی و جدائیش از تولید ،صرفاعوامل
تردستی نیستند .بلكه بیانگر چیزی اساسی در مورد ماهیت انباشت امپریالیستی هستند.
عملیات مالی و فرایند تمرکز یابی مالی ،ابزار ضروری جهت حفظ نرخ انباشتهای رضایت
بخش برای مجموعههای عظیم سرمایههای بشدت بینالمللی شده است .توانایی در تزریق
سرمایه پولی به درون بخش های خاص و یا مكیدن از آن بخش ها؛ با کارآئی غریب یكی را
ساختن و دیگری را فرو ریختن؛ فراهم کردن سوبسید برای ورود به یک بازار ملی یا جبران
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ضررهای آن توسط سود در بازاری دیگر ــ همه اینها برای مقابله با گرایشات سرمایه به سوی
بحران و نزول سود آوری (گرایشاتی که با حرکت رو به جلوی انباشت شدت مییابد) اساسی
هستند .به طور خاص تر ،سرمایهداری در این مرحله صرفا میتواند از طریق جهشهای عظیمتر
در تراکم یابی و تمرکز یابی ،عمل کند .در واقع با توجه به سطح بالی اجتماعی شدن نیروهای
تولیدی باید گفت که در چارچوب مالكیت خصوصی و در غیاب یک گسست کامل و انقالبی،
فقط سرمایه مالی میتواند اقتصاد کشورهای امپریالیستی و کشورهای تحت ستم را
سازماندهی و رهبری کند (البته دومی را به شیوهای کیفیتا متفاوت از اقتصاد سرزمین
امپریالیستی اش) .سرمایه مالی از طریق راندن سرمایه به درون عرصههای سودآور و به وجود
آوردن سطوح عالیتری از ادغام ،روند انباشت را به پیش میراند .اما همین عملكرد نهایتا در
ابعاد المللی اش ،به ضد خود تبدیل شده و خودش را تضعیف میکند.
در تقابل با این درك ،بسیاری تحلیل های مارکسیستی (در واقع رویزیونیستی) معاصر ،به
ویژه آنها که از درون کشورهای بلوك غرب صادر میشوند ،انگلی بودن سرمایه مالی را به
مثابه سرطانی در بدن سرمایهداری میبینند که مانع عملكرد صحیح آن میشود نه اینكه
سرمایه مالی بخش بالئی و رهبری کننده ساختار سرمایه در کشورهای امپریالیستی است و در
واقع تجسم نهادینۀ شیوه موجودیت امپریالیسم است .این تحلیلها سرمایه مالی را با توطئه
خبیثانه ،با شیردوشی و کاله برداری ناشی از عداوت و آز یا بی توجهی و بی تفاوتی مساوی
فرض میكنند .لب کالمشان این است که مشتی سرمایهداران مالی ،مزرعه داران کوچک ،سبزی
فروشهای سرکوچه ،و حتی کارخانههای فولدسازی را میچاپند؛ و اقتصادی را که در شرایط
دیگری می توانست یک اقتصاد سالم (یا یک بخش بالنده و سالم اقتصاد) باشد ،نابود می کنند.
()8
در حقیقت ،سرمایه مالی محصول عینی موانع و تضادهای سرمایه و درجواب به آن هاست.
اما در درازمدت همان تضادها را حدت بخشیده و در چارچوب تقسیم سیاسی خاص جهان،
موانع جدیدی را برسر راه سرمایه ایجاد میکند .این پویش (دینامیسم) و ضرورت که از حرکت
ناموزون و پر هرج و مرج سرمایه مشتق میشود ،از جمله منتهی میشود به پاره پاره کردن و
"بلعیدن" برخی از بخشهای تولیدی.
اگر چه از نقطه نظر تاریخی ،سرمایهداری "رقابتی" به ویژه از زمانی که به یک نظام حاکم
تبدیل شد هرگز در شكل "ناب" وجود نداشت اما در مرحله ماقبل انحصاری سرمایهداری،
رقابت گرایش بدان داشت که رفتارهای غریب یا امتیازات سرمایههای خاص را تقلیل دهد.
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یعنی اینكه ،هیچ سرمایهای نمیتوانست به طور اساسی خود را به پیش کشیده و پیشتاز بماند،
مگر از طریق تقلیل هزینهها و ایجاد تحول بنیادی در روند تولیدی .و تازه ،با در نظر گرفتن
راحتی نسبی ورود و خروج از شاخههای خاص تولید ،این امتیازات معمول گذرا بودند .از آنجا
که در اکثر صنایع ،بزرگی بنگاهها هنوز از نقطه عطفی که کنترل بازار را به عدهای چند اعطا
کند نرسیده بود و هیچ سرمایه مجزا (یا ائتالفی از سرمایه ها) نمیتوانست به هیچ وجه اساسی،
سرنوشت دیگران را تعیین کند مگر از طریق ایجاد تحول در شرایط اجتماعی تولید و در عمل
برقرار کردن معیارهای نوین تولیدی .اما وقتی ،سرمایه نمو یافت و در صورت بندیها و
بلوكهای انحصاری عظیم وحدت یافت؛ همین واحدها و استراتژیهای آنها تاثیراتی ماورای
ای ن محدوده داشتند .انحصار به اعمال سلطه و کنترل منجر میشود و به آن نیاز دارد ،قیمت
گذاری و فینانس انحصاری به مكانیسمهای پیشرفت و تابع سازی دیگری به جز تقلیل هزینه و
پیشرفتهای تكنیكی میدان عمل میدهد )01( .در این شیوه انباشت ،روابط قدرت دارای
نقشی مرکزی بوده و نفوذ عمیقی بر انباشت دارد.
معذالک ،سرمایه مالی هر چقدر هم که دارای تحرك و انعطاف پذیری بوده و از حیطه تولید
به دور باشد ،کماکان در تولید واقعی ارزش و استثمار کار مزدی پایه دارد و در غبار عرش
غوطه نمیخورد .اگر چه سرمایه مالی عمدتاا در قلمرو سرمایه پولی عمل میکند اما ابتدا و
انتهای انباشت همچنان سرمایه تولیدی بوده و مشغله سرمایه مالی باید قبل از هر چیز و برتر
از هر چیز سود آوری سرمایه تولیدی باشد .سرمایه مالی چیزی در خود نیست بلكه از ساختار
واقعی سرمایه سربلند میکند و بر آن اتكاء دارد .در عین حال ،در واکنش بر این ساختار تاثیر
میگذارد .لیكن ،سرمایه مالی خود بیان آنارشی میان مجموعههای عظیم به هم تنیده سرمایه
بوده و نمیتواند خصلت "توسعه بیاب یا بمیر" سرمایه را خنثی کند .به عالوه ،سرمایه مالی در
حالیكه برجستهترین و سرکردهترین عنصر روند باز تولید سرمایه در کلیت خود است و یكی از
خصوصیتهای عمیق عصر امپریالیسم است ،اما دقیقا راس یک فرآیند و ساختمان پیچیده
است .سرمایه مالی تمامیت آن فرایند و ساختمان نیست .سرمایه مالی شیوههای تولیدی غیر
انحصاری و ماقبل سرمایهداری و غیره را به شكل تابع سازماندهی میکند .این وجه جدید از
مرحلۀ تكامل سرمایهداری با دیگر وجوه جدید سرمایهداری تداخل کرده و بر آنها ریاست
میکند.
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پانویس ها
0ـ ما از واژههای امپریالیسم ،سرمایهداری انحصاری ،و سرمایهداری مالی به عنوان عبارات مترادف
استفاده میکنیم .آنها به یک پدیده یكسان از این عصر اشاره دارند .چنانكه لنین تاکید کرد،
امپریالیسم مرحله انحصاری تكامل سرمایهداری است .در عین حال برای روشن کردن مباحث و تاکید
بر بعضی وجوه پروسه انباشت ،در هر زمینه مشخص از یک کدام از این واژهها استفاده میکنیم.
2ـ "امپریالیسم ،آخرین مرحله سرمایهداری" ـ کلیات آثار لنین به انگلیسی ـ جلد  ،22صفحه 244
3ـ مالحظاتی درباره نظرات کمیته کنفرانس سراسری آوریل ـ مستخرجه از مطالب مربوط به تجدید
نظر دربرنامه حزب ،کلیات آثار لنین به انگلیسی ـ جلد  ،24صفحات 444ـ448
4ـ در ژاپن شرکتهای بسیاری از طریق سهام داری در کورپوراسیونهای یكدیگر ،برقراری پیوندهایی با
کمپانیهای تجاری و بانک ها و جلسات حسب المعمول مدیران آنها پیوند مییابند .در سوئد
شرکتهای سهامی و ارتباطات بانکهای خانوادگی این امكان را برای عده قلیلی گروههای فامیلی فراهم
میکند که بخش تولیدی را کنترل کنند .در آلمان چند بانک کلیدی نقش مسلط را در اقتصاد ایفاء
میکنند .بعضی از آثار در مورد اشكال پیوندیابی کورپوراسیونها و کنترل مالی در بلوك غرب توسط
ف.م .شرر  F.M. Schererrتلخیص شده است؛ در کتاب "پیرامون ساختار بازار صنعتی وعملكرد
اقتصادی" (چاپ دوم سال 0891ـ شیكاگو و انتشارات راند مک نالی ـ صفحات 80ـ).83
پیچیدگی و ناروشنی موجود در گروههای مالی و منابع کنترل آنها در آمریكا تایید میکند که مالكیت
قانونی یک شرکت یا سهام سرمایه و کنترل واقعی بر این مالكیت به هیچ وجه یكی نیستند .سهامداری
بی شمار توسط واسطههای مالی (مثال بكارانداختن موجودیهای مربوط به بازنشستگی کورپوراسیونها،
توسط بانكها) این مسئله را به بهترین نحوی نشان میدهد).
8ـ بررسی مشابهی از گروههای مالی توسط هنک وربیک  Hank verbeekارائه شده است :مقالۀ
"سرمایه مالی و بحران در انگلستان" در مجلۀ "در مورد سرمایه و طبقه" شماره ( 00تابستان 0891
صفحه )013
4ـ این بیانگر مكانیسمی است که ارزش اضافی توسط آن باز توزیع میشود .اهمیت سودهای انحصاری
در جلد بعدی این اثر وسیعا مورد بحث قرار خواهد گرفت .در عین حال ،آنچه که باید در اینجا مورد
تایید قرار گیرد این است که دقیقا به علت اینكه سرمایه تحت فرمان توسعه خود به خودی (و رقابت)
سرمایه قرار دارد ،روند برابر شدن روند مسلط است .سودهای انحصاری نه ثابت هستند و نه همیشگی،
بلكه در واقع رو به سقوط اند ـ نه به علت عملكرد رقابت آزاد کالسیک ،بلكه به خاطر مكانیسمهای
مربوط به بینالمللی شدن سرمایه و رقابت امپریالیستی .در ملل تحت سلطه نابرابریهای بخشی و
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بنگاهی که منعكس کننده تمایز بین سرمایه امپریالیستی و غیرامپریالیستی است .تا حد بسیار زیادی
مرتبط است به اشكال ناموزونی مفرط که درون این کشورها موجود است.
9ـ امپریالیسم  ...صفحه ( 84لنین ـ کلیات آثار ،جلد  ،22صفحات 239ـ.)238
9ـ مثال یک مقدار تعیین کننده و کنترل کننده از سهام سرمایه ممكن است فی الواقع درصد کوچكی از
کل سهام باشد .از سوی دیگر هر گروه مالی مشخص ضرورتا در همه بنگاههایی که در آن سرمایهگذاری
کرده است ،سلطه ندارد .در بلوك قدرتهای امپریالیستی به سرکردگی آمریكا (و همینطور تاریخا)
گردش رسمی عناوین مالكیت ،جزء لینفكی از تحكیم آن مقدار تعیین کننده از کنترل بنگاه بوده
است .در عین حال نه این مسئله و نه گستره واقعی اشتراك بانكهای خصوصی مسئله کنترل مالی،
بویژه مصرف و بكارگیری سرمایه پولی و اعتبار را غیر ضروری میسازد .در تحلیل نهایی ،حقوق مالكیت
سرمایه به مناسبات و روابط استراتژیكش وابسته است ،که او را قادر میسازد به نحو موثری بر وسایل
تولید و مصرف محصول اضافی جامعه فرمان براند).
8ـ لنین ـ مقدمهای بر اثر ن .بوخارین بنام امپریالیسم و اقتصاد جهانی ـ کلیات آثار به انگلیسی ـ
جلد  ،22صفحات 014ـ( 018تاکید اول از متن اصلی است و تاکیدهای بعدی اضافه شدهاند) در
حالیكه سرمایه به طور عام به علت موانع تكنیكی و انحصاری از تحرك کمتری برخوردار است ،سرمایه
مالی به طور اخص متحرك و انعطاف پذیر است.
01ـ سمت گیری استراتژیک نهفته در چنین دیدگاهی عبارتست از رفرم و بازسازی سرمایهداری بر
اساس ائتالف با بخش روشن بین بورژوازی ـ البته تحت نام سوسیالیسم.
00ـ چنین مكانیسمهایی شامل کنترل مواد خام ،خطوط اعتباری ،و حق پاتنت و نیز تفكیک تولیدات و
هزینههای تشویقی هستند.
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فصل ششم
سرمایهداری جهانی و ساختار قدرت بینالمللی
بلوغ تاریخی سرمایهداری به بعضی تغییرات ساختاری منجر شد ـ مثل افزایش تراکم
وسایل تولید و ادغام سرمایه بانكی و صنعتی جهت تشكیل سرمایه مالی .این روند همچنین به
شیوهای کیفیتاا گستردهتر از پیش ،سرمایه را به سوی چارچوب ملیاش راند .واحدهای ملی
مشخص سرمایه امپریالیستی در یک بازار ملی پایه دارند ولی نمیتوانند به آن محدود بمانند
ـ در همان زمان بینالمللی هستند .گسترش یافتن در جستجوی سود بیشتر ،در ماهیت
سرمایه است .اما ،نمیتوان ابعاد خارق العادهای را که صدور سرمایه در اوایل قرن بیستم پیدا
کرد ،و این واقعیت را که صدور سرمایه در روند کلی انباشت نقشی به مراتب بیشتر از سهم
واقعیاش در کل بازده یا در کل سود ،ایفا میكند ،صرفا برحسب روندهای طبیعی توسعه
سرمایه توضیح داد.
صدور سرمایه از نقشه ریزیهای سیاسی ـ استراتژیک قدرتهای امپریالیستی گوناگون
برای کسب موقعیت برتر در بازار جهانی و از مبارزه بر سر مستعمرات و مناطق نفوذ ،جدائی
ناپذیر است .از سوی دیگر ،یک قوه جبر درونی که مشخصه مرحله تكامل امپریالیستی است،
وجود دارد (اگرچه ممكن است که برای سرمایههای مجزا صرفا بصورت اغوای نرخ برگشتی
عالیتر بنظر آید) که محرك صدور سرمایه است .این فرمولبندی لنین که «وفور بیش از حد
سرمایه در کشورهای پیشرفته به ظهور رسیده است» ( )0هنوز مورد مجادله محققین
مارکسیست است .در عین حال ،هیچكدام از تحولت تاریخی از زمانی که لنین این را نوشت
از اهمیت دیدگاه های وی برای شناخت یافتن از محرك های انباشت امپریالیستی نكاسته
است:
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«تا زمانی که سرمایهداری ،سرمایهداری باقی بماند سرمایه اضافی نه در جهت بال بردن
سطح زندگی تودهها در یک کشور ـ که به معنای کاهش در سود سرمایهداران است ـ بلكه در
جهت افزایش سود از طریق صدور سرمایه به کشورهای عقب مانده مورد استفاده قرار خواهد
گرفت .سود در این کشورهای عقب افتاده معمول هنگفت است ،زیرا که سرمایه کمیاب،
قیمت زمین نسبتا ارزان ،دستمزدها پائین ،و نیز مواد اولیه ارزان هستند .صدور سرمایه بدین
دلیل امكان پذیرمیشودکه عدهای ازکشورهای عقب افتاده به درون روابط جهانی سرمایهداری
کشیده شدهاند )2( »....
جمله اول این نقل قول تكرار واضحات نیست .از آنجا که قانون ارزش بر تولید حكم
میراند ،موارد استفاده از سرمایه توسط خواستههای سود محدود میشود ـ سرمایه نمیتواند
به طور معقول در جهت تحول همه جانبه یا تامین ضروریات اجتماعی بكار انداخته شود .در
عین حال ،لنین مطرح نمیکند که امپریالیسم ضرورتا به فقر مطلق در کشورهای پیشرفته
منتهی شده ،و یا حول آن میچرخد .در واقع او یک جنبش کارگری سوسیال ـ شوونیستی را
با رشوههای پرداخت شده به قشرهایی از طبقه کارگر مرتبط میبیند .با اطمینان باید بگوئیم
که این رشوهها در سال های پس از جنگ جهانی دوم به وجه قابل توجهی رشد کرده و
نسبت به زمان لنین به قشر وسیع تری داده میشود .در عین حال ،هم در آن زمان و هم
امروزه ،این امتیازات مادی نه بر «انقالبات تكنولوژیكی» و یا مبارزات طبقات زحمتكش بلكه
بر صدور سرمایه و حقوق ویژه امپراطوری اتكا دارد .این رشوهها دقیقا در ارتباط با ضروریات
سیاسی امپراطوری قرار دارند.
وفور سرمایه نسبت به بازار داخلی ،هم یک گرایش و هم یک خصوصیت اساسی
سرمایهداری در عصر امپریالیسم است .منظور از گرایش این است که مازاد ،مازاد مطلق
نیست .به عبارت دیگر ،این طور نیست که زمینههای بازارهای داخلی برای سرمایهگذاری
کامالا خشک میشوند و از این رو سرمایه به طور ناگهانی و برای نخستین مرتبه پس از
رسیدن به مرحله معینی از تكامل ،به معنای واقعی کلمه لبریز شده و وارد عرصه بینالمللی
میشود .اما به هر حال ـ و این نكته مهمی است ـ سرمایهداری به درجهای از بلوغ درونی
دست مییابد که به نحوی صدور سرمایه هم به لحاظ کمی و هم کیفی برجستگی خاص پیدا
میکند ـ همان گونه که لنین متذکر شد ـ و سودآوری بازارهای داخلی برای سرمایهگذاری به
وسیله شیوه تولیدی که مشخصا بینالمللی است تعیین میشود .مفهوم وفور (سرمایه) اغلب ـ
و به طور غلط ـ با مقدار معینی از سرمایه پولی قابل مصرف مساوی قلمداد میشود .اما در
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واقع این مفهوم در برگیرنده ساخت سرمایه و روابط ارزشی بنیادین آن در کشورهای پیشرفته
و پیچیدگیهای روند بازتولید از آن ناشی میشود ،است .دقیق تر این که ،حرکت انباشت آن
چنان تراکمی از سرمایه را ایجاد می کند و آن چنان تضادهای اصلیاش را تشدید میکند که
مجبور میشود بر مناطق انباشتی که به سرعت رو به گسترشاند و سودآورتر هستند متكی
شود .چون بدون وجود آنها تضادهایش زودتر به منتهی الیه خود میرسند ـ اما به خاطر
وجود آنها نیز نهایتا تضادهایش حادتر میشوند.
با توجه به ساخت انباشت ،وقتی که سرمایهای با این حجم در کار تولیدی بكار میرود ،به
داشتن ترکیب ارگانیک فوق العاده بال تمایل مییابد ،و بدین ترتیب فشاری نزولی بر نرخ سود
وارد میآورد .به عالوه ،بازتولید گسترش یافته این سرمایه با یكی از اهداف اساسی انحصار ـ
یعنی محدود کردن حرکت آزادانه سرمایه و تحدید عمدی تولید به خاطر متعادل کردن
نوسانات و جذب سود بیشتر ـ در تقابل قرار میگیرد )3( .در عین حال ،این جنبههای مسئله
را نمیتوان جدا از یكدیگر و نه به مثابه محدودههای مطلق نگریست .لنین تحلیلی از کلیه
مكانیسم هایی که به وفور منجر میشود ارائه نداد ولی این حائز اهمیت است که وی وضعیتی
را تشریح کرد که در آن «انباشت سرمایه به مقیاسهای عظیم رسیده است )4( ».وی ساخت
سرمایه را به شكلی محدودگرایانه برحسب ترکیب ارگانیک آن در نظر نگرفت ـ اگرچه در
مرحله امپریالیسم این خود به قیدی بزرگتر مبدل میشود ـ و نه اینكه با کوته نظری به
محدودیت های تحقق در بازار داخلی برخورد کرد .در عوض ،وی مرحلهای از تكامل
سرمایهداری را فرمولبندی کرد که توسط سطح فوق العادهای که در آن اجتماعی شدن و
تراکم به آنچنان سطح فوق العادهای می رسد که سرمایه به پوسته مالكیت خصوصی فشار
وارد آورده و به ماورای چارچوب ملی خود گسترش مییابد.
در اینجا باید به نقطه عزیمت متدولوژیكی خویش باز گردیم .ظهور امپریالیسم را به خودی
خود نمیتوان از منطق سرمایه نتیجه گیری کرد .قوانین سرمایه در فعل و انفعال با شرایط
تاریخی و روابط بینالمللی خاصی قرار گرفتند .سرمایهداری به گونهای هماهنگ در سراسر
جهان گسترش نیافت .سرمایهداری در کشورهای پیشرفته زیادی رسیده شده است .ولیكن
جهان هرگز بشكلی موزون سرمایهداری نشد (و اکنون نیز نیست) .در جهان مناطقی وجود
داشته و دارند که سرمایهداری میتواند سرمایه را بشكلی سودآور به آنجا گسیل دارد .بدین
ترتیب ،جریان رو به خارج سرمایه همانقدر کششی از بیرون اقتصادهای امپریالیستی است که
فشاری از درون به سمت بیرون است .مسیرهای جریان یابی سرمایهگذاری به طور عینی
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تحت تاثیر تفاوت سودآوری مدارهای ملی گوناگون (بویژه تفاوت در سودآوری کشورهای
امپریالیستی و تحت ستم) شكل میگیرد .در واقع ،این ناموزونی خود انعكاس وفور (سرمایه)
در کشورهای پیشرفته است .پس سرمایه نسبت به فرصتهای سرمایهگذاری سودآور در خارج،
در خانه خود اضافه میآید .به عالوه ،این سرمایهگذاری ها در خارج ،در نبرد بین سرمایهها
جایگاهی برجسته دارند .هر گروه مالی تصمیمات خود را در تقابل با دیگران اتخاذ میکند؛ در
جایی که فرصت برای صدور سرمایه (و سودهای برتر) موجود است ،هر سرمایه باید ـ با وجود
خطر نابودی ـ تالش کند که شیره آن را بكشد چرا که گروه مالی دیگری ممكنست این کار را
بكند و شاید هم قبال کرده است)8( .
در عین حال ،این کشش و فشار ناشی از رشد ناموزون و نابرابر ،در کشورهای امپریالیستی
گوناگون و زمانهای مختلف ،عملكردی متفاوت خواهند داشت .حجم واقعی سرمایه (اضافی)
قابل صدور بخشا به نسبت ویژگیهای انباشت داخلی تفاوت خواهد کرد .مثال ،در یک دهه و
نیم پس از جنگ جهانی دوم ،کشورهای اروپای غربی سرمایه خود را عمدتا به سرمایهگذاری
در بازسازی اقتصادهای جنگزده و توسعه پایگاههای بومی خویش اختصاص دادند؛ تنها بعد از
این بود که به صدور مستقیمتر و حجیمتر سرمایه روی آوردند .درعینحال ،سرمایهگذاری
سودآور سرمایه مازاد در خارج ،بر طبق فرصتهای بینالمللی که ممكن است برای این یا آن
سرمایه مالی امپریالیستی (یا گروهی از این سرمایه ها) فراهم باشد یا «نباشد» ،تفاوت خواهد
ال در پایان جنگ جهانی اول بسیاری از این فرصت ها بر روی آلمان شكست خورده،
کرد .مث ا
بسته ماندند.
بینالمللی شدن سرمایه ،همانند مسئله سرمایه مالی به طور عام ،مساوی با پیدایش
تنظیمات نهادی خاص نیست بلكه عبارت از پیدایش یک شیوه بازتولید است که لنین آن را
به این شكل تصویر کرد« :زنجیر عملیات سرمایه مالی جهانی )4( ».اینكه آیا بینالمللی شدن
سرمایه به طور مشخص خود را بصورت سرمایهگذاریهای پورت فولیوی با بهره نشان دهد یا
در فالن کارخانه سودآور که شعبه کمپانیهای چندملیتی است و یا در وام به دولتها جلوه گر
شود ،از اهمیت درجه دوم برخوردار است .مسئله درجه اول ،صدور ارزش به خارج جهت ایجاد
ارزش اضافی است)9( .
در حالیكه نرخ سودهای متفاوتی در داخل و در ماورای بحار وجود دارد ،اما از نقطه نظر
روند کلی انباشت کامال بیكدیگر وابستهاند  .بكارگیری سودآور سرمایه در خارج از چارچوب
بازار بومی (حتی اگر بدین معنی باشد که نهایتا باید بیش از پیش صادر شده و سرمایهگذاری
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شود) جزئی لینفک از قوه محرکه ـ و تداوم ـ انباشت امپریالیستی است .تالش در تصویر
اقتصادهای بومی امپریالیستی به مثابه واحدهای خودکفا که اضاقاتی هم از خارج میگیرند (یا
طرح سناریوهایی مانند« ،چه میشد اگر هر آنچه در خارج سرمایهگذاری میشود در داخل
سرمایهگذاری میشد») نادیده انگاشتن نیروهای واقعی و وسیعی است که سرمایهداری را وادار
به انجام اعمالی مشخص و به وجود آوردن «شبكهای بینالمللی از وابستگی و ارتباطات
سرمایه مالی» مینمایند )9( .در این مرحله از تكامل سرمایهداری ،انباشت یک روند بازتولید
است که بینالمللی شده و دارای پایگاهی بومی است و اینطور نیست که این پایگاه بومی یک
اقتصاد خودکفاست که برای کسب فرصتهای سرمایهگذاری جدید یا بازاری جهت بكار
انداختن سرمایه بیمصرف ،چشم به خارج دارد )8( .این بدان معنی نیست که بگوئیم اگر طی
دوره معینی سرمایه فراوان صادر نشود ،اقتصاد سرمایهداری بالفاصله سقوط خواهد کرد یا
اینكه به طور خودبه خودی انقالب انجام خواهد شد .بلكه میخواهیم بگوئیم که وجه وجودی
و عملكرد سرمایهداری انحصاری محتاج این چنین سرمایهگذاریهایی در خارج است ـ و
نهایتا بدون آنها نمیتواند سر کند (اگرچه ممكن است این صدور سرمایه بسیار پوشیده بوده
و از طریق روابط مالی بسیار پیچیدهای میان امپریالیست ها در جریان باشد))01( .
همچنین ،یک ساخت سیاسی بینالمللی سرمایه وجود دارد ،و سرمایهگذاریهای خارجی
ابعاد استراتژیک نیز مییابند .صدور سرمایه با وضعیت رقابت مابین امپریالیست ها و چرخش
های آن مرتبط است؛ سرمایه همچنین در واکنش نسبت به دیگر سرمایهها و قدرتهای
امپریالیستی و با چشمداشت نسبت بدانها ،جریان مییابد .به عالوه ،از عهده خود رقابت
برآمدن محتاج منابع و ذخایر بینالمللی است .برای اینكه هر قدرت (امپریالیستی) بتواند
منابع لزم سیاسی ،اقتصادی و نظامی را بدون تحلیل بردن اقتصاد ملی خویش به درون
مهلكه بیافكند ،به سودهای مافوق به عنوان منبع قدرت احتیاج دارد .به عبارتی دیگر ،در
رقابت بین امپریالیستها کسب مافوق سود هم یک هدف است ،و هم یک وسیله برای پیشبرد
رقابت .باز هم ،این حقیقت که جهان کامال تقسیم شده و تنها می تواند تقسیم مجدد شود؛
دارای اهمیت تاریخی به سزا است.این تحولت تاریخی و ساختاری پیامدهای بسیار عمیقی
دارند .سرمایه دیگر نمیتواند در درون یک چارچوب ملی ،به شكلی قطعی تجدید سازماندهی
شود .پیشرفت مستمر انباشت به توسعه سرمایه در سطحی جهانی و به امنیت عرصه بین
المللی وابسته است.
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سرمایه(وام دادن سرمایه پولی) به شكل دیگر آن (سرمایهگذاری مستقیم) ،هم در دوره پس از جنگ و
هم نسبت به دورههای پیشین رخ دادند ،از اهمیت برخوردارند .اما با وجود این ،اینها صرفا اشكال
متفاوت صدور سرمایهاند که از طریق آنها ارزش اضافی ایجاد شده و استخراج میشود .کریستیان
پالووا نماینده برجسته دیدگاهی است که معتقد است مدارهای سرمایه صرفا در دوره پس از جنگ
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جهانی دوم کامال بینالمللی شدند .وی این تحول را به استحكام یافتن شرکت های چندملیتی ارتباط
میدهد .پالووا از نقطه نظر متدولوژیكی ،بینالمللی شدن مدار سرمایه تولیدی را با انتقال مستقیم
فعالیت های صنعتی به سطح جهانی برابر می داند .رجوع کنید به کریستیان پالووا« ،توسعه
خودگستری سرمایه در مقیاس جهانی» در مجله اقتصاد سیاسی رادیكال ،جلد  ،8شماره ( 2تابستان
 ،)0899صفحات  29ـ  .0پالووا با مساوی قلمداد کردن این دو ،عمال نیروی کنترل کننده و ادغام
کننده سرمایه مالی را انكار می کند .تكرار میکنیم که تحول کلیدی که در عصر امپریالیسم اتفاق
میافتد سرمایهگذاری سرمایه به عنوان سرمایه در مقیاس جهانی است .انتقاد دیگری که ناشی از
درك غلط صدور سرمایه است در اثر مشترك سانتوش ك .مهروترا و پاتریک کالسون بچشم میخورد:
«روابط اقتصادی شوروی با هند و دیگر کشورهای جهان سوم» ،در مجموعه مقالت «اتحاد شوروی:
سوسیالیست یا سوسیال امپریالیست؟ مباحثاتی درباره ماهیت جامعه شوروی» (شیكاگو ،0893
انتشارات حزب کمونیست انقالبی آمریكا ،صفحات  09ـ .)008
9ـ امپریالیسم ،بالترین  ...ص ( 92کلیات آثار لنین ،جلد  ،22ص )241
8ـ مخالفین لنین گاه اعتراض میکنند که در صورتی که در نتیجه این صدور سرمایهها درآمدهایی
بیش از آنچه صادر شده ،ایجاد شود و به کشور بومی باز شود آنگاه صدور سرمایه خودش هدف خودش
را مغلوب میکند :اگر در انتها سرمایه اضافی بیش از آنچه که با آن شروع کردند روی دست
امپریالیست ها بماند ،پس قصد از این کار چیست و اصال چرا سرمایه صادر میکنند؟ لیكن سرمایه
چیزی نیست که به شكل انتزاعی باید بسوزد و یا از دست آن خالصی حاصل شود ،بلكه این سرمایه
باید به نحو سودآور مورد استفاده قرار گیرد و در این عصر ،برای تحقق این امر بكارگیری و انباشت
بینالمللی سرمایه اساسی است .اگرچه این روند تک خطی و ایستا نبوده بلكه موجد تضادهای خویش
است.
01ـ لنین در نوشته هایش در مورد ماهیت جنگ جهانی اول و وظایف انقالبیون خاطر نشان کرد که
«دفاع از سرزمین پدری» در کشورهای امپریالیستی کوچک نظیر سویس همانقدر نادرست است که
در کشورهای بزرگ امپریالیستی که بورژوازی سویس با آنها مراوده تنگاتنگ دارد :بورژوازی سویس
مدت هاست که با هزاران رشته به منافع امپریالیستی بسته شده است .این که این منافع توسط یک
سیستم روابط چندجانبه و «شراکت دوجانبه» بانک های بزرگ از طریق صدور سرمایه تامین میشود
یا توسط تجارت توریستی که توسط حمایت میلیونرهای خارجی رشد میکند یا از طریق استثمار
کارگران محروم خارجی بر خالف موازین اجتماعی و غیره اهمیت ندارد .....بورژوازی«خودی» سوئیس
به مثابه بره معصوم ،و مدیران بانک های امروزی سوئیس به مثابه «ویلهلم تل»های قهرمان نشان داده
میشوند .مضاف بر این ،قراردادهای محرمانه بین بانک های سویسی و خارجی و بین دیپلمات های
سوئیسی و خارجی نادیده انگاشته میشود («درباره مسئله دفاع از سرزمین پدری» ،کلیات آثار لنین
به انگلیسی ،جلد  ،23صص 040ـ .)042لنین در مورد دانمارك از دارائیهای مستعمراتی و موقعیت
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برتر آن در تجارت بینالمللی که بر اساس رابطه نفع رسانی متقابل با امپریالیسم انگلستان متكی است،
سخن میگوید«( .وزرای سوسیالیست!» ،کلیات آثار لنین به انگلیسی ،جلد  ،23صفحات 034ـ).)034
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فصل هفتم
امپریالیسم و کشورهای تحت سلطه
امپریالیست ها جهت تحریک کردن و فعال کردن کل حجم سرمایه که پایگاهش در
کشورهای امپریالیستی است ،باید در پی کسب سودهای هنگفت در خارج برآیند .بخش
پیشتاز این روند ،سرمایهگذاری در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره است .اما لنین در
هیچ کجای مباحثاتش اشاره نكرد و یا تلویح اا نگفت که سرمایه ـ و شاید اکثر سرمایه صادر
شده ـ نمیتواند در دیگر کشورهای امپریالیستی سرمایهگذاری شود؛ در واقع وی آماری ارائه
کرد که نشان می دهد چنین صدور سرمایهای انجام میشود .چنین سرمایهگذاریهایی نه
تنها بدین خاطر میشود که غالب اا ممكنست در دیگر کشورهای امپریالیستی نسبت به کشور
خود سود بیشتری کسب شود ،بلكه رقابت بین امپریالیست ها نیز آن را طلب میکند .به
عالوه ممكنست سطح نسبتا پائین توسعه یافتگی در کشورهای تحت سلطه مانع بعضی
سرمایهگذاری ها شود .با این وصف ،مسئله در اینجا نه نقش کمی سرمایهگذاری های جهان
سوم بلكه نقش کیفی آنها در روند کلی انباشت و اینكه چه توانائی هائی را به امپریالیستها
می دهد است.
مافوق سودهایی که از کشورهای عقب افتاده و مستعمره استخراج میشوند ،یک شرط
اساسی و ضروری برای فعالیت کلی سرمایه امپریالیستی هستند .به عالوه ،مناطق عقب افتاده
نهادههای بسیار مهمی مانند مواد اولیه را در روند بازتولید وارد میکنند .ارزانی این مواد اولیه
(به صورت مواد اولیه برای تولید ماشین آلت ،به صورت مواد اضافی جهت فعالیت ماشین
آلت ،و به مثابه عناصری در روند تولید) عموما هزینه سرمایه ثابت را تقلیل میدهد و تاثیر
مثبت بر نرخ سود مینهد ،حتی اگر نرخ استثمار بدون تغییر باقی بماند .مارکس در
مباحثاتش پیرامون تجارت جهانی ،بر اهمیت زیاد چنین پدیدهای تاکید بسیار نهاد( .البته
امپریالیسم به این محدود نشده ،و اکنون صدور سرمایه نقش مرکزی حاصل کرده است):
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«اگر دیگر شرایط برابر باشند ،نرخ سود در جهت عكس قیمت مواد اولیه بال و پائین
میرود .این مسئله ،از جمله نشان میدهد که قیمت ارزان مواد اولیه برای کشورهای صنعتی از
چه اهمیتی برخوردار است؛ حتی اگر نوسانات قیمت مواد اولیه تغییر در عرصه فروش فرآورده
را به همراه نیاورد  ...اقتصاددان هائی نظیر ریكاردو که به اصول عام چسبیدهاند ،تاثیر تجارت
جهانی را مثال بر نرخ سود نمیبینند)0( ».
در عصر امپریالیسم با گسترش عظیم ابعاد سرمایه ثابت ،به شكل ساختمانها و ماشین
آلت ،عامل مواد خام ارزان نسبت به سابق به یک عامل مهم تر تبدیل میشود .نرخ عودت
هنگفت سرمایه که از سرمایهگذاری در جهان سوم کسب میشود ،اضافه ارزش جذب شده از
نابرابری چند باره در روابط تجاری میان ساختارهای اجتماعی پیشرفته و وابسته ،و مواد اولیه
ضروری که از جهان سوم بدست میآید ،همه عناصر حیاتی روند انباشت امپریالیستی هستند.
همان زمان ،این مناطق عقب افتاده دقیق اا سرزمین هایی از جهان را تشكیل میدهند که
سرمایه میتواند در آنجا مهم ترین تحولت در روابط تولیدی را به انجام برساند .در واقع
توانایی سرمایه امپریالیستی در گسترش سودآور دامنه خویش به این مناطق ،یک شرط
قطعی و تعیین کننده برای توسعه و تجدید سازماندهی کلی آن است .درك صحیح از خصلت
همه جانبه نفوذ امپریالیستی در جهان سوم و اهمیت آن ،خط تمایز مهمی بین یک درك
علمی از توسعه امپریالیستی و دیگر دیدگاه ها در مورد امپریالیسم است)2( .
هر گونه تئوری که می خواهد انباشت امپریالیستی را مورد بررسی قرار دهد باید تشخیص
دهد که سرمایه مالی نقش فرماندهی را بازی میکند و نیروی حرکت آنی لزم را در هر دو
کشورهای امپریالیستی و وابسته تولید میکند .و نیز اینكه ،به طور کلی توسعه در ماوراء بحار
و عرصه بینالمللی ،شالودههای این روند هستند .همان گونه که قبال تاکید شد ،سرمایه مالی
به نحو خاصی مستعد آن است که از منابع گوناگون ارزش اضافی را جذب کرده و متراکم
سازد .اما اهمیت این مسئله در چیست؟ این سودهای مافوق (و اضافه ارزش بدست آمده از
مبادله نابرابر) و تمرکز کلی ارزش اضافی چه چیزی را تسهیل میکند؟ و چگونه همه اینها به
طور کیفی بر پایگاه بومی سرمایه امپریالیستی و توانایی این سرمایه در بازتولید خویش اثر
میگذارد؟ لب مطلب این است که سرمایه مالی ،به کمک تمرکز ارزش اضافی در انتهای هر
مسیر رشد مشخص ،میتواند به نحو موثرتری این ارزش اضافی را به کار گیرد و نرخ انباشتی
را حاصل کند که حصول آن به کمک ارزش اضافهای که در میان سرمایههای مختلف پراکنده
میماند (همانند دوره رقابت آزاد)  Laissez faireامكان پذیر نمیبود.
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در اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری که وسیعا به هم وابستهاند ،واحدهای شدیدا ادغام شده
سرمایه مالی نقش استراتژیک را در باز تولید ایفاء میکنند .وقتی این اقشار فوقانی و تعیین
کنندهء سرمایه کل تحریک میشوند ،بخش های مرکزی این اقتصادها ـ که دارای حلقههای
اتصالی حیاتی و روابط اقماری گسترده با مابقی این اقتصادها هستند ـ نیز به نوبه خود
تحریک شده و کل حجم سرمایه بومی را فعال نگاه میدارند )3(.توانائی سرمایه مالی در
متمرکز کردن ارزش اضافی در عین حال به دیگر مكانیسم های مهم تجدید سازماندهی
سرمایه مرتبط بوده و به نوبه خود آنها را تقویت میکند؛ به طور مشخص از دولت و سیستم
اعتباری میتوان یاد کرد که دست در دست هم برای تخفیف تضادهای انباشت کار میكنند اما
نهایتا این تضادها را تشدید میکنند .اگر از دیدگاه جهانی بنگریم می بینیم که در همان حال
که انباشت امپریالیستی نقش محرك عمده را در شكل گیری خصلت و رشد اقتصادهای
کشورهای تحت سلطه ایفاء میکند ،صدور سرمایه به این کشورها و اعمال ستم بر آنها از
انباشت امپریالیستی جدایی ناپذیر است .البته ،این ترتیبات ایستا نیستند .این مكانیسم ها و
پروسهها بر نوع خاصی از تقسیم جهان و ساختار جهانی سرمایه ،متكی هستند .سلطه سرمایه
مالی و خصلت آن باعث میشود که قوانین انباشت که منتج به بحران میشوند ،در کشورهای
امپریالیستی و تحت سلطه به گونهای متفاوت جلوه گر شوند .سرمایه مالی خود را بر پایه یک
شیوه فعالیت بینالمللی تجدید سازماندهی میکند؛ امپریالیستها برای تقویت امپراطوری های
ادغام شده خود در آنها سرمایهگذاری میکنند؛ آنها صرفا نه بر مبنای نرخ سود در هر بازار
مشخص بلكه بر اساس منطق جهانی به حداکثر رساندن سود که با رقابت بین امپریالیستها
گره خورده است ،فعالیت میکنند .سرمایهگذاری های خاص و حتی کشورهای خاص چیزی
به جز یک حلقه از زنجیره عملیات جهانی امپریالیسم نیستند و یک چنین مجتمع جهانی به
سطح فوق العادهای از ادغام ،برنامه ریزی و هماهنگ سازی در عرصههای سرمایهگذاری،
تجارت ،و مالیه نیاز دارد تا بتواند انتقال و تخصیص بینالمللی سرمایه را تسهیل کند.
معذالک ،این شیوه خاص انباشت دیالكتیک خاص خود را دارد :از یكسو ،سودآوری کلی آن به
گونهای حیاتی و لینفک وابسته است به استثمار گسترده و شدید تودههای کشورهای تحت
ستم؛ از سوی دیگر لنگرگاه آن یک پایگاه ملی استراتژیک در کشور امپریالیستی خودیاش
است .ضروریات انباشت امپریالیستی بطور عینی در کشورهای پیشرفته ،در توسعه و در
الزامات سرمایههای امپریالیستی خاص ریشه دارند .حاصل جمع محاسبات و اقدامات
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امپریالیستی و چشم انداز سرمایه مالی اینست که چگونه همه این رشتههای پیوند بینالمللی
به بهترین وجهی مراکز و پایگاههای انباشت امپریالیستی را تقویت نمایند.
شووینیسم امپریالیستی دارای پایه مادی مسلمی است .در جهانی که تحت سلطه
امپریالیستها است یک تقسیم بندی اساسی موجود است :بین کشورهای امپریالیستی ،که
ریشه سرمایه مالی در آنجاست و توسط بورژوازیهای متروپل کنترل میشود ،و ملل تحت
ستم ،که تحت کنترل سرمایه مالی خارجی هستند .در عین حال ،سرمایه که در جستجوی
سودهای عالی تر ،جهان را در مینوردد ،خصلت ملی خود را عمیقاا حفظ میکند .این یكی از
خصوصیات مهم عصر امپریالیسم و از تضادهای آن است .خصلت امپریالیستی همه کشورهای
سرمایهداری پیشرفته توسط دو چیز تعیین میشود :از یک طرف توسط ساختار داخلیاش و
سطح رشد سرمایه ملی آن (درجه رشد انحصار و شكل گیری سرمایه مالی و غیره) و
خودمختاری و کنترل نسبیاش بر مدار ملی؛ و از سوی دیگر ،توسط جایگاهی که در تقسیم
بندی جهان به ملل ستمگر و تحت ستم و در تقسیم کار بینالمللی اشغال میکند .کشوری
که سرمایه زیادی صادر نمیکند می تواند با آن هایی که سرمایههای عظیم صادر می کنند
وارد تجارت شده یا به آنان وام دهد .کشوری که قوای نظامی بزرگی در کشورهای تحت
سلطه مستقر نكرده می تواند تحت چتر نظامی گسترده تری به این کشورها نفوذ کند .باز هم
تاکید می کنی م که لزم است مختصات خاص ادغامشان در درون شبكههای مالی ،سیاسی ،و
نظامی و منافعی که بطور مستقیم و غیر مستقیم از غارت بینالمللی برای شان مشتق
میشود ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بین سرمایه و سرمایه امپریالیستی تفاوت است .کشورهای عقب مانده جهان ،صرفا چند
سال یا چند ده سال عقبتر از کشورهای پیشرفته در زمینه رشد نیستند .در اینجا ،پروسه
رشد سرمایهداری آن طور که  081سال پیش در کشورهای پیشرفته سرمایهداری رخ داد در
حال تكرار نیست .اکنون عصر نوینی است .ملل تحت ستم به شدت گوناگونند :درجه بقای
روابط ماقبل سرمایهداری (بالخص در روستا) از کشور به کشور فرق میکند؛ بخش های
شهری و صنعتی در برخی برجستهتر از بعضی دیگر است .اما روابط تولیدی کلیدی و خصلت
تعیین کننده این اقتصادها ـ حتی مهم تر و تعیین کنندهتر از نسبت دهقانان به کارگران یا
جمعیت شهر به روستا ـ عبارت است از درجه و ماهیت تابعیت آنها و ادغام شان درون
دینامیک (حرکت) جهانی بر پایه یک روابط وابستگی ساختاری .در واقع رابطه بین امپریالیسم
و ملل تحت ستم خود یک رابطه تولیدی است.
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یعنی چه؟ اول اینكه امپریالیست ها مستقیما مالک بسیاری از بنگاه های محوری در
کشورهای تحت سلطه هستند .و به طور غیر مستقیم آن دیگر بنگاه هاـ بالخص در بخش
دولتی که بسیار مهم است ـ را از طریق اعتبارات و تخصیصهای مالی و سلطه سیاسی بر
دولت های وابسته کنترل می کنند .سرمایه مالی همچنین با تكیه بر ارزش هائی که استخراج
میکند و با استفاده از مكانیسم های کنترل ،بر مقدار تولید اجتماعی قابل توزیع و شكل
توزیع آن ـ در میان طبقات مردمی و میان اقشار حاکم که همه به مدارهای سرمایه
امپریالیستی بافته شدهاند ـ اعمال نفوذ می کند .بالخره اینكه ،تولید مافوق سود در این
کشورها (بیش از کشورهای پیشرفته) نیازمند و در واقع وابسته به اشكال شدیدتری از
استثمار و اعمال جبر آشكارتر در خود پروسه تولیدی است .چنین روابط تولیدی فراگیری از
روابط طبقاتی لینفک بوده و از طریق آن اعمال میشود .بین سرمایههای متروپول و
آلیگارشی کمپرادورها (چه خصوصی و چه دولتی) و قشر مالك در ملل تحت ستم رابطه
همزیستی منفعت رسانی متقابل موجود است .ملل به طبقات تقسیم شدهاند و کشورهای
مستعمره و نومستعمره صورت بندیهای اجتماعی کنكرت هستند که دارای روابط اجتماعی و
ساختارهای نهادی خاص هستند که در وجود طبقات غالب و مغلوب منعكس است)4(.
معذالک ،این صورت بندیهای اجتماعی بخشی از یک ساختار بزرگتر یعنی ساختار تولیدی
سرمایهداری بینالمللی هستند .رابطه بین ملل تحت ستم و امپریالیسم بازارهای ملی این
کشورهای وابسته را در جایگاه معینی از تقسیم کار بینالمللی چفت میکند ،و مافوق استثمار
به توسعه سرمایه امپریالیستی خدمت میکند.
این به معنای آن نیست که بگوئیم امپریالیسم کشورهای تحت ستم را صرفا عقب نگاه می
دارد یا اینكه فقط ثروت را از طریق تجارت نابرابر یا غارت عریان استخراج میکند .هر چند
بدون شک چنین کاری را هم میکنند .سرمایه امپریالیستی می تواند ،و در دراز مدت مجبور
است ،اقتصاد این کشورهای را رشد دهد )8( .اما سرمایه امپریالیستی آنان را به طور
امپریالیستی رشد می دهد ـ به خصوص طوری که مساعد حال سرمایه خارجی باشد .و در
جهتی رشد می دهد که هم ضد نیكبختی تودههای وسیع مردم این کشورهاست و هم در
تضاد با به وجود آمدن یک صورت بندی اجتماعی نسبتاا منسجم .حتی در کشورهائی که
روابط سرمایهدارانه وسیعاا وارد شده ،این روابط راهی به سوی رشد مستقل سرمایهداری
نیست .یک پیامد مهم این وضعیت ،اعوجاج است .باب آواکیان این مقوله را چنین تحلیل
میکند" :منظورم از این اعوجاج چیست؟ البته قبالا لنین بر تمایز بنیادین میان معدودی از
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استثمارگران و دولت های امپریالیستی پیشرفته و اکثریت عظیم مردم جهان که در وضعیت
مستعمراتی و وابسته قرار دارند ،تاکید گذارده است .اما مشكل بسیار حادتر شده است به
طوری که نیروهای مولده پیشرفته جهان در شمار اندکی از کشورهای پیشرفته متمرکز
شدهاند ـ این تمرکز حتی ممكنست از نظر کمی مطلق باشد .و مسلماا از نظر کیفی چنین
است ـ  ....در اغلب جهان اما نیروهای مولده عقب ماندهاند؛ این گونه رشد نیروهای مولده که
تحت سلطه سرمایه مالی و امپریالیسم در سطح بینالمللی جریان است ،اقتصاد این کشورها را
تحریف کرده و ناقص الخلقه میکند")4(.
اگر عكسی از توزیع منابع و هزینهها در جهان در آغاز دهه  0891برداریم ،متوجه می
شویم که بی شک اعوجاج تعریفی مصور و مناسب از آن است :در حالی که «کشورهای در
حال توسعه» در برگیرنده  98درصد از جمعیت جهان بودند فقط  20درصد از کل تولید
ناخالص ملی 28 ،درصد از کل عواید صادراتی 23 ،درصد از کل مصرف انرژی و اما  90درصد
از کل واردات تسلیحاتی ،از آن شان بود )9( .قیمت فقط یک هواپیمابر هستهای بیش از تولید
ناخالص ملی  83کشور است؛ و این در حالی است که سالیانه چهل میلیون نفر در جهان سوم
(که نیمی از آنان کودکان هستند) از گرسنگی و سوء تغذیه می میرند )9( .بنابراین تقسیم
جهان به ملل تحت ستم و ستمگر به طور مادی در یک تقسیم کار جهانی و تمرکز نیروهای
مولده و ثروت ،نهفته است .و این اعوجاج در ساختار اقتصادی ملل کشورهای تحت ستم نیز
منعكس است.
مقوله انسجام به هماهنگی درونی یک اقتصاد ملی اطالق میشود؛ یعنی اشاره دارد به
وجود حلقههای واسط بین بخش های مختلف اقتصاد که ارزش های مصرفی مختلف تولید
می کنند و بین سرمایهگذاری و مصرف ،که طوری جفت و جور میشوند که حاصل آن یک
صورت بندی (فرماسیون ـ م) اقتصادی متحد است.لزمه به وجود آمدن چنین اقتصادی وجود
آن چنان روابط متقابلی بین این بخش هاست که یكدیگر را تقویت کنند .چگونه؟ از یک سو،
عملیات تولید ـ مصرف موجود است :یک تقاضای مشتق شده از یک بخش اقتصادی برای
تولید کالهای سرمایهای و داشتن ظرفیت تولید آن ،و تقاضای نهایی برای حقوق و کالهای
مصرفی و داشتن ظرفیت تولیدی آن ،و توسعه کلی یک بازار بومی از طریق تكثیر حلقههای
پیش و پس )8( .از سوی دیگر ،انسجام (از طریق افزایش بازدهی) موجب خود ـ ارزانی عناصر
سرمایه ثابت و متغیر سرمایه میشود ،که باعث حفظ سودآوری و بازتولید متعادلتر سرمایه
کل میشود .در عصر امپریالیسم ،که جهان به مراتب بیشتر درهم تنیده شده و تقسیم بندی
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بین ملل تحت ستم و ستمگر (خصلت سیستمی خاصی پیدا کرده بخشی لینفک از ساخت
وجودی سیستم شده ـ م) این پروسه انسجام یابی اقتصادهای ملی هم در کشورهای تحت
سلطه و امپریالیستی دچار تحریف شده است .اما در نتیجه نفوذ و سلطه امپریالیستی ،درجه
این تحریف و خصلت آن در کشورهای وابسته آن چنان است که در مقایسه با اقتصاد
کشورهای امپریالیستی میتوان آن ها را ناقص الخلقه نامید.
با نگاهی به نقش تاریخی راه آهن در نوع کشورهای امپریالیستی و تحت سلطه ،درکی از
این تمایز بنیادین میتوان کسب کرد .در ایالت متحده ،سیستم راه آهن دست در دست
اعمال ترور سازمان یافته ،خصوصا علیه مردم بومی آمریكا ،نقشی مرکزی در گشودن و متحد
کردن بازار قاره داشت .اما در جهان سوم در هر آنجا که امپریالیست ها دست به ساختن راه
آهن زدند تاکید بر خدمت به راه های تجارت خارجی و مراکز جمعیتی فی الحال ،گذارده شد.
بطور مثال در افریقا ،اکثر راه آهن ها در شبكههای محلی ساحلی به طور مجزا از هم جمع
شدهاند و یا شبكههای دیگری بدون گذر کردن از مناطق داخلی کشور فقط بنادر عمده آن را
با مناطق معدن کاری و یا نقاط تجمع و تمرکز تولید کشاورزی متصل سازد( .تنها آفریقای
جنوبی یک سیستم راه آهن سراسری دارد ).بررسی عام ترین خصائل کشورهای تحت ستم
روشن می سازد که متمایز ساختن صورت بندیهای منسجم و ناقص الخلقه ضروری است.
استراتژیک ترین بنگاه ها و بخش های اقتصادی کشورهای وابسته بطور مستقیم یا
غیرمستقیم تحت سلطه سرمایه امپریالیستی است .در آن کشورهای وابسته که تولید جهت
گیری صادراتی دارد ،این بنگاه ها (یا جزایر صنعتی) به توسعهای که درونی است هیچ خدمتی
نمی کنند .تولید بنگاه هائی که برای بازار داخلی کالهای بادوام مصرفی تولید می کنند اغلب
تابع نیاز طبقه حاکمه به ایجاد و تقویت یک پایه اجتماعی مرفهتر است .بنابر این ،عمده این
کالهای تولید شده (کالهای لوکس صنعتی) وارد هزینههای ضروری برای بازتولید نیروی کار
نمیشود .هر دو نوع تولیدات فوق نیازمند تاسیسات زیربنائی حمایت کننده و حلقههای
اتصالی واسط هستند (مثال راه ها و کارخانههای فولد و غیره) که معمول ابعادی وسیع دارند.
معمول بخش گستردهای از هزینهها و سرمایهگذاری های مدرن و با کیفیت بال ،صرف این
بخش های اقتصادی و دستگاه عظیم نظامی ـ پلیسی میشود .نتیجتاا عمده تالش های
صنعتی و فنی این کشورها ،سود آوری سرمایه محلی  /ملی را از طریق ارزان کردن کالهای
مزدی و همچنین بال بردن کارائی تولید مواد خام و کالهای سرمایه لزم بال نمی برد.
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نیازهای بخش های پیشرفتهتر اقتصاد به کالهای سرمایهای باید عمدتا از طریق واردات
تامین شود ،که وابستگی خارجی و مشكالت مربوط به موازنه پرداخت ها را تشدید میکند
(حتی در شرایطی که بخشی از تولیدات نهائی ممكنست برای جایگزینی واردات باشد).
سرمایهگذاری هائی که به درجهای عالی سرمایه ـ بَر هستند برای تودههای کارگر این کشورها
تامین شغل نمی کنند .و عمده تكنولوژی وارداتی ،در خارج از دایره این عرصهها کاربست
تولیدی بسیار محدودی دارد .بدین ترتیب ،رشد یک زیربنای فنی و صنعتی خودمختار و
منسجم لطمه می خورد.
قسمت های سنتی و عقب مانده تر ،به خصوص در کشاورزی ،عقبتر از بخش مدرن بوده
ولی در یک رابطه عملی با آن رشد می یابند .این قسمت ها هم از خود خصائلی را بروز می
دهند که مرتبط است با تابع بودن کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره .بخش های سنتی به
عنوان ذخائر کار ارزان (مهاجرت روستائیان به شهر) و به مثابه منبعی برای کالهای مزدی
ارزان (مواد غذائی تولید شده در شرایط ماقبل سرمایهداری یا بطور عام در شرایط تولید کارـ
بَر ،و همچنین در شرایط اقتصادهای «غیر رسمی» زاغهها وغیره) مورد بهره برداری قرار
گرفتهاند .موانع ذاتی این شیوههای عقب مانده ،واردات عظیم مواد غذائی و همچنین تحت
شرایطی مدرنیزاسیون دست چین شده برای تولید مواد کشاورزی قابل صدور یا برخی
کالهای مزدی را الزام آور ساخته است ـ و جهت گیری و تغذیه مالی این سرمایهگذاری ها
تضادهای نوین میآفریند.
سرمایه مالی در همه اینها نفوذ کرده و بر آنها تسلط دارد .و از مدار شدیدا شاخه شاخه
شده سرمایه داخلی به اشكال گوناگون ارزش می مكد :در شكل سودهائی که باید خارج کند،
وام ،بهره ،و از طریق کانال های گوناگون تجارت و مبادله نابرابر که مرتبط است با سلطه
سیاسی و اقتصادی اش .رشد به شدت وابسته است به سرمایه خارجی و تجارت جهانی .از سر
ضرورت ،بین بخش های مدرن و عقب مانده حلقههای ارتباطی موجود است؛ در این ارتباط
نقشی که کار ارزان در ارتباط با تولید مافوق سودهای امپریالیستی در همه بخش های اقتصاد
بازی میکند حیاتی است .معذالک ،این حلقههای ارتباطی تابع نیازهای خودی و حرکت این
اقتصادها نبوده بلكه دارای جهت گیری بیرونی بوده و تابع نیازهای بیرون هستند .در رفتگی
مفاصل مشخصه این حلقههای اتصالی است ـ هم در دورههای رشد سریع و هم نزول شدید.
این روابط درونی خاص میان بخش های مختلف ،تجزیه اجتماعی حاد ،توزیع درآمد بشدت
ناموزون ،و استخراج ارزش در ابعاد بسیار گسترده ،بر روندهای اقتصادی تاثیر گذارده و آنها
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را شدیداا معوج می سازد .در غیر این صورت این روندها می توانند به یک بازار و سرمایه ملی
منسجم منتهی شوند .در اقتصاد کشورهای تحت ستم عناصر تولیدی منفرد دارای سطوح
بازدهی و سودآوری بسیار متفاوت هستند( .مدرن ترین این بخش ها از آن سطوح بارآوری
برخوردارند که به خوبی قابل قیاس با کشورهای امپریالیستی است ).این عوامل فاقد یک
هماهنگی عمومی هستند (روی طول موج های مختلفاند ـ م) ( )01هرچه شاخهها یا بخش
های معین از این کشورها و یا حتی کل اقتصاد ملی آنها توسط امپریالیسم بیشتر چالنده
میشود توان آنها در برآوردن ضروریات بازتولید بسط یابنده (مثال از طریق مدرنیزاسیون که
هزینه برخی دادهها را کمتر میکند) کمتر و کمتر میشود .این امر اقتصادهای مذکور را حتی
بیشتر معوج ساخته و فاکتور لینفكی از بحران امپریالیستی است.
به نسبت کشورهای جهان سوم ،کشورهای امپریالیستی به لحاظ درونی منسجم ترند.
توجه کنید که گفتیم به نسبت .تخصیص غیر عقالئی سرمایه و اتصالت ناجور در کشورهای
پیشرفته نیز موجود است .این امر به تضادها و از هم گسیختگیهایی پا میدهد که از خصائل
کلیدی است که از آنارشی برخاسته و انباشت و بحران را در هر دو عصر رقابت آزاد و
انحصارات رقم میزند .فی الواقع ناهنجاری تبلوری از آنارشی است .با این وصف ،در کشورهای
تحت ستم این پدیده کیفیتاا متفاوت است ـ نه اینكه فقط کمیتاا بیشتر است ـ و این مسئله از
جایگاه این اقتصادها ،به مثابه فرماسیون هایی تبعی در روابط تولیدی امپریالیستی ،بر
میخیزد .مضافاا ،اگر چه دو گروه کشورها بخشی از تقسیم کار بینالمللی هستند که از شكل
مشخص تقسیم جهانی ناشی شده ـ و در آن ،کشوری مانند ایالت متحده به شدت وابسته به
نهادههایی از خارج است ـ اما جایگاه دو گروه کشورها در این تقسیم کار کیفیتاا با هم فرق
دارد .به یک کالم ما با یک تقسیم کار امپریالیستی روبروییم.
مراکز انباشت در کشورهای امپریالیستی قرار دارند .از این مراکز است که ضربان قلب
انباشت بر می خیزد .این که سرمایه در کشورهای امپریالیستی چگونه تخصیص یابد ،هرچند
جدا از روابط بینالمللی نیست ولی عمدت اا درونی تعیین میشود ـ مشخصاا توسط واقعیته ای
مادی و نیازهای یک پایگاه انباشت امپریالیستی .بالعكس ،ساختار اقتصادی ملل تحت ستم
عمدت اا توسط نیروهایی که نسبت به آنها بیرونی هستند شكل میگیرد :اینكه چه چیزی
تولید میشود ،صادر و وارد میشود ،از نظر مالی تغذیه میشود و غیره ،قبل از هر چیز و بیش
از هر چیز منعكس کننده موقعیت تبعی آن هاست و نه نیازهای درونی و نه روابط متقابل
بخش های مختلف اقتصادی .آنها به ضربان قلب یک اقتصاد دیگر پاسخ میدهند .تحرك این
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اقتصادها وابسته به تزریق سرمایه از کشورهای امپریالیستی و تقاضا در کشورهای امپریالیستی
است (یعنی تقاضا در آنچه که نسبت به کشورهای تحت ستم پیرامون ،کشورهای مرکز
خوانده میشوند .مقدار و دامنه این تقاضا وابسته است به سود آوری کلی سرمایه
امپریالیستی ).مضافاا ،به دلیل اعوجاج ،این اقتصادها فقط میتوانند از طریق تزریق مالی دائم
التزاید کار کند .با در نظر گرفتن رابطه آنها با تزریقات مالی بیرونی میتوان آنها را
اقتصادهای معتاد نام نهاد .بدین ترتیب وابستگی به اصطالح معجزههای رشد در جهان سوم به
سرمایۀ وامی امپریالیستی ،مرتب اا ابعادی دهشتناك پیدا می کند .اما امپریالیستها فقط تا
زمانی میتوانند به این کشورها ،در سطحی که برای حفظ تثبیت باز تولید ضروری است،
سرمایه تزریق کنند که بتوانند بطور مستمر از آنها ارزش استخراج کنند.
اعوجاجی که مشخصه پیدایش و رشد امپریالیسم است همچنین به صورت جا به جاییها و
ناموزونیهای خاص در ساختار اجتماعی منعكس میشود .در کشورهای پیشرفته ،قشربندی
زیادی در درون طبقه کارگر و بورژوا زدگی قابل مالحظهای در برخی از لیههای پردرآمدتر
آن موجود است .خرده بورژوازی هم به مثابه یک قشر گسترده که بطور فزایندهای تجزیه
میشود ،موجود است .به خصوص از جنگ دوم جهانی به این طرف ،این پروسه بورژوا زدگی،
که از قِبَل مافوق سودهای امپریالیستی است ،بخش بزرگتری از طبقه کارگر متروپل ها را در
بر گرفته و این وضع مدت زیادتری دوام یافته است .در کشورهای مستعمره و وابسته یک
طبقه کارگر جوان (و در برخی موارد به سرعت رشد یابنده) در کنار دهقان (که کماکان عامل
مهمی از ساختار اجتماعی است) و لیههای به حاشیه رانده شده موجود است (این اقشار به
حاشیه رانده شده ،جایگاهی مابین دهقانان بی زمین و پرولتاریا دارند و زمانی به وجود
میآیند که شیوههای تولیدی سنتی تحت شرایط اعوجاج ریشه کن میشوند)00( .
در ای ن چارچوب ،وقت آن است که در مورد تغییری که در قانون جمعیت حاصل شده
است (و پیشتر بدان اشاره کردیم) سخنی بگوئیم .مارکس نشان داد که روند مكانیزاسیون
بخشی از جمعیت را به مازاد تبدیل کرد .این ارتش ذخیره صنعتی در دورههای توسعه بر
دستمزدها فشار نزولی میآورد و همچنین کارگر مزدی در دسترس سرمایهداران قرار می
دهد .در حقیقت مكانیزاسیون باعث شكل گیری یک ارتش ذخیره کار میشود ولی امروزه این
مسئله را باید در بعدی بینالمللی و در ارتباط با اعوجاج درك کرد .در کشورهای پیشرفته،
بخش هائی از بیكاران به ذخیره دائمی تبدیل میشوند که حتی در دورههای رونق نمی توانند
در نیروی کار ادغام شوند .ولی از سوی دیگر ،در دورههای رکود ادواری نیز لزوما بخش
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وسیعی از طبقه کارگر شاغل بیكار نمیشود .در ملل تحت ستم ،در همه زمانها یک جمعیت
عظیم حاشیهای در شهرها وجود دارند که نیمه بیكار یا پیوسته بیكار هستند و نیروی کار
شدیدا هرز رفتهای (بالاستفاده) در مناطق روستائی وجود دارد.
با توجه به این تقسیم پایهای در جهان ،سه نكته اساسی قابل توجهاند .اول اینكه ،در حالی
که انباشت در مقیاس جهانی ،بخشی از تضاد اساسی رشد یابنده واحدی است و بر بستری به
شدت درهم تنیده پیش می رود اما این وحدت از نقطه نظر ساختاری دچار انشعاب است .دوم
این که ،اگر چه ارزش اضافی در کشورهای تحت سلطه انباشت میشود (در حقیقت ،در
صورت وجود شرایط بینالمللی معینی صدور سرمایه توسعه نسبتا سریعی را در بعضی از آنها
به وجود می آورد) و اگر چه این کشورها دارای تضادها و حرکت درونی خویش هستند ،اما
تكامل ساختاری آنان توسط ضروریات مراکز متروپول که مسلط هستند ،معوج شده و در
خدمت به آنها است .توسعه شهری جهش وار و بی نظم در بسیاری کشورهای نو مستعمره،
همزیستی مناطق تولیدی پیشرفته و شیوههای عقب افتاده ،و تمایزات میان خود کشورهای
جهان سوم در عین حال که اجزاء تكمیل کننده ضروری برای انباشت امپریالیستی هستند،
عوارض آن نیز هستند .بالخره اینكه ،روابط میان کشورهای مستعمره و وابسته از یک سو و
متروپلهای امپریالیستی از سوی دیگر ،دارنده دیالكتیک فعالی است ،بدین صورت که این
روند توسعه و تراکم امپریالیستی موانعی را در هر دوی ملل تحت ستم و ستمگر ایجاد میکند
که در تحلیل نهایی انباشت را در مقیاسی جهانی تضعیف میکند.
بعضی مفاهیم غلط ،بر این حقیقت سایه میاندازند .غارت ثروت جهان سوم عمدهترین
معرف امپریالیسم نیست؛ امپریالیسم به خودی خود صرفا چپاول ثروت نیست .بلكه یک شیوه
تولیدی بینالمللی شده است که شیوههای تولیدی دیگر را به تبعیت از خود وا می دارد؛
شیوه تولیدیای است که توسط روابط ارزشی واقعی و پویا هدایت میشود و توسعهاش محتاج
تخصیصهای خاصی از سرمایه و ایجاد تحولت مشخصی در روابط تولیدی است که در انتها
به ضد خود بدل شده و نابرابریها و عدم تعادل را گسترش می دهند .این دیالكتیک فعال،
پیچیده است .ولیكن به نحوی عمل میکند که در یک نقطه معین ،رشد ناموزون اقتصادهای
پیرامون ،دیگر به مرکز انگیزه حرکت نداده و مرکز ناتوان از به پیش راندن این رشد ناموزون
میشود .بدین قرار ،ناموزونی ها از بد طینتی یا تنگ نظری امپریالیستها ناشی نمیشوند بلكه
از ضرورت عینی آنها جهت فائق آمدن ـ یا تالش در راستای فائق آمدن ـ بر موانع توسعه
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سودآور سرچشمه میگیرند؛ و این روابط و مكانیسم ها ،در چارچوب بینالمللی معینی ،برای
سرمایه امپریالیستی دارای عملكرد هستند.
صدور سرمایه ،کاتالیزوری ضروری جهت انباشت امپریالیستی است .اما همچنین ،دست در
دست شبكه مالی اقتصاد کشورهای مختلف را به یكدیگر پیوند میدهد ،و بدین طریق
گرایشات سرمایه به سوی بحران را سرایت داده و تشدید میکند ـ این گرایشات به خاطر
فقذان انسجام اقتصادی در ملل تحت ستم و ساختار انگلی و مخارج امپراطوری در اقتصاد
کشورهای پیشرفته ،وخیمتر میشوند .بافت فشرده ،و انعطاف پذیری سرمایه مالی ،آن را قادر
میسازد که ریسک ها را پخش کند و در مقابل فشارها مقاومت کند اما این امر صرفا به
وسیله افزایش کلی تنش و امكان انفجار آن امكان پذیر است .تكامل ناموزون کشورها و سر
زمینها که از قوانین انباشت ناشی میشود ،باعث ایجاد نقاط اشتعال و حلقههای ضعیف
میشود و مشكالتی به وجود می آورد شبیه وقتی که واحدهای متفاوت سرمایه در درون یک
کشور از مدار بیرون میافتند و موجب خطر برای دیگران میشوند .با این تفاوت که در عصر
امپریالیسم و در عرصه جهانی ،این واحدها بسیار عظیمتر بوده و در هم بافته ترند .به عالوه در
این عصر ،مسئله این یا آن واحد سرمایه نیست بلكه مدارهای ملی است که به طرز خطرناکی
بی ثباتاند و امپراطوری ها و بلوك های امپریالیستی بسیار درهم تنیده را به ناگهان به لرزه
در میآورند.
بدین ترتیب ،این امر نمایان می کند که با اینكه قوانین گرایشی سرمایه ـ منجمله گرایش
نزولی سود آوری سرمایههای بینالمللی شده ـ در درون روند انباشت را ه پیدا می کنند و در
آن اخالل می کنند اما این جنبۀ آنارشی روند بازتولید واحد جهانی است که امپریالیسم را به
درون بحران میراند؛ دقیقا به علت آن است که انباشت به شیوهای کیفیتاا بیشتر و نوین به
عملكرد حلقههای وابسته به هم و بینالمللی که توسط سرمایه مالی هر چه تنگ تر به هم
متصل میشوند ،وابسته است .معذالک ،این مسئله در چارچوب اوضاع متغیر تناسب قوای
اقتصادی ،سیاسی و نظامی جهان رخ میدهد .رابطه متقابل بین هر امپریالیست و مستعمرات
و نیمه مستعمراتش یا به عبارت کلیتر فعل و انفعال بین امپریالیسم و ملل تحت ستم در
حصاری نفوذ ناپذیر محصور نیست بلكه دیگر جوانب و تضادهای این عصر در محدود حرکت و
رشد خاصشان بر این رابطه تاثیر می گذارند و با آن پیوند دارند .در این نظام بینالمللی
سلطه و استثمار ،جدائی نیروهای کنترل کننده تولید از خود روند تولید ،اشكالی افراطی
میگیرد .لنین چنین نوشت:
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«به عالوه ،امپریالیسم عبارت از انباشت فوق العاده سرمایه پولی در چند کشور است ...
صدور سرمایه که یكی از اساسی ترین پایههای اقتصادی امپریالیسم است باز هم بیشتر
استقراض دهندگان را از تولید جدا میسازد و مهر انگلی بودن را بر کل کشوری میزند که از
طریق استثمار کار چندین کشور ماوراء بحار گذران میکند  )02( »...صدور سرمایه به ویژه به
کشورهای جهان سوم ،بعضی کشورها را قادر میسازد که از قبل بقیه گذران کنند .چند آمار
این مسئله را خوب نشان می دهد .مجموع بنگاههای آمریكایی ماوراء بحار اساس ارزش
ناخالص بازدهشان در دهه  0841سومین اقتصاد بزرگ جهان ـ پس از خود آمریكا و شوروی ـ
را تشكیل میدادند )03( .و یا اینكه بیش از ده درصد از کل درآمد هر دو بانک چیس منهتن
و سیتی بانک در سال  0898فقط از برزیل بدست آمد )04( .خصلت انگلی اساسا بر یک روند
انباشتی متكی است که در جهان تقسیم شده به کشورهای ستمدیده و ستمگر جریان دارد.
کلیه کشورهای امپریالیستی در پی استفاده از مافوق استثمار در مناطق مستعمره و وابسته
جهان ،خواه از طریق مستقیم و یا توسط وسایل پیچیده تر هستند .اگر یک کشور
امپریالیستی کنار زده شده یا از این سود سهمی کافی عایدش نمیشود ،باید به طرقی جهت
دسترسی بدان متوسل شود.
صدور سرمایه کشورهای پیشرفته به نقاط دیگر جهان و بویژه خراج ستانی آنها از ملل
تحت ستم دارای اثرات داخلی غیر معمولی است :نظیر جا به جایی نسبی هم در تولید
کشاورزی و هم در تولید صنعتی (که اکثر آن به بنگاه های ماوراء بحار منتقل میشود) ،رشد
اقشار غیر مولد نیروی کار ،و سنگینی فزاینده فعالیتهای بورس بازی .عمومیتر اینكه تخصیص
منابع عظیم به نهادهای روبنایی مالی ،توزیعی ،سیاسی و نظامی که در خدمت تامین و توسعه
فعالیتهای بینالمللی سرمایه مالی هستند ،بازتاب شیوه فعالیت سرمایه مالی است .نه تنها
مجراها و کانال ها به روند و ساختار سرمایه امپریالیستی تغذیه میرسانند بلكه در عین حال
مبالغ هنگفتی از آن کم شده و تخلیه میشود که باعث ویژگی ها و ناموزونیهای دیگری در
انباشت و بحران میشوند.
لحظهای درنگی میکنیم تا بعضی نكات اصلی را که تا کنون درباره چارچوب بینالمللی
انباشت و موجودیت عینی یک روند واحد جهانی متذکر شده ایم ،مرور کنیم .رشد نیروهای
تولیدی در مقیاسی جهانی ،به ویژه تكامل وسایل حمل و نقل ،ارتباط جمعی ،و دیگر
تاسیسات زیر سازی ،اشباع نسبی سرمایه در کشورهای پیشرفته ،جریان یابی بینالمللی
سرمایه را تسهیل کرده و (اساسیتر آن که) آن را جبری ساخته است .بافت بازتولید جهانی
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نوینی به وجود آمده است که روند انباشت را در کشورهای نوع گوناگون و در سطوح متفاوتی
از رشد هستند را شتاب بخشیده است ،در عین حال رشد ناموزن درون و مابین آنها را
تشدید کرده است .بینالمللی شدن سرمایه و مبارزه میان سرمایههای بومی امپریالیستی
گوناگون ،کشورهای مستعمره و وابسته را به درون گرداب روابط بینالمللی کشانده و در نظم
سرمایهداری جهانی ادغام کرده است به نحوی که پیش از آن تاریخ ،استعمار تجاری و ماقبل
انحصار نتوانسته بود انجام دهد .امروز شتاب و حوزه رشد اقتصادی و تحول در روابط اجتماعی
این کشورهای تبارز روابط ساختاری آنها با امپریالیسم است؛ این روابط ساختاری و این
واقعیت مهم که مافوق سودها از این مناطق مستعمره و وابسته حاصل می شود ،شتاب و
حوزه رشد اقتصادی و تحول در روابط اجتماعی آن ها را شكل میدهد.
پانویسها
0ـ سرمایه ،جلد سوم ،صص 014ـ019
2ـ تئوریهای مختلف در مورد سلطۀ امپریالیسم بر «جهان سوم» در جلد جداگانهای مورد بحث قرار
خواهند گرفت.
3ـ نقش مهم سرمایهگذاری ها در مواد اولیه در جهان سوم را در نظر بگیرید .این سرمایهگذاری ها
هزینه مواد اولیه را برای اجزاء بومی این گروه های مالی شدیدا ادغام شده ،ارزان میسازند .همزمان،
این واحدهای تولیدی به دلیل مقیاس تولیدیشان ،در مقام مقایسه با بنگاهای کوچک تر ،با کارآئی
بیشتری می توانند از چنین نهاده هائی استفاده کنند .خالصه اینكه آنها بطور ناموزون فایده می برند.
علیرغم اینكه آیا این فواید در شكل قیمت های ارزانتر به سرمایههای دیگر منتقل بشود یا خیر،
صرف سودآورتر شدن بخش های مرکزی اقتصاد تاثیرات موج واری را بر مابقی اقتصاد بر جای مینهد:
دادن قراردادهای فرعی به دیگران جهت تهیه برخی مواد اولیه ،تحریک تجارت خرده پایی (مثال
نمایندگی فروش ماشین) ،و اثرات تكاثری هزینههای مصرفی نیروی کار عظیم شان).
4ـ یک صورت بندی اجتماعی را می توان وحدت کنكرتی از یک زیربنای اقتصادی (که ممكنست در
برگیرنده شیوههای تولیدی مختلف باشد ،هر چند یكی از شیوه ها مسلط است) و روبنای تاریخا شكل
گرفته آن دانست.
8ـ این امر در جهان سوم به طور کلی صادق است .اما در این زمینه کلی برخی کشورها برای
دورههای خاص آیش ماندهاند چون نظم موجود نمی توانست به شكل مطلوبی مردم و منابع آنها را
استثمار کند.
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4ـ آواکیان" ،فتح جهان؟ پرولتاریای جهان بینالمللی باید جهان را فتح کند و خواهد کرد" (صفحه
 )34منتشر شده در مجله انقالب شماره  81دسامبر 0890
9ـ نیویورك تایمز 28 ،اکتبر،0890ب خش midwesterned،4
9ـ اطالعیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد(  03آوریل  )0893ـحاض 3294؛ دبیر فاو گزارش سالیانه
در مورد امنیت غذایی جهان ارائه کرده و فراخوان اقدامات جدیدی را میدهد.
8ـ برای دستیابی به بحثی درباره عملكردهای تولید ـ مصرف و یک بررسی در مورد نكات کلیدی
مكتب جهان سومیها رجوع کنید به مسئله کشاورزی و رفرمیسم در آمریكای لتین نوشته آلن دو
ژانوره (دانشگاه جانز هاپكینز بالتیمور )0890
01ـ این در واقع مبنای این نظریه اشتباه آمیز است که اقتصادهای مذکوردوگانه بوده و از دو ساختار
تولیدی مدرن و عقب مانده مجزا یا کامال بدون تاثیر نسبت به یكدیگر تشكیل یافتهاند  .کشورهای
جهان سوم صرفا گردآورنده قالبهای جداگانه اقتصادهای ملی نیستند .آنها یک کل واحد را تشكیل
میدهند اما بطریقی شدیدا معوج .اجزای مختلف این اقتصادها به نحوی متفاوت از کشورهای پیشرفته
در هم تنیده شدهاند .
00ـ بسیاری از این کارگران حاشیهای به کشورهای امپریالیستی رانده شده و در آنجا تحت عنوان به
اصطالح کارگران غیر قانونی یا مهاجر به تحتانی ترین لیههای طبقات کارگر درکشورهای متروپل
تبدیل میشوند .آمریكا عمال بزرگترین استخدام کننده کارگر خارجی در جهان است .سهم کارگران
خارجی در کل نیروی کار اتریش  ،آلمان غربی ،هلند ،سویس و سوئد در سال  0898کمی بیش از ده
درصد بود .رجوع کنید به فیلیپ ل  .مارتین و آلن ریچاردز" ،مهاجرت بینالمللی کار :خیر یا شر" ،و
نیز آیسه کودات و مینه صابونجو اوغلو" ،ترکیب متغیر جمعیت کارگران مهمان در اروپا| ،مانتلی لیبر
ریویو جلد  ،013شماره  01ـ اکتبر  )0891صفحات 01. ،8
02ـ امپریالیسم  ...صفحات  20ـ ( 021مجموعه آثار لنین به انگلیسی ،جلد  22صفحات .)299
03ـ لئو مدل" ،سیاست در سرمایهگذاری خارجی خصوصی" ،در مجلۀ "فارین افیرز" (ژوئیه )0849
صفحات  40ـ 441.
04ـ مقاله "برزیل زمام اقتصاد خویش را در دست میگیرد" ،نیویورك تایمز  9 ،دسامبر ،0891
بخش  ،2چاپ باختر میانه .این رقم برای کل درآمد و پیش از مبادله اوراق قرضه است.
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فصل هشتم
سرمایههای متعدد و رقابت
سرمایه بر سرمایههای متفاوت دللت دارد .این یک واقعیت اساسی در اقتصاد سیاسی
مارکسیستی است .اما انحصار چگونه است؟ آیا میتواند در مسائل جرح و تعدیل به عمل آورد
به طوری که نیروی محرکه آنارشی ،دیگر مرکزی محسوب نشود؟
دولت امپریالیستی چگونه است؟ رابطه آن با سرمایههای متعدد و تضادهایشان چیست؟
لزم است که در این خصوص بازگردیم به تحلیل قبلی در مورد رقابت و مقابلهی واحدهای
سرمایه .ای ن رقابت هم در سطح هست و هم در عمق و به نحو قابل توجهی ساختارهای بازار
را تحت تاثیر قرار میدهد .در حقیقت بین آنها تباین وجود دارد که پایه مادی آن در سلطه
چند انحصار عظیم و منافع مشترکشان در حفظ تعادل است ،و میتواند مثال در قراردادهای
تنظیم شده بازار شكل گیرد .همزمان ـ و این در رابطه است با ماهیت و ضرورت سرمایه مالی
ـ مقیاس عظیم سرمایهگذاریهای کلیدی بی باکانه و توسعه زیرساختی (مثال خط لوله
آلسكا) به تعیین مخاطرات و توافقات بر سر توزیع غنائم منتهی میشود .بافت متراکم گروه
های متفاوت ،خود را در سرمایهگذاریهای مشترك ،وامهای تحت کنترل گروهی و غیره تبارز
میدهد .چنین سیستمهای جهانی ازدرون ائتالفات و قراردادهای شبیه کارتل ها رشد مییابند.
در اینجا نیز سهام بازار تخصیص یافته و یک چارچوب جهت کنترل ایجاد میشود .لنین
نوشت:
«سرمایهداران ،جهان را از روی بدطینتی تقسیم نمیکنند بلكه درجه تمرکزی که بدان
دست مییابند آنها را وادار میکند که به خاطر کسب سود به این شیوه مبادرت ورزند)0(».
در عین حال ،در سطح عمیقتری از بررسی ،این قراردادها باید به مثابه موافقتنامههای
متارکه ـ بعضی از آنها گستردهاند ولی به هر حال موافقتنامههای متارکه اند ـ در تضادهای
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پایهای میان سرمایهها درك شوند .لنین که انحصار را در یک چارچوب عمیقا مارکسیستی
بررسی کرد تاکید داشت که هرچند انحصار از دینامیکهای (قوای محرکهای که خود و بیرون
خود را تغییر میدهند ـ م) درونی حرکت سرمایه بر میخیزد و آن را تشدید میکند ولی
دارای ویژگی های خاص عصر کنونی میباشد .گروههای مالی مختلف درون بازارهای ملی
متفاوت بر سر کسب امتیاز و موقعیت برتر در تقابل با یكدیگر قرار میگیرند .این مبارزه هم
برحسب استراتژی آن و هم در طرحهای خاص جهت فعالیت صورت میپذیرد .مثال کمپانی
کرایسلر به جولنگاه نبرد گروههای مالی متفاوت ستیزه جو برای سمتگیریهای استراتژیک
گوناگون تبدیل میشود .و حتی شكل گیری یک انحصار متحد و منسجم در دورههای عادی
نشانگر گرایشات سرمایه در گریز از مرکز است .مثالا آی .تی .تی و یا یک مجموعه بزرگ
مشابه ،جهت تضمین اینكه کمپانی با کلیه شعبات و شاخهها حداکثر سود ممكن را جذب
خواهد کرد ،به یک طرح و بودجه احتیاج دارد .از گروههای گرداننده مربوطه که به بودجه
آنها پول واریز میشود انتظار میرود که حداکثر سود را کسب کنند (اگرچه بعضی اوقات
مجبورخواهند شد به خاطر منافع کلی مجموعه کمتر از حد مطلوب استفاده ببرند و یا ضرر
کنند) و به رقابت به شعبات دیگر وارد شوند )2(.تحت نظام سرمایهداری اجبار به ایجاد تحول
در ارزشهای سرمایه دستخوش تغییر شده است .در حقیقت ،ابداعات فنی ممكن است عامدانه
متوقف شوند و یا از اشاعه آنها در شاخههای خاصی برای مدتی جلوگیری به عمل آید.
بنابراین ،لنین از گرایشی به سوی رکود و زوال به همراه رشد و توسعه نیروهای تولیدی سخن
گفت:
«مطمئنا امكان تقلیل هزینه تولید و افزایش سود با وارد کردن ابداعات فنی ،گرایشی
مهم است که عمل میکند .لیكن گرایش به سوی رکود و زوال که خصیصه انحصار است به
فعالیت خود ادامه میدهد و در بعضی شاخههای صنعت ،در بعضی کشورها و در بعضی
دورههای زمان ،دست برتر را مییابند )3(».به عبارت دیگر ،همانگونه که قبال ذکر شد تحت
نظام امپریالیستی ،سرمایهداران به وسایلی غیر از ابداعات فنی برای تقلیل هزینه جهت حفظ
و گسترش برتری خود متوسل میشوند .افراط و اسراف در تبلیغات و تحولت در مدل در
صنعت اتومبیل سازی آمریكا در مقابل ابتكارات کند در روند تولید ،مورد افشای گسترده قرار
گرفته است .شدت رقابت و امتیازات بینالمللی سرمایه آمریكایی ،سرمایهگذاریها در عرصه
انرژی که دارای تاثیر بر هزینه بودن ،را در اقتصاد داخلی آمریكا به طور موقت غیر ضروری
ساخت .سرمایه مالی دارای سالحهایی است که از شبكه کنترل کننده توزیع و اعتبارات گرفته
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تا خریداری امتیازات انحصاری را در بر میگیرد ،و توسط آن غنائم را جمع آوری و توزیع
میکند .این مسئله بیان خود را در پدیدهای مییابد بنام تثبیت قیمت که در آمریكا بنام
«رهبری» مصطلح است .نكته اینجاست که تحت شرایط ثبات نسبی ،اجبار به سرمایهگذاری
در عرصه تكنیكی نوین تولیدی از بین میرود.
در عین حال ،همانگونه که لنین نیز تاکید کرد ،این مسئله صرفا یک گرایش است.
مالحضات در مورد هزینهها و در درون کارتلها به هیچ وجه بدون رابطه نیستند .به طور معین
یک حداقل تاثیر وجود دارد که به همراه سایر عوامل ،بر موقعیت انحصاری رقبایش ضربه وارد
میآورد .ائتالفات ،باعث پیدایش گسست ها و پیوست های دوباره میشوند و این خود اغلب
در برگیرنده سرمایهگذاریهای رقابتی میشود .انحصار تنها میتواند رقابت را محدود کند ولی
قادر به فائق آمدن بر آن نیست .و این محدودیت ،صرفا جانبدار و بیش از تاثیرات خنثی
کننده عام است که توسط رقابت تشدید شدهاند ،امتیازات انحصاری تقلیل مییابند و همان
گونه که پیشتر گفتیم ،سرمایه مالی نمیتواند فرسایش شالوده تولیدیاش را تا آن حدی
اجازه دهد که موقعیتش را تضعیف کند .پس ،حرکت کارتل ها شكل یافتن ،و زمانی که
بحران اوج میگیرد سقوط کردن است .یعنی اینكه نیروهای گریز از مرکز که از درون آنارشی
تولید اجتماعی فراز یافتهاند  ،در هنگام ثبات کارتل ها از بین میروند؛ اگرچه ،همانگونه که
خواهیم دید ،این روندها توسط روابط عام بینالمللی مشروط میشوند .مسیر و دورنمای تحول
تكنیكی (به غیر از بخش های پیوسته در حال نوسازی نظامی و وابسته بدان) توسط تعادل
قوای میان انحصارات و قدرتمندی نسبی سرمایه ملی متفاوت (که اهمیت بیشتری دارد)
تعیین میشود .مثال در طی دوره گسترش پس از جنگ ،صنایع به اصطالح پیشرفته یا دارای
فن آوری عالی مثل صنعت کامپیوتر ،از نظر قیمت رقابت آمیزتر و از نظر تكنولوژی،
قدرتمندتر از صنایع پایهای بودهاند .آنچه که از جنگ جهانی دوم نصیب کشور مثل ژاپن شد
(بر حسب نابودی گستردهتر پایه تولیدیاش و نیز موقعیت بینالمللیاش که از رجحان
کمتری برخوردار بود) این بود که صنعت فولد آن را مجبورکرد که در مقام مقایسه با رقیبش
آمریكا ،به سوی نوآوریهای تكنیكیتر روی آورد .تحت شرایط مساعد ـ و یا اجباری ـ سرمایه
مالی میتواند به کمک بسیج منابع در دسترش ،پیشرفت تكنیک را شتاب بخشد .فرصت های
سرمایهگذاری نوین احتمال محتاج پیشرفت های تكنولوژیک هستند؛ در حالی که آنها که در
خارج از این عرصهها قرار دارند ممكن است بتوانند بر اساس یورش گسترده تكنولوژی به
موانع ورودشان به آن عرصهها فائق آیند .بنابراین ،با توجه به سطح پیشرفت توسعه موجود
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نیروهای تولیدی ،نوآوری دارای ظرفیت وسیع تاثیر گذاری است ،حتی اگر در شرایطی مطرح
شود که آغاز آن به طور مصنوعی به تاخیر انداخته میشود .واضح است که تحول تكنیكی در
عصر امپریالیسم شدید بوده و مطمئنا نه در ارتباط با مسیر ماقبل انحصار بلكه تنها در ارتباط
با فرصت هایش کند بوده است (مثال توسعه عظیم استفاده از نیروی خورشیدی در جهان
امروزی محتمل است) .انحصار می تواند پیشرفت تكنیكی را محدود کند ولی انگیزه یا مرگ ـ
یا توسعه سرمایه این اجازه را به بورژوازی نمی دهد که این مسئله را زیادی جلو برد و مطمئنا
بورژوازی نمی تواند به یک نوع ایدئولوژی دست یابد که بساط علم را برچیند .توسعه بیش از
پیش نیروهای تولیدی ،اشكال اجتماعی شدهتر تحقیقات و تكامل علمی (تحقیقات تامین
شده از طریق دولت و غیره) را با خود به همراه میآورد .سرمایه علم و تكنولوژی را به مثابه
اسلحهای در جنگ بر سر رقابت و حفظ سیطرهاش در خدمت خود در میآورد .اعمال
سیستماتیک علم بخشی از اجتماعی شدن رو به تزاید نیروهای تولیدی است که به نحو
روزافزونی با روابط تولیدی سرمایهداری در تضاد قرار میگیرد .این تضاد ،یک تضاد در حال
غلیان و حدت یابی است )4(.خصیصه مشخص کننده تحول سرمایه (و تكنیک) در این عصر،
ماهیت ناموزون و نامتعادل رشد در طی زمان و در میان سرمایههای گوناگون ،درون
عرصههای متفاوت اقتصاد ملی عالوه بر اقتصادهای ملی مختلف قرار دادها و نظم های
انحصاری ،ماهیتا از عدم ثبات برخوردارند .موانعی که تحرك سرمایه را سد میکنند ،نه
همیشگیاند نه مطلق :تازه واردینی ظاهر میشوند ،بعضی مناطق توسعه ممكنست بیش از
دیگران آمادگی تسخیر شدن را داشته باشند ،فعالیت فروبرنده و وجه تباین ممكنست مسائل
را در یک بخش دست نخورده باقی بگذارد ولی به یک گروه مالی در کل قدرت بخشد.
واحدهای مختلف سرمایه ملی وارد رقابت با سرمایههای خارجی میشوند :شرکت های
اتومبیل سازی ،کمپانی های فولد سازی ،بانک ها و غیره .نوع سازشی که قبال شرح داده شد
موقت است و در تحلیل نهائی در خدمت درگیری قرار می گیرد .همانگونه که تاکید شد،
امپریالیسم قادر نیست خویشتن را از پایه خویش در تولید کالئی و رقابت برهاند .هر سطح از
اقتصاد جهانی احاطه شده توسط شیوه تولید سرمایهداری ،در تناقض موجود در توسعه
سرمایهداری غوطه میخورد .بدین ترتیب ،سرمایههای مجزا و قابل تفكیک بر یكدیگر و در
میان هر دو گروهبندیها و ائتالفات ایجاد شده توسط قرارداد سرمایههای خاص و موانع
سیاسی و فراز و نشیب های ایجاد شده و توسط نیرو و حكم امپریالیسم ،تاثیر میگذارند .خود
روند توسعه ،سرمایههای متعدد را به درون رقابت با یكدیگر میکشاند و نهایتا این را به آنها
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دیكته میکند که برای ایجاد یک پایه ماندگار جهت توسعه مداوم بجنگند؛ بدون توجه به
اینكه تنظیمات داخلی و بینالمللی به چه شیوهای و تا چه درجهای رشد را در طی دوره
معینی تسهیل می کند .به عبارت دیگر آنچه که امپریالیسم قادر به حذف آن نیست ـ و در
واقع تشدید میکند ـ مجبور ساختن واحدهای (ائتالف های) خاص سرمایه به پیشی جستن و
حمله ور شدن و شكست دادن رقبایشان است .ادامه زیست درازمدت بعضی از آنها به از
میان رفتن یا نابود کردن دیگران وابسته است .اما این آخرین کالم نیست .انگلس در "آنتی
دورینگ" این نكته را متذکر میشود که تضاد بین آنارشی و سازمان یابی که به برخوردهای
میان تولید کنندگان محلی مجزا منجر میشود ،همچنین به برخوردهای میان سرمایههای
ملی نیز منتهی میشود .وی در یک پاورقی در جلد سوم سرمایه توضیح مفصلتری ارائه
میدهد :رقابت در بازار داخلی ،پیش از کارتلها و تراست ها عقب مینشیند؛ در حالی که در
بازار خارجی توسط تعرفههای حفاظتی گمرکی تحدید میشود  ...لیكن این تعرفههای
حفاظتی گمرکی چیزی نیستند به جز آماده سازی جهت جنگ صنعتی عمومی نهایی ،که در
مورد تعیین سرکرده بازار جهانی تصمیم خواهد گرفت )8(.با وجود این ،این لنین بود که
درکی را سیستماتیزه کرد که فراتر از مفاهیمی بود که علیرغم داشتن دورنما و انتقاد از
مفهوم سرمایهداری ،نمیتوانستند مرحله نوینی در تكامل سرمایهداری پیش بینی کنند .همان
گونه که لنین متذکر شد ،مبارزهای بر سر تقسیم اقتصادی جهان میان سرمایهداران انحصارگر
در جریان است .این مبارزهای است که در برگیرنده واکنش های کارتلها و دیگر گروهبندی
های اقتصادی است که قراردادهایشان دیگر کاربرد ندارند .اما رقابت اصلی بین این یا آن
شرکت و رقیب خارجیش نیست ـ بلكه رقابتی است که در عرصه روبنا میان سرمایههای ملی
که توسط دولت های متبوعهشان نمایندگی میشوند ،انجام میپذیرد .لنین تاکید کرد که این
رقابت نهایت اا به مبارزه بر سر تقسیم سیاسی نوین جهان تكامل مییابد که مبارزه بر سر
تقسیم اقتصادی را شامل میشود .یک سیستم جهانی امپریالیستی وجود دارد لیكن این به
معنی وجود یک شكل بندی سرمایهای مطابق با آن نیست .بنابراین سیستم امپریالیستی
شبیه یک کشور امپریالیستی واحد در دوره ماقبل انحصاری نیست .یک خصیصه ویژه این
سیستم جهانی که آن را از شیوه تولیدی سرمایهداری در کشورهای خاص پیش از ظهور و
فراز امپریالیسم جدا میسازد این است که این سیستم مجموعهای از شكل بندیهای
سرمایههای ملی مجزا است .این شكل بندیهای ملی صرفا تفاسیر گسترده سرمایههای واحد
نیست .بلكه آنها مجموعههایی ژئوپلتیک با روبناهای مشخص هستند و موجودیت و عامیت
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شان نقش فوق العاده مهمی در روند انباشت بینالمللی شده ایفا میکند .لنگرهای سرمایه
مالی ،ملی هستند که این نتیجه تكامل تاریخی سرمایهداری است .هر سرمایهدار معین شاید
بتواند خود را در یک بازار ملی دیگر رسوخ دهد ولیكن بورژوازی به مثابه یک طبقه نمیتواند
چنین کند .او به سادگی نمیتواند یک سرمایه امپریالیستی بومی را از پایه بومیش جدا سازد.
و در رابطه دیالكتیكی با همین مساله ،سرمایه مالی به دلیل سیاسی ـ استراتژیک و اقتصادی
توانایی این را ندارد که در هر کجا که واقع شده است ،قدرت را از کف بدهد .سرمایه اگر چه
نسبت به ثبات در کشوری مثل اندونزی احساس وابستگی میکند ،ولی نه به همان درجهای
که در مورد ثبات در پایگاه بومیش دلواپس است (که بدون این ثبات و داشنت تواناییهای
دیگر ،توانایی استقرار در اندونزی و نقاط دیگر را از دست می دهد) .به طور خالصه ،باید
دولتی وجود داشته باشد که از منافع اقتصادی دفاع کند .شاید چنین به نظر برسد که
بینالمللی شدن ،ملی بودن را تضعیف میکند .در حقیقت ،با توجه به تشدید و تراکم
تضادهای انباشت در عرصه بینالمللی و تحریک تضاد بین امپریالیست ها ،بینالمللی شدن به
معنی تائی ِد قهریِ ملی بودن ،دفاع و توسعه منافع ملی جدا از هم و مشترك است .عالوه بر
اینها سرمایه باید وسایل سرکوب مقاومتی را که خود در سطح جهان تحت سلطه باعث
میشود ،در اختیار داشته باشد.
اعمال نظامی دولت امپریالیستی ،دارای اثرات بیشمار بر وضعیت طبیعی سرمایهداری
پیشرفته است .جنگها و تولید تسلیحات در تاریخ بشر نقش عمدهای ایفا کرده است .استفاده
از قهر سازمان یافته جهت گسترش بازارها و واکنش بین تولیدات اسلحه و صنعتی شدن نیز
عوامل عمدهای در تكامل سرمایهداری بودهاند  .اما به همراه پیدایش امپریالیسم ،هزینههای
نظامی به طور عام جهشهای سرسام آور انجام می دهند؛ هم به مثابه سهمی در فعالیت
اقتصادی و هم در ابعاد فوق العادهای که در دورههای برخوردهای بینالمللی بدانها دست
مییابند .دولت های عمده سرمایهداری هزینههای سالنه نظامی خویش را بین سال های
اواسط دهه  0991و  0819دو برابر کردند )4(.تنظیم بدهكاری هایی که از جنگ و گسترش
نظامی ناشی میشوند ،موضوع حساس سیاست های مالی و پولی در قرن بیستم بودهاند.
بخش نظامی همچنین قسمت اعظمی از منابع انسانی و تكنیكی در کشورهای پیشرفته را به
خود اختصاص داده است .در آمریكا حدود یک سوم کلیه دانشمندان و مهندسین (و این یک
برآورد محافظه کارانه است) در کارهای مربوط به دفاع نظامی اشتغال دارند؛ در حالی که دو
سوم از تعهدات کل بودجه فدرال (مرکزی) برای تحقیق و توسعه در دهه  ،0891به سمت
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برنامههای نظامی و فضایی کانالیزه شدند( )9بنا به برآوردهای دولت آمریكا ،در اواسط دهه
 0891مصارف نظامی شوروی یک سوم از بازده در صنایع تولید ماشین آلت و فلزات را در بر
گرفت؛ در حالی که یک مفسر مجموعه نظامی ـ صنعتی آمریكا تخمین می زند که صنعت
نظامی شوروی نیروی کاری بالغ بر 4میلیون و  911هزار نفر را به خود اختصاص داده
است )9(.یک وحدت منافع مادی و سیاسی یعنی اتحاد (عالوه بر تخالف) سرمایههای ملی
وجود دارد که از وجوه عینی و لزم اجرای انباشت امپریالیستی سرچشمه گرفته که مورد نفوذ
متقابل تضاد طبقاتی در جلوههای گوناگون آن قرار میگیرد .مثال یک کمپانی چند ملیتی
ژاپنی قادر است که یک شرکت چندملیتی آمریكائی را از نظر اقتصادی به مخاطره انداخته و
از فعالیت بیندازد .اما آنها در دنیای کنونی به ندرت به تنهایی وارد نبرد میشوند .یک نیروی
سیاسی و نظامی وجود دارد که در دولت ملی تراکم مییابد که سرمایه ملی را هم تحت
پوشش میگیرد و هم از آن دفاع میکند .این دلیلی است بر اینكه نیروهای بازدارنده کارتل ها
که از سرمایههای ملی گوناگون تشكیل شدهاند کمتر از نیروهای بازدارنده سرمایه ملی تداوم
دارند .پس در جهان شكل بندیهای اجتماعی عینیای وجود دارند که هر کدام دربرگیرنده
یک ارتش و یک دستگاه سیاسی و فرهنگ و غیره است که روبنا را تشكیل می دهند .اما اگر
قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میآید ،پس باید تفنگ ساخته شود ـ باید یک زیربنای
نسبتا مطمئن به وجود آید که متصل با روبنا و حامی آن باشد .از نقطه نظر اقتصادی ،سرمایه
مالی هنوز هم گروه بندی هایش را حول و حوش بازارهای ملی انجام می دهد )8(.مدارهای
ملیای وجود دارند که دارای روابط به هم پیوسته (اگرچه بدون تضاد نیستند) بین بخش 0
(بخش تولید کننده ابزار تولید) و بخش ( 2بخش تولید کننده وسایل مصرفی) هستند که
عناصر ضروری سرمایه ثابت و متغیر را مهیا ساخته و آنها را ارزان میکنند .بعضی مالحظات
استراتژیک موجودند که نه تنها توسط صنایع نظامی بلكه باید به وسیله دیگر بخش های
محوری اقتصاد مورد حمایت قرار گیرند.
روشی که سرمایههای ملی از آن طریق میتوانند قاطعانه با رقبایشان برخورد کرده و بر
آنها فائق آیند ـ یک الزام مشخص اعمال شده در بعضی نقاط عطف تاریخ جهان ـ ابزار
نظامی است .این حرکت و منطق انباشت سرمایهداری در جنگ های امپریالیستی به اوج خود
می رسد .و تضادهای سرمایه در تمامی ابعاد خویش نهایتا به سوی دو قطبی شدن روابط
امپریالیستی و به سوی شكل گیری دو بلوك جنگ افروز متشكل از سرمایههای ملی مختلف،
میل میکند ـ هر بلوك در ارتباط با ضد خودش تعیین میشود و در تقابل با آن صف آرائی
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میشود )01(.یک ویژگی خاص این دوره ـ در تقابل با وضعیت های پیش از جنگ جهانی اول
و پیش از جنگ جهانی دوم ـ اینست که بلوك های سیاسی ـ نظامی با بلوك های اقتصادی
موجود دارای حدود و ثغور مشترك هستند .آمریكا یک ائتالف اقتصادی و سیاسی شدیدا
منسجم را پس از پایان جنگ جهانی دوم علیه کمپ سوسیالیستی ایجاد کرد .این ائتالف
اکنون با یک بلوك رقیب سوسیال امپریالیستی روبروست.
بالترین حد بیان تضاد بین سازمان یافتگی و آنارشی در این است که نمایندگان سیاسی
و نظامی سرمایههای امپریالیستی ،یعنی دولت های ملی ،باید با نمایندگان سیاسی و نظامی
دیگر بجنگند .بنابراین ،نه سیاست های بنگاهها یا گروه های انحصاری خاص بلكه سیاست
های دولت امپریالیستی است که تعیین کنندهتر هستند .اما سیاست های بنگاه ها و گروه
های انحصاری بی رابطه نیستند ،بلكه پیوندها و اجزا تشكیل دهنده انباشت در مقیاس
جهانیاند ؛ حرکت و رابطه متقابل آنها نمی تواند بانی چیزی جز تشنج و برخورد در عرصه
بینالمللی باشد .تضادها نه در این سطوح پائین محو میشوند و نه به نحوی از انحاء جا به جا
شده و یا صرفا درون بازار جهانی فرو می روند .عرصه بینالمللی هم زمان هم یک نقطه تراکم
تضادهای سرمایه به مثابه سرمایه است و هم رزمگاه نهایی است که در آنجا این تضادها تا سر
حد حل موقت از طریق ابزار دولت های ملی و تقسیم مجدد جهان کشیده میشوند .این
دیدگاه که معتقد است که کارتل ها میتوانند بحران را از بین ببرند به درستی توسط لنین به
مثابه کذب به استهزا گرفته شد )00(.دقیقا بدین علت که روابط بینالمللی نقش مرکزی
دارند ،دولت امپریالیستی بر اساس تامین حاکمیت تام داخلی خویش ،به مثابه ابزار کلیدی
اعمال شده توسط سرمایه امپریالیستی جهت حفاظت از محیطش عمل میکند .به طور عام،
اجتماعی شدن روزافزون نیروهای تولیدی و مشكالت ماهوی انباشت امپریالیستی (و ضرورت
خنثی کردن ناهماهنگیهای ناشی از آن) دولت را از دوره ماقبل انحصاری در روند بازتولید
وارد میكند .این همچنین دارای بیان خاص خویش در جهان سوم است؛ که در آنجا به ویژه
در تامین مالی سرمایهگذاری و سهم آن در شكل گیری سرمایه استوار ناخالص ،نسبت به
انباشت در کشورهایی به گوناگونی برزیل و چاد نقش مرکزی داشته است .در کشورهای
سوسیال امپریالیستی ،دولت اهرم اصلی انباشت است (بورژوازی از آن طریق بر وسایل تولید
اعمال کنترل میکند و ارزش اضافی را در این سطح با برتری تصاحب می کند) .در کشورهای
بلوك تحت سرکردگی آمریكا دولت به درجات متفاوتی وسیله اصلی جهت بازسازی سرمایه
است؛ هم به طور مستقیم (ملی کردن) و هم به طور غیر مستقیم (سیاست پولی و مالی).
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آنچه که در مورد هر دو بلوك صادق است اینست که عملكرد اصلی دولت فعالیت اقتصادی
صرف نیست بلكه سیاسی نیز است ـ جهت تامین حاکمیت بورژوازی و حفظ روابط اجتماعی
و تولیدی سرمایه ،هم زمان و در ارتباط با آن ،دولت باید سرمایه ملی را سازمان داده و به
خاطر منافع آن در عرصه بینالمللی بجنگند)02(.
دولت تجسم و بیان نهایی کل سرمایه ملی است .در عین حال ،سرمایه ملی صرفا به یک
سرمایه واحد اطالق نمیشود .سرمایه امپریالیستی من حیث المجموع سرمایههای متعدد را
نمایندگی میکند که سرمایه ملی را تشكیل میدهند .آنها یكی نمیشوند (حتی در شوروی)
و این گونه نمایندگی ،خود با تضاد و تخالف آمیخته میشود .اما دولت دارای این توانایی است
که تضادهای بین بخش های متفاوت سرمایههای ملی را قهراا تخفیف دهد .و از آنجا که پای
وحدت منافع یک سرمایه ملی و یک مهار عینی در میان است ،آنارشی درون سرمایه ملی
محدودیت مییابد .در عین حال ،آنارشی تنها در ارتباط با رقابت مشترك کلیه اجزا تشكیل
دهندهاش علیه سرمایههای دیگر (که خود از نظر تاریخی توسط رقابت بین ائتالفات یا
بلوکهای مختلف سرمایههای ملی مشروط شده و به آن تسلیم شده) ،و به مثابه تابعی از
بحران و تضاد که از درون آنارشی سرمایههای متعدد در عرصه بینالمللی رشد میکنند،
محدود میشود.
در این ارتباط ،یک بررسی تاریخی کامال منطقی به نظر میرسد .نیكولی بوخارین که در
سال  0828دیگر به رهبری جناح راست حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی رسیده بود،
قبال در بررسی هایش چنین اظهار می داشت که سرمایه در حرکت تكاملی خود به سوی
سرمایهداری امپریالیستی اساسا خود را در یک تراست ملی واحد دارای قابلیت خالص شدن از
کشمكشهای درون طبقاتی و بحران اقتصادی متمرکز میسازد )03(.بوخارین چنین استدلل
میکرد که سرمایههای ملی دارای ثبات و خودگردان ،در عرصه بینالمللی که محل بر
خوردشان است ،محدودیت خواهند داشت )04(.اما بوخارین این فاکت اساسی را نادیده
انگاشت و یا به طور جدی اهمیت چندانی بدان معطوف نداشت که تا زمانی که سرمایه به
مثابه سرمایه (استقرار یافته بر پایه مادی تولید کالیی اش) باقی است ،همیشه به سرمایههای
متعدد تقسیم میشود و وجه ترکیبی تضاد بین سازمان یافتگی و آنارشی تجسم یافته در
دولت بومی امپریالیستی ،نسبی است .لنین ،بوخارین را به خاطر جدا کردن امپریالیسم از پایه
سرمایهداری آن ،مورد انتقاد قرار داد )08(.این حائز اهمیت است که بدین مسئله توجه شود
که لنین به همراه ویژگی های عمده امپریالیسم ،به تقسیم اقتصادی جهان بین انحصارات
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مختلف نیز اشاره کرد؛ اگرچه تقسیم سیاسی قدرتمندتر بود و نهایت اا آن را در بر میگرفت .این
مسئله تاکید میکند که چگونه آنارشی از بین نمیرود بلكه کانالیزه میشود .به عالوه ،لنین
در سراسر نوشتهاش در مورد امپریالیسم تاکید داشت که یک سازماندهی و برنامه ریزی
جانبدار در طولنی مدت آنارشی تولید سرمایهداری را به مثابه یک کل واحد تشدید میکند.
بوخارین تضادهای کلیدی را در عرصه بینالمللی جستجو می کرد ،اما به گونهای متافیزیكی
این تضادها را از حرکت متضاد و ماهیت پر هرج و مرج سرمایه به طور عام جدا میکرد .یک
سرمایه ملی اگرچه حتی منسجم ،شدیدا منشعب بوده و از عناصر دارای کارآیی و سودآوری
گوناگون تشكیل مییابد که در میان آنان آنارشی در رقابت موجود است .رقابت بین
سرمایههای ملی مختلف ،محاسبات جدیدی را به سرمایهداران تحمیل میکند .جهان به یک
صفحه شطرنج می ماند که بر آن ،سرمایهگذاریها ،وام ها و کمک ها ،به عناصری از
مالحظات استراتژیک وسیع تر تبدیل شدند .این گونه مالحظات استراتژیک ،از ممانعت از
دسترسی رقبا به بعضی مواد اولیه گرفته تا پیاده شدن در سواحل کلیه کشورها به دلیل
ژئوپلتیكی (این کشور شاید حتی دارای اهمیت اندکی از نقطه نظر سرمایهگذاری مولد باشد)
را در بر میگیرند .صدور سرمایه صرفاا به طور مستقیم به سوی بالتر رفتن نرخ سود تمایل
نشان نمیدهد .در واقع جلوگیری از رقبا در قبضه کردن بازارها یا مواد اولیه مهم میتواند به
زیانهای کوتاه مدت منجر شود .جستجو برای سودآوری بیشتر پیوسته با اعمال سلطه و
کنترل در برخورد است .سود ،ذات و فرمانده شكل بندیهای امپریالیستی است .اما کل
چارچوب بینالمللی که سرمایه در آن انباشته میشود و نه تشدید یافتن تضادهایش در هر دو
زمانهای عادی و فوق العاده ،از نظر کیفی بر اهمیت مبارزات سیاسی و نظامی میافزاید .در
واقع در عصر امپریالیسم ،خود روند انباشت شدیداا در سیاست ادغام میشود )04(.نقش
اساسی دولت را باید در این وجه مورد بررسی قرار داد .اینكه دولت امپریالیستی در کل
نماینده مجموع سرمایه هاست ،وسعت تفكر امپریالیستی معینی را نشان می دهد.
عملكردهای جنگی و رفاهی دولت امپریالیستی برتر از هر چیز ،سیاسی است .مثال جنگ در
ویتنام بدین خاطر نبود که آمریكا به طور عمده از ویتنام سود اقتصادی بدست میآورد.
هزینههای نظامی بكار رفته در آنجا بسیار بیش از چنین موردی است )09(.به همین ترتیب،
برنامه مبارزه با فقر در آمریكا به خاطر کسب سود برای شرکت های مجزا انجام نپذیرفت و نیز
بیانگر نوعی سرمایهداری پیوندی که از نظر اجتماعی سودمند باشد ،نبود .هر دو این سیاستها
در جهت منافع گسترده امپراتوری بودند؛ از یک سو اعمال زور و از سوی دیگر امتیاز دادن به
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منظور پاسیو کردن .دولت همچنین باید پروژههای سرمایهگذاری (مثل ایجاد صنایع نوین
استراتژیک و توسعه روبنایی) را خود در دست بگیرد و فعالیت هایی را که ضرورت اا به خودی
خود سودآور نیستند اما به هر حال برای بازتولید و سودآوری و ثبات کلی سرمایه ملی اساسی
هستند به دیگران واگذارد .بخش های تكنیكی ـ تعلیماتی و نظامی در کلیه کشورهای
امپریالیستی از طریق مكانیسم های گوناگونی شدیدا تشویق و حمایت میشوند .اینها همه از
ضرورت عینی امپریالیسم در تضمین شرایط عام سیاسی و اقتصادی که در آن سرمایه بتواند
به گونهای موفقیت آمیز انباشت کند ،ناشی میشوند .بنابراین ،تنظیم قیمت و بسیج و انتقال
ارزش اضافی به بنگاه ها یا فعالیت هایی که ممكن است از نظر ایجاد ارزش اضافی غیر
سودآور یا غیرتولیدی باشند ،بیانگر تحولی ایجاد شده از سوی دولت در عملكرد قانون ارزش
است )09(.اما توانایی دولت امپریالیستی در تمرکز و بازتوزیع ارزش اضافی بر طبق اولویت
سیاسی (برخالف سوددهی صرف) توسط سرمایهگذاری مستقیم و اعمال آتوریته مالی و پولی،
در تولید واقعی ارزش در سطح بینالمللی ریشه دارد ـ هزینه دولت نیز به نوبه خود بر انباشت
واکنش نشان می دهد که تضادهای نوینی را باعث میشود .به عالوه حتی اگر در عصر
امپریالیسم قانون ارزش از طریق مكانیسم های پیچیده نتیجه میشود و اگر سیاست به طور
پی وسته و قدرتمند با اقتصاد رابطه متقابل برقرار می کند ،این سیاست امپریالیسم هنوز در
تحلیل نهایی در ماهیت و خصلت سرمایه تغییری ایجاد نمیکند.
پانویس ها
0ـ امپریالیسم بالترین  ،...صفحه  99و در مجموعه آثار لنین به انگلیسی ،جلد  ،22صفحه .)283
2ـ روندی مشابه در مجموعههای تولیدی شوروی نیز رخ میدهد.
3ـ امپریالیسم  ،...صفحه ( 008مجموعه آثار لنین ،جلد  ،22صفحه )394
4ـ این مسئله ،بحثی را علیه تئوری بحران عمومی پیش میکشد که در بخش پایانی مورد بررسی قرار
خواهد گرفت.
8ـ مارکس؛ سرمایه ،جلد سوم ،صفحه  .894پاورقی انگلس.
4ـ ریچارد کروت ،تسلیحات و امپراطوری (سانتاباربارا :انتشارات مادولت )0891
9ـ لوید دوماس ،مخارج نظامی و زوال اقتصادی ،در اقتصاد سیاسی کاهش تسلیحات (بولدر :انتشارات
وست ویو )0893 ،صفحات  00و 9
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9ـ آمار دولت آمریكا نقل شده در ابراهام س .بكر ،هزینه دفاعی شوروی (سانتا ـــ انتشارات راند،
 )0890صفحه  09سیمور ملمان ،تغییر اقتصاد نظامی شوروی نقل شده در اقتصاد سیاسی کاهش
تسلیحات ،لوید دوماس ،صفحه  ،81پاورقی شماره 0
8ـ عبارت بازار ملی که به یک دولت چند ملیتی اطالق میشود نمایانگر سطح معینی از به هم
پیوستگی روابط تولیدی و مبادلهای است .نباید چنین برداشت شود که ملیت های گوناگونی در
چارچوب این گونه دولت ها وجود ندارند).
01ـ ماهیت دقیق این چنین وضعیت دو قطبی تابع عوامل سیاسی و اقتصادی خاص است .به عالوه،
امپریالیسم ممكنست با این ضرورت برخورد کند که به مثابه یک کل واحد علیه دولت سوسیالیستی یا
سیستمی از دولت های سوسیالیستی بلوك بندی کند.
00ـ امپریالیسم  ...صفحه ( 29مجموعه آثار لنین ،جلد  ،22صفحه )219
02ـ این عملكرد ،در توضیح سیاست اقتصادی ملی ،افزایش در صادرات ،استفاده از دیپلماسی،
حفاظت از آب های دریائی و منابع مواد اولیه حیاتی ،سیاست مستعمراتی (از حمایت از رژیمهای
خاص گرفته تا به راه اند اختن جنگهای مستعمراتی) و تدارك برای جنگ جهانی و اقدام بدان ،خود را
بیان میکند.
03ـ در حقیقت بوخارین در ظرفیت های تنظیمی و تكمیلی دولت ،پوسته اساسی سازمان
سوسیالیستی را میدید.
04ـ رجوع کنید به نیكالی بوخارین ،سیاست و اقتصاد دوران گذار ،مقدمه و تنظیم کنت س .تابورك
(لندن انتشارات روتلج و کیگان پل )0898 ،صفحات 89ـ 43و 93ـ98
08ـ رجوع کنید به گزارش درباره برنامه حزب (هشتمین کنگره حزب کمونیست شوروی (بلشویک)
09ـ 23مارس  )0808مجموعه آثار لنین ،صفحه 48
04ـ در تحلیل نهائی ،بافت اقتصادی جامعه خطوط و سیاستهای نظامی ،سیاسی و ایدئولوژیک را
تعیین میکند ـ این از اصول اولیه مارکسیسم است ـ تمام این سیاست ها به نوبه خود بر زیربنای
اقتصادی تاثیر متقابل مینهند ـ و این نیز از اصول اولیه مارکسیسم است.
09ـ شباهت ها :اسرائیل وکوبا به ترتیب توسط امپریالیست های آمریكائی و روسی به دلیل سیاسی،
استراتژیک و ایدئولوژیک حمایت میشوند .اگر صرفا از نظر سرمایهگذاریهای اقتصادی بررسی شوند،
بسیار بی اهمیتاند .
09ـ این فعالیت ها و عملكردهای دولت از نقطه نظر بررسی بنگاه ها و منابع سود آور تحت کنترل
دولت (همانگونه که در بلوك امپریالیستی غرب وجود دارند) تفكیک مییابند ـ اگر چه به هم ارتباط
پیدا می کنند ـ و از اکتساب عام ارزش اضافی از طریق سیستم بنگاه های دولتی (بدان گونه که در
بلوك سوسیال امپریالیستی وجود دارد) تفاوت میکنند.
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میراث کمینترن:
تئوری بحران عمومی
مارکسیسم ـ لنینیسم بر آن است که سرمایهداری نظامی محكوم به فناست .اما این نكته
را چگونه باید فهمید؟ اغلب اوقات اقتصاد سیاسی مارکسیستی را متهم میکنند که
رفتارش شبیه به شخصیت قصه “جوجه کوچک” است .همان جوجهای که با شنیدن
صدای رعد فریاد میکشید“ :آسمان دارد به زمین میرسد”! ظاهرا پیش بینی بعضی از
کمونیستها در هر حالت اینست که سقوط اقتصادی سرمایهداری بسیار نزدیک است .اما
زمانی که این سقوط ادعایی اتفاق نمیافتد پیش بینی هایشان را ترشی میاندازند تا شاید
وقتی دیگر...
متاسفانه پشت این تصویر کاریكاتوری جنبههایی از حقیقت وجود دارد که ریشهاش را
به میزان زیادی میتوان در تئوری بحران عمومی پیدا کرد .این تئوری که توسط کمینترن
(انترناسیونال کمونیستی سوم) مطرح شد لطمات عظیمی به بار آورد .جنبش بینالمللی
کمونیستی نه تنها اثر راهگشای لنین در زمینه اقتصاد سیاسی عصر را راهنمای خود قرار
نداد بلكه بسیاری از جوانب مهم امپریالیسم لنین را وارونه کرد.
تئوری بحران عمومی تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است .به عالوه بعضی تحلیلگران
که خارج از جنبش کمونیستی هم قرار دارند از استدللهای عمده این تئوری در مورد
امپریالیسم تغذیه میکنند .حتی نئو مارکسیستهایی که آشكارا خود را از سنت کمینترن
جدا میدانند تحت تاثیر این تئوری قرار دارند .تئوری بحران عمومی را میتوان توضیح
منسجم”محدودیت”هایی دانست که سرمایهداری از زمان وقوع انقالب بلشویكی تا به امروز
به آن گرفتار شده است؛ و یا می توان آن را برداشتی از متون مارکس و انگلس به حساب
آورد .در هر حالت ،این تئوری چنان جان سخت است که باید بر اساس آموختههای نیمه
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اول قرن بیستم در مورد خصلت امپریالیسم به تشریح نقادانه آن بپردازیم .طنز اینجاست
که منطق “مرگ محتوم نظام” را در دورانی باید مورد نقد قرار دهیم که امپریالیسم با
جدی ترین بحراناش دست به گریبان است .با وجود این اگر ما حقیقتا خواهان فهم
ریشههای بحران و نتایج آن برای مبارزه انقالبی هستیم بایـد خط تمایـز روشـنی بین
تـئـوری بحران عمـومـی و مارکسیسم ـ لنینیسم بكشیم و با دیدگاه عمیقا نادرستی که از
عصر امپریالیسم وجود دارد تسویه حساب کنیم.
اوایل دهه  0821بود که اینجا و آنجا نظراتی در مورد بحران عمومی از سوی تئوری
سازان شوروی مطرح شد .اما این ایده که سرمایهداری جهانی گرفتار یک بحران عمومی
است مشخصا در اظهارات محكم و بی برو و برگرد استالین در کنگرههای  08و  04حزب
کمونیست اتحاد شوروی در  0829و  0831فرموله شد .وقایع دنیا نیز ظاهرا این ایده را
تایید میکرد .شكل منظمتر تئوری بحران عمومی در قالب بندیهای اساسی مارکسیستی
را در آثار “یوجین وارگا” (تئوریسین اصلی اقتصاد سیاسی شورویها در دهه )0831
میبینیم .مكمل تئوری اقتصادی وارگا تصویری بود که یكی از رهبران حزب کمونیست
بریتانیا به نام “ر .پالم دات” در کتاب “فاشیسم و انقالب اجتماعی” از ظهور و شیوع یک
پدیده اجتماعی – اقتصادی در کشورهای سرمایهداری ارائه داد .گاهی اوقات از عبارت
بحران عمومی برای توضیح دوره پس از جنگ جهانی اول استفاده میکردند .مشخصه این
دوره ظاهرا جدید ،وضعیت نامتعادلی بود که شكاف ناشی از انقالب بلشویكی در جبهه
جهانی امپریالیستی به وجود آورده بود و با آشـوبهای سیاسی و اقتصادی برخاسته از
جنگ همراه میشد .در مواقع دیگر ،عبارت بحران عمومی را معادل و مشابه عصر
امپریالیسم به کار میبردند .سرانجام اینكه ،بحران عمومی به خصوصیت مرحله جدیدی
اتالق میشد که میگفتند در زندگی امپریالیسم آغاز شده است .اما بعد از خاتمه جنگ
جهانی دوم که در دوران گسترش فرا رسید ،میراث متدولوژیک تئوری بحران عمومی باعث
لغزش و چرخش در نظرات تئوری سازان حزب کمونیست شد .آنان از پیش بینی
ورشكستگی کامل و عنقریب سرمایهداری به تجسم سرمایهداری جدیدی رسیدند که
میتوانست تجدید قوا کند و خود را با هر شرایطی وفق بدهد.
رك و راست بگوییم ،تئوری سازان جنبش بینالمللی کمونیستی نه اقتصاد سیاسی
مارکسیستی را درست فهمیده بودند و نه لنینیسم و نقش جنگهای تجدید تقسیم در حل
موقتی و قسمی تضادهای انباشت امپریالیستی را واقعا درك کرده بودند .آنان از فهم جوهر
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بحران سرمایهداری باز ماندند و به جای آن گرفتار تئوریهای نئوسیسموندیستی و نئو
لوکزامبورگی در مورد “مصرف نامكفی” و بازار شدند .در واقع تئوری بحران عمومی به قوای
محرکه جهانی انباشت سرمایهداری کم بها داد و درك نادرستی از آن ارائه کرد .تئوری
بحران عمومی به دنیا نه به عنوان یک کل ارگانیک بلكه به صورت جمع جبری کشورها و
از دیدگاهی اروپا محورانه نگاه میکرد .در شكلها و کاربردهای گوناگون این تئوری با سه
توضیح نادرست و مرتبط به هم از بحران روبرو میشدیم :اول اینكه ،رکود وضعیت معمول
سرمایهداری است .سرمایهداری پا به یک بحران نظام مند برگشت ناپذیر گذاشته که
دورههای تجدید حیات و رونق در آن استثنایی و به ناگزیر موقتی به حساب میآید.
سرمایهداری به علت فقیر شدن عامه مردم و محدود شدن فرصتهای بازار انگیزهای برای
تكامل نیروهای مولده و پیشرفت دانش و فنآوری ندارد .از همین نكته اول به نتیجه گیری
دوم میرسیدند و میگفتند که بحران ادواری ریشه در شكاف گسترش یابنده بین توان
تولیدی و توان مصرفی دارد .سوم اینكه ،بازار جهانی توسط تقاضای جهانی مصرف
کنندگان ایجاد میشود .اما این بازار در حال محدود شدن است و به مرز ورشكستگی کامل
نزدیک میشود .از منظر تاریخی ،گسترش درونی و بیرونی سرمایهداری میرود که به حد
نهایی برسد .بحران عمومی رقص آرام سرمایهداری به جانب مرگ است .اینها موضوعاتی
است که آماج اصلی انتقادات ما خواهد بود.
به عقیده تئوری سازان کمینترن ،تكامل سرمایهداری دیگر از طریق تكانههای گسترش و
بحران که به گونهای دیالكتیكی به هم مرتبطاند انجام نمیشد .بر عكس ،سرمایهداری
مراحل تكاملی یک بحران درازمدت و اساسا تخفیف نیافتنی را طی میکرد .کسادی بزرگ
دهه  0831به عنوان الگوی آینده سرمایهداری در نظر گرفته میشد .در سال “ 0834ر.
پالم دات” از این صحبت کرد که هیچگونه بهبود واقعی در کار نخواهد بود:

بحران عمومی سرمایهداری را نباید با بحرانهای سیكلی قدیمی سرمایهداری یكسان
انگاشت .اگر چه آن بحرانها تضادهای ذاتی روابط سرمایهداری را به نمایش میگذاشتند با
وجود این ،بخش لینفک و عامل مستقیم پیشرفت سرمایهداری را تشكیل میدادند....
جنبه مشخصه آن بحرانها حل تضادها و برقراری مجدد تعادل بود و اجازه از سر گیری
دوباره تولید در سطحی عالیتر را میداد .هر چند همه این کارها را با خشونت و تخریبی پر
هرج و مرج به انجام میرساند ...عناصر این خصلت را در بحران جهانی اقتصاد در دوران
بعد از جنگ جهانی اول نیز میتوان ردیابی کرد .اما بر پایه بحران عمومی سرمایهداری،
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این عناصر “مترقی” تحت الشعاع تاثیرات اصلی و منفی کل فرایند تكاملی بحران ادواری و
نتیجه منطقی آن یعنی بر هم خوردن ثبات و تسریع فرایندهای دگرگون ساز قرار گرفته
است.
چنان راه حلی به هیچ رو در برابر بحران عمومی سرمایهداری گشوده نیست.
تئوری سازان کمینترن متوجه تغییر شكل آشكار سیكل صنعتی در عصر امپریالیسم
شده بودند و به این واقعیت انكار ناپذیر پی برده بودند که دیالكتیک بحران /بهبود
سرمایهداری کالسیک دیگر به شكل سابق عمل نمیکند .اگر چه آنان به درستی میدیدند
که سیكلهای صنعتی به خودی خود نمیتوانند چارچوب جدیدی برای رشد ایجاد کنند
اما از فهم موضوع بینالمللی شدن مدارهای سرمایه و ارتباط دیالكتیكی این امر با عرصه
بینالمللی عاجز ماندند .آنان چنین نتیجه گیری کردند که مكانیسمهای درونی
سرمایهداری دیگر قابلیت کمی و کیفی برای به جلو راندن این نظام و خارج کردنش از
بحران را ندارد .بنابراین انتظار یک کسادی بزرگ و ادامه دار را داشتند بی آنكه پایانی بر
آن متصور باشد .نقاط مشخصه این کسادی بزرگ (قرار بود) حرکات بال جهنده کوتاه مدت
و توفانهای انقالبی باشد.
در اینجا میتوانیم به دو شكل مشهور و ناجور از تئوری سازیهای رکودگرایانه اشاره
کنیم .دیدگاه سنتی کمینترن در مورد کشورهای تحت ستم این بود که امپریالیسم
نمیتواند و نمیخواهد رشد نیروهای مولده را تشویق کند .و اینكه امپریالیسم پیوندی
لینفک با شیوههای فوق استثماری عقب مانده و راکد ماقبل سرمایهداری دارد و به هیچ
شكل نمیتواند فرایند صنعتی کردن را در این کشورها دامن بزند .اما در دوره بعد از جنگ
جهانی دوم که امكانات و ملزومات انباشت امپریالیستی متنوع و مدرنیزه کردن را دیكته
کرد ،بسیاری از احزاب کمونیست آمریكای لتین به جمع حامیان این اقدام امپریالیستی
پیوستند .حال دیگر این احزاب میخواستند با بورژواهای “مترقی” که به ادعای اینها با
فئودالیسم و عقب ماندگی در جنگ بودند متحد شوند .واقعیت این بود که آن بورژواهای
“مترقی” به امپریالیسم وابسته بودند و نبردهای ظاهری آنها چیزی جز اصالحات ارضی
تحت الحمایه امپریالیستها ،توسعه زیرسـاختها و اقداماتـی دیگر به نیابت از سوی
امپریالیسم نبود .هدف از همه این کارها تجدید ساختار سرمایه در مستعمرات بود (که
البته در مواردی به ضرر منافع شخصی مالكان ارضی تمام شد).
“دات” استدللهای رکودگرایانه را به نتیجه گیری منطقیاش رساند و گفت:
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سرمایهداری علیه ماشین و دانش سر به شورش برداشته است و به جای افزایش تولید
آن را کاهش میدهد و نیروهای مولده را از بین میبرد( .نقطه تمرکز مشاهدات وی دوره
پس از جنگ جهانی اول بود که با اولین کاهش عظیم و مطلق در تولید سرمایهداری روبرو
شده بود ).جامعه سریع اا عقب رفته بود و از نظر توسعه فنی نزول کرده بود .به عقیده
“دات” این انحطاط و حرکت قهقرایی ادامه مییافت ،تا وقتی که طبقه کارگر یعنی مدافع
واقعی پیشرفت فنی قدرت را به دست گیرد .بنابراین اتهام اصلی که علیه امپریالیسم طرح
میشد این بود که ظاهرا قادر به تكامل نیروهای مولده نیست .به عالوه این بحث مطرح
میشد که فاشیسم به شكل ضروری و گریز ناپذیر حاکمیت سیاسی تبدیل خواهد شد چرا
که بورژوازی فقط با اعمال همه جانبه و شدید ترور میتواند پرولتاریایی که از همیشه
فقیرتر شده را کنترل کنـد( .چنین تصـور میشد که امپریالیسـم و دمكـراسـی همخوان
نیستند ).وقتی که امپریالیستها نشان دادند توانایی توسعه تولیدی و فنی را دارند ،انجام
یک جهش تئوریک (و عملی) برای درآغوش کشیدن جناحهای “مترقی” و “ضد فاشیست”
بورژوازی کار چندان سختی نبود.
تئوری بحران عمومی به درستی تشخیص میداد که یک جنگ امپریالیستی به جنگ
امپریالیستی دیگری منتهی خواهد شد و این که امپریالیسم در جاده نابودی گام میزند.
اما مفهومی که از نابودی ارائه میکرد یک حرکت درازمدت در سراشیب سقوط بود .انگار با
نظامی روبروییم که دینامیسم خود را از دست داده است و به تدریج زوال مییابد .اگر به
کردار رشد واقعی کل محصولت در پنج کشور عمده صنعتی (در دورانی که قرار بود مبتال
به بحران عمومی باشند) نگاه کنیم هم سقوط ناگهانی در دوره کسادی دهه  0831را
میبینیم هم رونق پس از جنگ جهانی دوم .تئوری بحران عمومی نمیتوانست این پدیده
را توضیح بدهد.
این نوع نگاه به سراشیب و سقوط نشانه دور شدن از تجزیه و تحلیل لنینیستی از رشد و
انحطاط همزمان بود .این نوع نگاه نمیتوانست به تجزیه و تحلیل لنینیستی از نظامی
بپردازد که قوه محرکه درونی خود را دارد و فقط میتواند از طریق جهشهای کمرشكن
توسعه یابد .ضربان تند نبض و گرفتگی ماهیچهها ،سرمایهداری را به دوندهای نامتعادل
شبیه کرده که به جلو گام بر میدارد اما هرگز نمیتواند نرم و یكنواخت بدود .تصویری که
تئوری بحران عمومی ارائه میکرد اساسا نافی این بود که سرمایهداری تكامل خصوصیات
بنیادین سرمایهداری را بازنمایی میکند و ادامه همین خصوصیات است .بنابراین به جای
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اینكه تكامل را از بطن تشدید انفجارگونه تضادهای سرمایهداری ببیند و همراه با آن تقویت
پایه مادی انقالب پرولتری و هدف نهایی جامعه بی طبقه را ترسیم کند ،تصویری از یک
حرکت نرم تدریجی رو به پایین یا نوعی بازی نهایی از پیش تعیین شده را ارائه میداد .هر
چند سرمایهداری نمیتواند در درازمدت بر تضادهایش غلبه کند اما چیزی به عنوان بحران
دائمی وجود ندارد .به عبارت دیگر :سرمایهداری نمیتواند تا ابد گسترش یابد اما از آنجا که
سرمایهداری است نمیتواند از گسترش باز ایستد.
پایه و اساس چنین تبیینی از دورنمای رکودگرایانه را باید در بحث مصرف گرایی نامكفی
پیدا کرد .مبنای تئوریک کتاب “بحران بزرگ و نتایج سیاسی آن” اثر وارگا که در سال
 0834منتشر شـد این بود که بین “قدرت خرید” (که به شكل سرمایه استوار و سرمایه
متغیر و ارزش اضافه بیان میشود) و “قدرت مصرف” (که به صورت پول در دسترس برای
خرید کالها جهت مصرف شخصی جلوه گر میشود) شكافی وجود دارد .کاهش نسبی
قدرت مصرف ،و مشخصا کاهش بخشی که در دستمزدها بازنمایی میشود ،چشم اسفندیار
بازتولید سرمایهداری است:

(علیرغم کامل شدن سیكل تولید) کاهش مداوم قدرت مصرف نسبت به تكامل نیروهای
مولده در جامعه سرمایهداری به تضاد بین قدرت تولیدی و قدرت مصرفی اهمیتی
درازمدت میبخشد .چرا که محرك هر فرد سرمایهدار ضرورت پیروزی در عرصه رقابت و
تكامل نیروهای مولده بدون در نظر گرفتن کاهش نسبی قدرت مصرف است .این پایه
اقتصادی بحران عمومی سرمایهداری ،بیكار ماندن بخش بزرگی از دستگاه تولیدی و
بیكاری تودهای برای مدت زمانی طولنی است.
اهمیت انحصار نیز با عینک تئوری مصرف نامكفی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگرفت.
به این معنی که توانایی احاطه و جذب (نظام سرمایهداری) را در حال کاهش میدیدند و
میگفتند کـه سرمایهداری برای بال بردن این توانایی است که از عواملی مانند قدرت
فزاینده الیگارشی مالی ،قیمتهای انحصاری ،کاهش دستمزدها و عقالنی کردن (یا تنظیم
اقتصاد) با حربه انحصار ،استفاده میکند .در فصل بحران از کتاب “اقتصاد سیاسی” نوشته
“آ .لئونتیف” که به عنوان کتاب مرجع توسط کمینترن توزیع میشد به نكات نمونه وار
(بحث بحران عمومی) بر میخوریم:

بنابراین آنچه ذاتی سرمایهداری است تضاد بس عمیقی است که بین رشد غول آسای
امكانات تولیدی و قدرت خرید نسبتا کاهش یافته تودههای زحمتكش وجود دارد ....این
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گرایش به گسترش بی حد و مرز صنعت به ناگزیر در تقابل با توان مصرفی محدود
تودههای وسیع کارگران قرار میگیرد .رشد استثمار نه فقط به معنی رشد تولید بلكه به
معنی کاهش قدرت خرید تودهها هم هست .و این یعنی محدود شدن امكان فروش کالها.
قدرت خرید تودههای کارگر و دهقان در سطحی نازل باقی میماند .نتیجتا بحرانهای
اضافه تولید در سرمایهداری اجتناب ناپذیرند.
این رویكردی به شدت نادرست است و اصال مارکسیستی نیست.
لنین دو رویكرد متفاوت به بحران را در مقابل یكدیگر قرار میداد .یكی رویكرد نوع
سیسموندی و دیگری رویكرد مارکسیستی:

تئوری اول بحرانها را با تضاد بین تولید و مصرفی که توسط طبقه کارگر انجام میشود
توضیح میدهد و تئوری دوم با تضاد بین خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی
مالكیت .نتیجتا تئوری اول ریشه پدیده را خارج از تولید میبیند( .به همین خاطر حمالت
عمومی سیسموندی متوجه اقتصاددانان کالسیک بود که چرا مصرف را نادیده گرفتهاند و
ذهنشان را مشغول تولید کردهاند  ).تئوری دوم ریشه پدیده بحران را دقیقا در شرایط
تولید میبیند .خالصه اینكه ،رویكرد نوع سیسموندی بحران را با مصرف نامكفی توضیح
میدهد ...و رویكرد مارکسیستی با آنارشی تولید.
تئوری سازان کمینترن اساسا در چارچوب رویكرد نوع سیسموندی حرکت میکردند.
آنان آیه وار تكرار میکردند که تضاد بین تولید اجتماعی شده و تملک خصوصی تضاد
اساسی شیوه تولید سرمایهداری است اما این را به تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا تقلیل
میدادند .تازه این تضاد را هم محدود نگرانه تبیین میکردند .میگفتند مشكل این است
که هدف تولید سـرمایهداری مصرف نیست و به همین خاطر طبقه کارگر محصول
اجتماعیاش را مصرف نمیکند( .در اینجا باید توصیف “تضاد بس عمیق” توسط لئونتیف را
یادآوری کنیم ).بنابراین فقدان قدرت مصرف باعث بحران میشود .پیش گذاشتن چنین
استدللی به یک تردستی تئوریک نیاز داشت .در این استدلل ،تضاد بین تولید اجتماعی
شده و تملک خصوصی اساسا به تضاد سطح تولید با سطح تقاضای موثر تبدیل شد .و تضاد
بین تولید و مصرف با فقیرتر شدن فزاینده تودهها معادل گرفته شد .بالترین جایگاه در
این طرح بی تردید به عرصه مصرف و تولید کالهای مزدی اختصاص یافته بود .در واقع در
فرایند انباشت ،توان مصرفی جامعه یک متغیر مستقل انگاشته شده بود.
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در مورد این نكات به بحثی مختصر نیاز است .نخست اینكه مصرف محدود شده تودهها
را به سختی بتوان یک پدیده جدید به حساب آورد .همانطور که انگلس خاطر نشان کرد:

این مساله از زمانی که طبقات تحت استثمار و ستم وجود داشتهاند مطرح بوده است...
مصرف نامكفی تودهها یک شرط لزم برای هر شكل از جامعه مبتنی بر استثمار است.
نتیجتا این شامل شكل سرمایهداری هم میشـود .اما این شكل سـرمایهدارانه تولید است
که برای نخستین بار به بحرانها پا میدهد .بنابراین مصرف نامكفی تودهها یک وضعیت
پیش شرط بحران هاست و نقشی که در آنها بازی میکند از مدتها پیش تشخیص داده
شده است .اما مصرف نامكفی فقط بخش کوچكی از چرایی بحرانهای امروز را برای ما
بازگو میکند و همینطور چرایی عدم وجود بحرانها در گذشته را.
اما وجه مشخصه مصرف تحت سرمایهداری چیست؟ لنین نوشت که “هر چند ممكنست
عجیب به نظر بیاید اما مصرف بعد از انباشت یا بعد از تولید توسعه مییابد .در جامعه
سرمایهداری غیر از این نمیتواند باشد ”.این تقاضای نیروی کار از جانب سرمایه است که
فرایند تولید را به حرکت در میآورد .در عین حال که ارزش بازنمایی شده در دستمزدها
توسط کار ٍخود ٍکارگران در فرایند کلی تولید سرمایهداری ایجاد میشود ،دستمزدها در
واقع بخشی از هزینههای سرمایهداران را تشكیل میدهند .دستمزدها سرمایه متغیر
هستند و یک قلم از صورت حساب کلی سرمایهگذاری محسوب میشوند .بنابراین هر چند
بخش قابل توجه تقاضای کالهای مصرفی از سوی جمعیت مزدبگیر است اما این یک
تقاضای تابع محسوب میشود.
سرمنشاء این تقاضا در هزینه کردنهای طبقه سرمایهدار است که این خود به نیازهای
خود -گستری سرمایه مربوط میشود .دستمزدها و مصرف از امر سرمایهگذاری جدا
نیستند .هدف از تولید سرمایهداری نیز مصرف نیست .این توانایی سرمایه در انباشت
سودآور ارزش اضافه است که نافذ ترین عنصر تعیین کننده سطح قدرت خرید اجتماعی به
حساب میآید .و با تاکید بیشتر باید بگوییم که خصلت محدودیت تاریخی تولید
سرمایهداری توسط فرایند کار به مثابه فرایندی ارزش آفرین معین میشود.
با درك این نكته میتوان فهمید که اول چرا هزینههای کمتر تولید و انباشت سریعتر
میتواند با دستمزدهای بیشتر همراه باشد (نظیر آنچه که طی دوره طولنی پس از جنگ
جهانی دوم شاهدش بودیم) ،و ثانیا (با توجه به سیكل انباشت در سرمایهداری ماقبل
انحصاری) چرا مارکس قادر به تشخیص این امر بود که “بحرانها همواره در دورهای تدارك
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دیده میشوند که دستمزدها عموما افزایش مییابند و طبقه کارگر به واقع سهم بزرگتری
از محصول سالنه را به قصد مصرف دریافت میکند”.
پیشرفت تولید سرمایهداری صرفا به رشد صنایع کالهای مصرفی مربوط نیست .با توجه
به اهمیت تعیین کنندهای که ماشینی شدن و نوآوریهای فنی در امر بازتولید گسترده و
سودآور سرمایهدارد صنایع کالهای تولیدی باید به شكلی گسترده توسعه یابند .به عالوه،
مصرف شخصی نمیتواند کلیت مصرف در جامعه سرمایهداری را بازنمایی کند .مصرف
تولیدی سرمایهداران یعنی تقاضای ابزار ماشینی و فولد و امثالهم و استفاده از اینها قدرت
خرید اجتماعی را افزایش میدهد .این امر هم به طور مستقیم صورت میگیرد و هم غیر
مستقیم .مستقیم به شكل تقاضای ابزار تولید ،و غیر مستقیم به شكل تقاضای کالهای
مصرفی بیشتر که محصول کار کارگران شاغل در صنایع کالهای مصرفی است .سرمایه
استوار مطمئنا “دلبخواهی تولید نمیشود ”.تولید ابزار تولیدی از طریق سلسله پیچیدهای
از روابط متقابل به تولید ابزار مصرفی وصل است .اما این رابطهای مستقیم نیست که دو
طرف با هم و تحت تاثیر هم ،یكسان بال و پایین بروند .مثالی بزنیم .چند تن آلومینیوم و
کالهای متعددی برای مصرف شخصی را در نظر بگیرید .بخش از این آلومینیوم را
خودروسازان و سایـر تولید کنندگانی میخرنـد کـه در بخـش  IIتولید اجتماعی (تولید
ابزار مصرفی) فعالیت دارند .اما بخش دیگری از این آلومینیوم راهی بخش  Iتولید اجتماعی
(تولید ابزار تولیدی) میشود .این هم شامل بخش تولید دستگاههایی میشود که در صنایع
کالهای مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد (و بنابراین میزان تولید این نوع کالها را
افزایش میدهد) و هم بخش تولید دستگاهها و تجهیزاتی که خود دستگاهها و تجهیزات
تولید میکنند .نكته اینست که تولید ابزار تولید به طور نسبی مستقل از تولید اقالم
مصرفی است .اصول بعضی از محصولت ،مثال سخت افزارهای نظامی حتی به طور غیر
مستقیم هم به کار مصرف شخصی نمیآیند .مصرف انبوه روابط متقابل میان دو بخش
تولید اجتماعی یا رشد این بخشها را تنظیم نمیکند؛ حلقه رابط بی چون و چرای کل
تولید سرمایهداری هم نیست.
البته میان کشش پایان ناپذیر به گسترش نیروهای مولده با محدودههای مصرف تضادی
وجود دارد .این تضاد باعث تشدید بی نظمی اقتصادی میشود .ولی ما با “شكاف در عرصه
تقاضا” (شكافی بنیادین و در حال گسترش) که نقطه ضعف مرگبار سرمایهداری باشد
مواجه نیستیم .انباشت ارزش اضافه ،یک فرایند ایجاد بازار هم هست .بسط شیوه تولید
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سـرمایهداری و یک تقسیم کار پیچیدهتر به افزایش تقاضای ابزار تولید و تقاضای ابزار
مصرف (به واسطه افزایش تقاضای نیروی کار) میانجامد .با وجود این ،ما کماکان با این
حقیقت روبروییم که شرایط تولید و شرایط تحقق یكسان نیستند .وجود تولید کنندگان
کالیی رقیب که از هم مجزا هستند و ناموزون رشد میکنند و برای دستیابی به بازاری
ناشناخته فعالیت دارند ،باعث میشود که روند تحقق کل محصول اجتماعی به هیچوجه
نرم و منظم نباشد .اما همانطور که مارکس تاکید میکرد “بحران از جوانب خاص سرمایه

که از منظر سرمایه نامعمول و عجیب است سر بلند میکند .یعنی صرفا در عرصه کال و
پول که شكلهای موجودیت سرمایه هستند بروز نمیکند ”.تقاضای رو به کاهش ابزار
تولید و ابزار مصرف نتیجه شرایط کلی (رو به وخامت) سودآوری است .این روابط درونی پر
هرج و مرج سرمایه بیش از حد انباشت شده است که باعث تضعیف بازتولید سودآور و مانع
آن است .راه حل بحران در کاهش محصول نیست؛ در تحریک تقاضا به معنای اخص کلمه
هم نیست .بلكه این کار شامل تجدید ساختار کلی سرمایه است که اساسا به روابط ارزشی
سرمایه مربوط میشود .مصرف گسترده نتیجه چنین تجدید ساختاری خواهد بود و نه
باعث آن.
تئوری سازان کمینترن میخواستند نظریه مصرف نامكفی را با این استدلل تقویت کنند
که “فقیر شدن مطلق طبقه کارگر در دوران بحران عمومی سرمایهداری بیش از پیش به
شكلی تكان دهنده خود نمایی میکند ”.منظورشان این بود که همزمان با کاهش
همیشگی دستمزد افراد شاغل به پایینتر از ارزش نیروی کارشان ،شمار بیكاران افزایش
خواهد یافت .اواخر دهه  0821و اوایل دهه “ 0831وارگا” تالش کرد نشان دهد که توسعه
سرمایهداری سرانجام به یک سقوط مطلق در شمار کارگران تولیدی منجر شده است و
مسیر آینده همین خواهد بود .بنابراین قابلیت جذب (نیروی کار در شیوه تولید)
سرمایهداری به شكل دائمی لطمه خورده است .دات هم به نفع این استدلل وارد بحث
شد .او به درستی از این صحبت کرد که فرایند انباشت باعث از جا کندن کارگران و ایجاد
یک ارتش ذخیره صنعتی شده است که به ملزومات پر افت و خیز تولید خدمت میکند و
کمكی است برای در انقیاد نگهداشتن پرولتاریا .او سپس چنین استدلل کرد که:

اما ارتش ذخیره صنعتی بخشی از ماشین تولید گسترش یابنده سرمایهداری بود .شمار
مطلق کارگران تولیـدی مداوما افزایـش یافت .فقط از زمان جنگ (جهانی اول) بود که
پدیدهای جدید به ظهور رسید و آن ارتش دائمی بیكاران است .بورژوازی با بی اعتنایی این
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ارتش را در پایین ترین سطح معیشت فقط زنده نگه میدارد .در همین حال شمار مطلق
کارگران تولیدی شاغل مستقیما کاهش یافته است.
برای این پدیده یعنی کاهش دائمی فرصتهای شغلی توضیحات گوناگونی وجود داشت.
از انقالبات فنآورانه در دهه  0821گرفته تا طرحهای عقالنی کردن اقتصاد که طی
سالهای بحران به اجراء گذاشته شد و نیز جذب کامل شیوههای تولیدی غیر سرمایهداری
(توسط سرمایهداری).
تجربه چهار دهه پیاپی (بعد از پایان جنگ جهانی دوم) مسلما نظرات بال را تایید
نمیکرد .اگر چه وجود یک ارتش ذخیره دائمی بیكاران جنبه مهمی از اقتصادهای
امپریالیستی است (ارتشی که صفوفش را شمار زیادی از افراد ملیتهای ستمدیده،
مهاجران ،جوانان و غیره پر کردهاند ) اما (در دوران مورد بحث) شاهد یک افت عجیب و
غریب در رقم کل اشتغال در هیچیک از این اقتصادها نبودیم .زمانی که اینان بحث از
کاهش تقاضا میکردند و سرمنشاء این کاهش را افت اشـتغال تولیـدی یا صنعتـی
میدانستند ،در واقع تقاضایی که در نتیجه افزایش اشتغال غیر صنعتی برانگیخته شده بود
را نادیده میگرفتند .دقیقتر بگوییم در این بحث ،اهمیت بینالمللی شدن سرمایه در نظر
گرفته نمیشد .ساختار تولید و اشتغال در کشورهای امپریالیستی مشخص تحت تاثیر
تقسیم کلی دنیا و مهمتر از همه ،نحوه توزیع مستعمرات (میان امپریالیست ها) است .برای
مثال در این مارپیچ ،یک چرخش عظیم به سمت اشتغال صنعتی بیرون از کشورهای
امپریالیستی صورت گرفته است .یعنی چرخش به سمت کشورهای معینی در جهان سوم.
اگر به مقایسه سطح کل اشتغال صنعتی دنیا در دهه  0821با هر دههای بعد از جنگ
جهانی دوم بپردازیم مسلما رقمهای اشتغال بعد از جنگ بالتر است .در عین حال ،طی
چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم ،سطح اشتغال غیر صنعتی نسبت به کل اشتغال
بال بود .این تاییدی بر دیدگاه مارکسیستی است که جایگزینی نیروی انسانی توسط
ماشینها با نرخ نزولی رشد سرمایه متغیر در ارتباط با سرمایه کل همراه است.
مهمترین نكته در این موضوع ،چارچوب بینالمللی و عوامل تعیین کننده انباشت است.
سودآوری سرمایه ،نرخ بیكاری و استانداردهای زندگی در کشورهای امپریالیستی بر مبنای
سـاختار کلی سرمایه بینالمللی میتواند بال یا پایین برود .تعدادی از کشورهای
امپریالیستی و مشخصا ژاپن و آلمان غربی برای چند دهه بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم
از رشد اقتصادی پایدار بهره مند بودند که با ارتقاء استانداردهای زندگی و میزان بسیار
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پایین بیكاری همراه بود .به واقع یكی از میراثهای زیان بار تئوری بحران عمومی گرایشی
است که ورشكستگی اقتصادی ،بیكاری عظیم و فقرزدگی گسترده در خود کشورهای
امپریالیستی را به عنوان شكل اصلی بروز بحران در نظر میگیرد .کمینترن به بیكاری
عظیم در کشورهای پیشرفته به چشم اکسیر انقالب مینگریست .این طرز تفكر جدا از
اینكه به توان امتیاز دهی اقتصادی امپریالیستها (حتی در شرایط بحران) کم بها میدهد،
منكر این واقعیت هم هست که عظیم ترین میزان بیكاری و فقر در جهان سوم متمرکز
شده است .عدم درك رابطه دیالكتیكی میان این پدیدهها در کشورهای امپریالیستی و
مستعمرات نیز میراث تئوری بحران عمومی است .در همین ارتباط به موضوع دیگری
میپردازیم.
در تئوری بحران عمومی یک گرایش مشخصا اروپا محور وجود داشت( .در این تئوری)
اهمیت دنیای مستعمرات در انباشت موفق سرمایه امپریالیستی کمرنگ شده بود و این
اهمیت عمدتا در ارتباط با (جذب) اضافه تولید کالهای کشورهای پیشرفته مطرح میشد.
امتیازهای ملل امپریالیستی از نظر پنهان نگهداشته میشد و (با این کار) تئوری بحران
عمومی در نقطه مقابل یكی از مفاهیم روشن لنین در مورد روابط طبقاتی در کشورهای
امپریالیستی قرار میگرفت“ :انشعاب در طبقه کارگر” .فساد بخشهای قابل توجهی از
طبقه کارگر نتیجه موقعیت انگلی کشورهای امپریالیستی است .و به همین خاطر لنین
تاکید میکرد که پیشاهنگ انقالبی باید “پایینتر برود و به عمق برسد ،به تودههای
واقعی ”...گرایش کمینترن این بود که طبقه کارگر را یک جمع یكدست در نظر بگیرد.
چنین رویكردی اراده گرایی و فرصت طلبی را پرورش میداد .احزاب کمونیست در دهه
 0821و اوایل دهه  0831سوسیال دمكراتها را متهم میکردند که باعث و بانی عقب
ماندگی و رفرمیسم بخشهای مختلف طبقه کارگرند .از اواسط دهه  0831آنها با
برنامهای دمكراتیک و ضدفاشیستی به سازش با همین سوسیال دمكراتها و بخشهایی از
بورژوازی رو آوردند تا موفق “به جلب اکثریت” کارگران شوند .مساله فقط شک و
تردیدهای کمینترن در زمینه اقتصاد سیاسی نبود .شووینیسم آشكاری که در این بحثها
به چشم میخورد هم به کنار .مشكل این بود که این بحثها به یک نگرش نادرست شرم
آور در مورد وظایف تدارکاتی انقالب در کشورهای پیشرفته انجامید.
لنین امپریالیسم را به مثابه یک نظام جهانی تبیین کرد .تئوری سازان کمینترن
امپریالیسم را به شكل جمع جبری اقتصادهای ملی تک به تک در نظر گرفتند .آنان به
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شكل چشمگیری چارچوب تحلیلی (لنینی) خود را از یاد بردند .آن چارچوب تحلیلی بر
فهم یک قوه محرکه جدید بینالمللی در عصر امپریالیسم استوار بود که به طور خالصه
ادغام اقتصادهای ملی در یک فرایند واحد جهانی را مطرح میکرد و این امر را در ارتباط با
اجتماعی شدن عظیم و کیفی تولید ،بینالمللی شدن سرمایه و تقسیم کامل دنیا بین
قدرتهای امپریالیستی در نظر میگرفت .حرکت تئوری سازان کمینترن بر مبنای این
درك نبود که بازار جهانی یک کلیت یكپارچه و تعیین کننده است .رویكرد تئوری بحران
عمومی به امپریالیسم بیشتر از منظر یک فرماسیون ملی بود که از چشم یک پدیده
خارجی به (بقیه) دنیا نگاه میکند.
گسترش (امپریالیستی) را جوابی میدیدند به فشاری که برای دستیابی به بازارها وجود
داشت .این فشار را به ویژه در ارتباط با محدود شدن بازارهای داخلی میدانستند .جوانب
مهمی از این نگرش بسیار شبیه به نظرات اقتصاد دان لیبرال انگلیسی “هابسن” بود که در
دوران لنین میزیست .او نیز بازار خارجی را سوپاپ اطمینانی برای کالهای مازادی میدید
که آنها را به واسطه قیمتهای انحصاری بال نمیشد در کشور خود به فروش رساند .نقش
صدور سرمایه همواره کوچک شمرده میشد و به طور کلی به عنوان ابزاری برای دور زدن
محدودیتهای مالیاتی و تسهیل فروش کال معرفی میشد .در حالی که صدور سرمایه به
امر بازتولید ،و به تضادهای شیوه تولید بینالمللی شدهای مربوط بود که ریشه در بازارهای
ملی داشت .تالش میشد تا بحران دهه  0831از منظر مشكالت بازار در فرماسیونهای
ملی نسبتا قائم به ذات توضیح داده شود .از این بحث میشد که یكی از گرایشهای
اساسی عصر انفراد فزاینده دولتها از یكدیگر است .در حالی که تجزیه و تحلیلهای واقعی
نشان میدهد که گرایش عمده درست عكس این بود .بدون شک تئوری سازان کمینترن
گرایش به کشیدن حصار حمایتی دور اقتصاد ملی کشورهای جداگانه امپریالیستی را که در
دهه  0831بروز کرده بود (به کل فرایند توسعه سرمایهداری جهانی) تعمیم میدادند .اما
عرصه بینالمللی همچنان یک عامل تعیین کننده به حساب میآمد ،فقط به هم ریختهتر
از پیش شده بود.
“وارگا” در مورد مسیر بحران دهه  0831چنین نوشت:

مكانیسم درونی سرمایهداری به حد کافی کارایی داشته تا بر پایین ترین نقطه بحران
فائق آید ،گذار از کسادی را تحقق بخشد و در بعضی کشورها به شكلی محدود (به اقتصاد)
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دوباره جان بدهد .اما شاهدی برای اینكه توانایی کافی ایجاد یک رونق واقعی ،یک مرحله
رفاه (اقتصادی) ،ایجاد کند به حد کافی کارایی دارد.
کسادی دهه  0831به خودی خود شرایط بهبود را ایجاد نكرد .اما اگر از این امر چنین
نتیجه گیری کنیم که سرمایه به هیچ وجه نمیتواند به طور اساسی یا همه جانبه تجدید
سازماندهی شود تا پایهای برای انباشت در سطحی جدید و عالیتر فراهم کند ،دقیقا
خصلت سرمایه را نفی کردهایم .در عصر امپریالیسم مكانیسم درونی انباشت سرمایه ،یعنی
دیالكتیک تخریب /بازسازی ،کماکان به کارکرد خود ادامه میدهد .در مورد گرهگاههای
بینالمللـی ،نقش جنگهایی که بین امپریالیستها رخ میدهد و تجدید ساختاری که در
پی تغییرات عمده در صف بندیهای بینالمللی اتفاق میافتد تجزیه و تحلیلهای
گستردهای انجام شده است.
کانون توجه تئوری بحران عمومی به جای اینكه جنگ میان امپریالیستها باشد “نوع
خاصی” از کسادی بود .تئوری بحران عمومی ،جنگ را از قوای محرکه واقعی انباشت و
رقابت امپریالیستی جدا تصویر میکرد .نتیجتا به دو جنگ جهانی امپریالیستی نیز به
عنوان کارهایی کامال بی فایده نگاه میکرد که هیچ تاثیر واقعی در امر پیشبرد انباشت
نداشتند .بر این اساس پیش بینیهای معمول در مورد دوران بعد از خاتمه جنگ فرو
میریزد( .تئوری بحران عمومی) به جنگ جهانی به عنوان جلوهای از مشكالت بازار در
سرمایهداریای نگاه میکرد که نقطه اوج تكامل تاریخیاش را پشت سر گذاشته و نیروهای
مولده را فقط جهت تخریب میتواند مورد استفاده قرار بدهد .حرفهایی که “دات” قبل از
وقوع جنگ جهانی دوم در مورد شبح جنگ میزد حال میتواند طنز جلوه کند“ :در

مواجهه با این واقعیات شک و تردیدهای فزاینده به ذهن سرمایهداران هجوم میآورد که آیا
دیگر با نرخهای بسیار بالی اشتغال روبرو خواهیم بود؟ ....همـراه با شروع شكل گیری
اوضاع جدید ،شبح آشكار یک جنگ جهانی جدید به عنوان تنها “راه حل” استفاده از
نیروهای مولده و از میان برداشتن جمعیت “مازاد” جذابیت فزاینده و محسوسی دراند یشه
و سیاست سرمایهداری پیدا کرد و جنگ به مثابه طریق نهایی برد یا باخت در نظر گرفته
شد”.
دیالكتیک گسترش و بحران امپریالیستی از راه تجدید سازماندهی همه جانبه سرمایه در
مقیاسی جهانی عمل میکند .و مستعمرات در این فرایند یک نقش مرکزی بازی میکنند.
اگر چه تئوری سازان کمینترن این مساله را درك نكرده بودند ولی کماکان قبول داشتند
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که سرمایهداری باید بسط یابد و تجدید سازماندهی شود .مشكل این بود که فكر میکردند
دیگر امكان بسط و تجدید سازماندهی سرمایهداری وجود ندارد:

در جریان کسادی امروز تغییری به وقوع پیوسته است ،یعنی همان چیزی که لنین
نامش را “دهقان زدایی” گذاشته بود .منظورمان اینست که جریان جذب تولید کنندگان
کشاورزی به درون بازار سرمایهداری در توسعه یافتهترین کشورهای سرمایهداری (آمریكا و
انگلستان و آلمان) اساسا به سـرانـجام رسیده است .در بحران کشاورزی امروز فرایند
تجزیه (دهقانی) به ویرانی کامل دهقانان کوچک و میانه حال میانجامد.
این اظهارات با شواهد واقعی چندان خوانایی نداشت .یک نمونه چشمگیر از این شواهد
واقعی ،تغییر و تحولت اجتماعی عجیب و غریبی است که طی جنگ جهانی دوم و در
دوره متعاقب آن در تاریخ سرمایهداری آمریكا صورت گرفت .میلیونها سیاهپوست در
مقیاسی عظیم پرولتریزه شدند و به زندگی شهری پیوستند .بخش اعظم اینان سابقا درگیر
کشاورزی سهم برانه بودند .فرایندهایی مشابه این در سایر کشورهای امپریالیستی به ویژه
در ژاپن و ایتالیا هم جریان یافت .از طرف دیگر بخش بزرگی از روابط ماقبل سرمایهداری
در کشورهای پیشرفته آن دوران را میبایست بقایای این روابط به حساب آورد .در بحث
بال“ ،وارگا”به ظرفیت تغییر و تحول روابط تولیدی در جهان سوم اشارهاند کی داشت.
یعنی همان فرایندی که در امر بازتولید گسترده در دوره بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم
نقش عظیم و محوری داشت .به طور کلی به کشورهای مستعمره عمدتا از پشت یک
عینک رکودگرایانه نگاه میشد .به این صورت که کشـورهای مسـتعمره اسیر شیوههای
ایستا و راکد هستند و به شكلی مزمن از جذب کالهای صادراتی کشورهای پیشرفته
ناتوانند.
تئوری سازان کمینترن یک استدلل منطقی درست کردند که کانون توجهاش قلمرو
گردش بود .یعنی علت اینكه چرا سرمایهداری دیگر نمیتواند به شكلی سودآور بازتولید
شود و خود را گسترش دهد را در قلمرو گردش جست و جو میکردند .میگفتند که در
کشورهای پیشرفته قشرهای غیر پرولتر (که نقش نیروی) ذخیره (ارتش کار را بازی
میکردند) تقریبا به اتمام رسیدهاند  ،مازاد تولید و سطح پایین دستمزدها جریان نوسازی
سرمایه ثابت را متوقف کردهاند  ،و همین دستمزدهایاند ك و بیكاری ادامه دار باعث آب
رفتن بازار کالهای مصرفی شدهاند .اما در مورد مستعمرات میگفتند که با چند پدیده
دیگر روبروییم .اولا با آنچه که به “قیچی” قیمت گذاری مشهور است (یک تیغهاش
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قیمتهای بالیی است که امپریالیستها برای کالهای صنعتی خود تعیین میکنند و تیغه
دیگرش قیمتهای پایینی است که امپریالیستها برای محصولت عرضه شده توسط
مستعمرات در بازار تحمیل میکنند) .ثانیا با اقتصاد تک محصولی و خصلت عمدتا
کشاورزی اقتصادها ،ثالث اا با رقابتی که بین امپریالیستها با تولید کنندگان بومی صنایع
مصرفی جریان دارد ،و سرانجام با جمعیت دهقانی گسترده و فقیر .همه این پدیدهها خالف
گسترش امپریالیستی عمل میکنند.
این تجزیه و تحلیل کلی ،هم یک ارزیابی مشخص از بحران مشخص امپریالیسم بود و
هم ارائه تصویری از مسیر گرایش امپریالیسم( .بر مبنای این ارزیابی و تصویر) سرمایهداری
نمیتوانست گریبان خود را از بحران رها کند چرا که بحران بسیار وخیم بود و نسل جدید
بازارها با موانع سامان مند و ساختاری همه جانبهای روبرو بودند (و عالوه بر این عوامل،
اردوگاه سوسیالیستی وجود داشت ).آینده به شكل یک رکود درازمدت یا یک جنگ خود ـ
ویرانگر تصویر میشد.
یک دوره قبل از تئوری سازان کمینترن ،نظریه پرداز دیگری به نتایج مشابهی رسیده
بود که کامال به بحث کنونی مربوط است .او رزا لوکزامبورگ بود که یكی از بنیانگذاران
حزب کمونیست آلمان محسوب میشد .رزا در سال  0808به دست مقامات نظامی که
تحت هدایت و حمایت حزب سوسیال دمكرات قرار داشتند به قتل رسید .رزا لوکزامبورگ
از درك مختصات ویژه مرحله امپریالیستی تكامل سرمایهداری باز ماند .مشخصا تضاد بین
انحصار و رقابت را درست نفهمید .به عقیده او نیروی فشار بینالمللی که سرمایهداری را به
جلو میراند عمدتا به افزایش و گسترش دامنه داد و ستد امپریالیسم با بقیه دنیا مربوط
میشد .نكته دیگری که کامال به همین درك ربط داشت ،رویكرد تک خطی لوکزامبورگ
به مسیر حرکت سرمایهداری بود که گویی به حد نهاییاش رسیده است .این چیزی شبیه
به رویكرد متفكران کمینترن بود .رزا نیز مانند کمینترن مشكل را در قلمرو تحقق (ارزش)
میدید .به یک معنا ،کمینترن فقط نسخه دست دومی از لوکزامبورگیسم را ارائه میداد.
تفاوتشان این بود که لوکزامبورگ حد سرمایهداری را دقیقا به جهان سوم و فرایند دهقان
زدایی در آنجا مرتبط میکرد که به نوعی میتوان این فكر را فضیلت رزا به حساب آورد.
لوکزامبورگ در سال  0803اثر تئوریک عمده خود را تحت عنوان “انباشت سرمایه”
منتشر کرد .او در این کتاب و نیز در اثر بعدی خود به نام “ضد انتقاد” طرحی مبتنی بر
افت مزمن تقاضا جلو گذاشت .رزا این پرسش را مطرح میکرد که محصول کالیی چگونه
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میتواند تحقق یابد وقتی که دستمزدهایاند ك باعث محدودیت مصرف کارگران شده و
سرمایهداران نیز (به غیر از مصارف شخصی و مخارج جایگزینی برای حفظ سطح موجود
تولید) مجبورند خرج کردن را به زمانی دیگر موکول کنند تا پولی برای سرمایهگذاریهای
آتی پساند از کنند؟ از نظر لوکزامبورگ ،برای پر کردن این شكاف تقاضا باید طبقه
خریداری را خارج از جامعه سرمایهداری پیدا کرد که بتواند این محصول را بدون اینكه
خود چیزی بر آن بیفزاید جذب کند .این مصرف کنندگان را میبایست در بخشهای
ماقبل سرمایهداری یا غیر سرمایهداری و عمدتا در مستعمرات جست و جو کرد .هر چند
که خود این قشرها هم میرفتند تا در فرایند تولید سرمایهداری ادغام شوند و دیگر
هیچكس برای تحقق محصول کالیی باقی نمیماند .بدین ترتیب سرمایهداران از تحقق
ارزش اضافه و تضمین گسترش بیشتر ناکام میماندند.
گرایش لوکزامبورگ این بود که سرمایه کل را به صورت یک واحد یگانه مستحكم در
نظر بگیرد .او به غلط تصور میکرد که همه سرمایهها همزمان برای سرمایهگذاریهای آتی
مشغول پساند از کردن هستند .در حالی که این فرایند به شكل ناموزون پیش میرود و
بعضی پساند از میکنند و بقیه به قرض کردن منابع راکد مالی میپردازند تا دست به
سرمایهگذاری بزنند .رزا تلویحا اینطور مطرح میکرد که کل محصول اجتماعی همزمان
وارد بازار میشود و مستلزم اینست که یكباره تحقق یابد .اما در واقعیت تحقق نیز مانند
سرمایهگذاری یک فرای ند ادامه دار و البته پر هرج و مرج است .نكته مهمتر این بود که
سرمایهگذاری ،مقدم بر سودآوری یا مقدم بر امكان تحقق سودآوری در آینده ،میتواند
باعث افزایش مصرف در مدار جامعه سرمایهداری شود .رزا از تشخیص این واقعیت باز ماند.
گسترش سرمایه مستلزم کاملتر کردن مداوم تقسیم کار و ایجاد تقاضا و بازارها برای
چنین گسترشی است .تز مرکزی لوکزامبورگ نادرست بود .سرنوشت سرمایهداری به
خریداران “خارجی” گره نخورده بود.
اما در مورد “بلعیدن” محیط غیر سرمایهداری توسط روابط تولیدی سرمایهداری چه
میتوان گفت؟ لنین بر گسترش تولید کالیی و تجزیه دهقانی (یعنی تبدیل بخشی از
دهقانان به پرولتر و بخشی دیگر به سرمایهدار) در فرایند شكل گیری بازار تاکید بسیار
گذاشت .فوق سودهای مستعمراتی نقش تعیین کنندهای در فرایند انباشت امپریالیستی
بازی میکند .از طرف دیگر ،بلعیده شدن دنیا توسط روابط تولیدی سرمایهداری به واقع
قوه محرکه یک تضاد حاد است .بدین ترتیب آیـا نئو لوکزامبورگیسم ،حداقـل آنجا که
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نقش بسیار مهم جهان سوم را مد نظر قرار میدهد ،مساله را درست نمیبیند؟ پاسخ ما
منفی است.
حتی اگر کل روابط تولیدی دنیا در حال سرمایهداری شدن بود (و حتی اگر امكان بسیار
زیادی برای موجودیت اردوگاه سوسیالیستی برای مدت زمانی چند در دنیایی که تحت
سلطه شیوه تولید سرمایهداری قرار داشت) باز هم تئوری بحران عمومی و رکودگرایی
صحیح نبود .با وجود اینكه جهان سوم یک ذخیره بسیار مهم امپریالیسم به حساب میآید
و یک عرصه بسیار مهم مبارزات انقالبی است اما نادرست است اگر تغییر و تحول در
مناطق غیر سرمایهداری دنیا را نیرویی تصور کنیم که گسترش سرمایهداری تحت فشار آن
صورت میگیرد .جهان سوم ،حتی در چارچوب یک درك علمی از مساله صدور سرمایه و
بینالمللی شدن تولید ،حد نهایی گسترش امپریالیستی نیست .سرمایه میباید و میتواند
خود را در محیط دنیایی که بیش از پیش سرمایهداری شده تجدید ساختار کند .هر چند
این کار را با انقباض و انبساط شدید و بسیار خشن انجام میدهد .به لحاظ تئوریک تجدید
ساختار سرمایه حتی در دنیایی که روابط ماقبل سرمایهداری در آن کامال حل شده باشند
هم میتواند انجام شود .سرمایه به سمت رفع موانع موجود در برابر تكامل نیروهای مولده
کشانده میشود ،حتی اگر این کار پایههای نابودی خودش را تقویت کند.
مارکس در “کاپیتال” مساله تحریک آمیزی را مطرح کرد که نیاز به تجزیه و تحلیل
دارد .باید این نكته توضیح داده شود که چرا شیوه تولید سرمایهداری با وجود همه
تضادهایی که دارد تا به حال فرو نریخته است؟ مارکس این بحث را در چارچوب تحلیل
مشخص از ضد گرایشهای موجود در برابر گرایش نزولی نرخ سود مطرح کرد .نكته
مارکس این بود که سرمایهداری قادر به گسترش است اما این توانایی یک “تضاد جنبنده”
است .درست به همان اندازه که ارزش نقش تعیین کننده بازی میکند ،انباشت نیز حد و
مرزی دارد .بنیان سرمایه تصاحب ارزش اضافهای است که توسط کار زنده تولید میشود.
مارکس در “گروندریسه” چنین نوشت:

پس هر چه سرمایه توسعه یافتهتر باشد ،هر چه کار اضافه بیشتری تولید کرده باشد،
باید نیروی مولده را وحشتناكتر تكامل بدهد تا خود را فقط به نسبتی کوچكتر تحقق
بخشد ....سـرمایه فقـط میتواند در این حد و مرز حرکـت کند .هر چه بخش مربوط به کار
لزم کوچکتر شود کار اضافه بیشتر میشود .افزایش نیروی مولده آشكارا کار لزم را
کاهش میدهد....
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سرمایه خود یک تضاد جنبنده است که از ی ک طرف کاهش زمان کار به حداقل را
میطلبد و از طرف دیگر ،زمان کار را به مثابه یگانه معیار و سرچشمه ثروت اعمال میکند.
با وجود همه اینها ،پایان سرمایهداری یک نقطه مكانی و زمانی از پیش تعیین شده
نیست که در آن تولید (یا تحقق) ارزش اضافه به مرز نهایی میرسد .مارکس نوشت که
“تولید از دل تضادهایی حرکت میکند که دائما پشت سر گذاشته میشوند اما دائما هم
سر بلند میکنند ”.تصویری که مارکس از اعمال نیرو و فشار “وحشتناك” سرمایه برای
حفظ و گسترش خود ارائه کرد در مورد عصر کنونی نیز به روشنی صدق میکند و
مفهومی خاص مییابد .شیوه تولید سرمایهداری به این سمت کشانده میشود که
تضادهایش را به عرصههای گستردهتر انتقال دهد و خود را با حدت و شدت تجدید ساختار
کند .هر چه رشد سریعتر باشد ،گرایش انگلی هم شیوع بیشتری مییابد .انباشت به جلو
هل داده میشود فقط برای اینكه به ضد انفجار آمیز خود تبدیل شود .این نظامی است که
با فشار آوردن به دیوار محدودهاش باعث تالطمها و دگرگونیها میشود .دیالكتیک این
مارپیچها دیالكتیک نابودی امپریالیسم است.
تئوری بحران عمومی میخواست حد و مرزهای معینی را بیابد که به قول لنین نشانگر
امكان ناپذیری سرمایهداری باشد .رشد در یک فاصله زمانی معین میتواند کند شود .اما
نابودی امپریالیسم یک فرایند طولنی سراشیب و سقوط نیست .مطمئنا محصول تشدید
مبارزات اقتصادی هم نیست .امپریالیسم و همه طبقات استثمارگر باید آگاهانه سرنگون
شوند .آنها باید بارها و بارها و بیش از پیش آگاهانه سرنگون شوند تا وقتی که زمینه رشد
تولید کالیی و تمایزات اجتماعی آنتاگونیستی به وسیله دگرگونی انقالبی تمامی عرصههای
جامعه از بین برود .این همان چیزی است که مائو آن را با تجزیه و تحلیل درخشان خود و
از طریق انقالب فرهنگی به ما نشان داد .این فرایند انقالب جهانی و مداوم پرولتری است.
اینست حد و مرز نهایی سرمایهداری.
تئوری بحران عمومی با همه ظواهر و یافتههای آخرالزمانیاش بحران را یک نوع تعادل
جنبده در نظر میگرفت .انگار هیچ دینامیسمی در سرمایهداری باقی نمانده است .فقط با
یک بحران مواجـهیم که دائمـاا وخیـمتر میشـود .ایـن درك پشـتوانه یـک استراتژی
سیاسی تدریج گرایانه (و اکونومیستی) شد .به این شكل که انگار نیروهای انقالب به تدریج
در نقطه مقابل یک پس زمینه ایستا (که همانا بحران عمومی است) انباشته میشوند .نظام
از نفس میافتد و طبقه کارگر به نحوی از انحاء “ابتكار عمل را به دست میگیرد ”.بر
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همین مبنا مساله جهشها در اوضاع عینی ،از جمله تكانهای غیر منتظره سیاسی ،نفی
شد .بر همین مبنا اهمیت فعالیت همه جانبه انقالبی و نقش آگاهی سیاسی انقالبی نادیده
گرفته شد .و زمانی که فروپاشی اقتصادی تحقق نیافت گیج شدند و قاطی کردند .بیایید به
اقتصاد سیاسی شوروی بالفاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم نگاهی بكنیم.
هر بار که در کشورهای امپریالیستی به ویژه در آمریكا سیكل به سمت پایین چرخش
میکرد ،اقتصاد سیاسی رسمی شوروی فورا اعالم میکرد که این آغاز پایان است .این
مرحله آغازین یک بحران واقعی و “نهایی” مازاد تولید است .و البته هر بار که سیكل ظاهرا
رو به بال داشت ،اقتصاد دانانی که بر مبنای درك سنتی خود آن نكات را پرانده بودند به
انتقاد از خود میپرداختند و توضیح میدادند که چرا رکود اقتصادی قبلی بحران “واقعی”
نبود ولی بعدی حتما چنین خواهد بود .از اینجا به نظرات استالین در دوران بعد از خاتمه
جنگ جهانی دوم میرسیم .او میگفت سرمایهداری به علت این که دیگر قسمت بزرگی از
دنیا به جزیی از بازار جهانی سوسیالیستی تبدیل شده فرصتهای فروش باید بدتر از قبل
شود و صنایع دچار رکود شوند .در تصویری که استالین ارائه میکرد نظام جهانی
امپریالیستی میرفت که کامال به خود محصور شود.
استالین که همان معضل کمینترن را داشت گسترش سرمایه را فقط یک مفهوم کمی
میدید .یعنی بازارها و سرزمینهای جدید .او توانایی سرمایهداران را در بهره کشی همه
جانبهتر و شدیدتر بازارهای موجود مثال از راه توسعه بیشتر سرمایهداری در مستعمرات و
ادامه تجدید ساختار سرمایه در کشورهای پیشرفته نادیده میگرفت .واقعیت این بود که
بلوك امپریالیستی به سرکردگی آمریكا قادر بود تجارت را در سطحی بالتر از گذشته
گسترش دهد ،حتی اگر از نظر جغرافیایی بخش کوچک تری از دنیا را نسبت به دوران
قبل از جنگ تحت کنترل خود داشت .توانایی سرمایهداری در انجام این کار در گرو تجدید
سازماندهی کلی دنیای امپریالیستی است که سرزمینها و بازارها در دروناش قرار دارند.
جنگ دقیقا به تحقق همین امر خدمت میکند.
در همان موقع بحث گروهی از تئوریسینهای اقتصاد سیاسی (شوروی) این بود که
کشورهای امپریالیستی میتوانند از طریق ارائه ترکیب صحیحی از هزینه کردنها و برنامه
ریزی دولتی تقاضا را تحت کنترل در آورند و تحریک کنند و با این کار بحران را به شكل
نامحدودی بهبود بخشند“ .وارگا” یكی از همینها بود .استالین بخشا علیه این تئوریسینها
مبارزه میکرد .هر چند که نقش او در این مبارزه بیشتر شبیه یک عقبدار بود برای ارتشی
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که داشت شكست میخورد .هر چند بحث امثال “وارگا” چین و چروك جدیدی (در چهره
تئوریهای اقتصاد سیاسی شوروی) بود ،اما به میزان زیادی ادامه فرمولبندیهای بحران
عمومی محسوب میشد .این قبیل تئوریسینها در مواجهه با واقعیت رشد سرمایهداری در
دوران پس از جنگ جهانی دوم فقط میتوانستند اوضاع را با رجوع به یک عامل “خارجی”،
مثال با برنامه ریزی دولتی ،توضیح بدهند .رسیدن به چنین درکی چندان مشكل نبود چرا
که تصویر آنان از سوسیالیسم دستخوش تغییراتی شده بود .حال دیگر سوسیالیسم را
ترکیبی از پیشرفت فنی و نقشه دولتی میدیدند“ .رقابت مسالمت آمیز”“ ،گذار مسالمت
آمیز” و سایر تئوریهای رویزیونیستی در دهههای  0881و  0841از همین دركها نتیجه
شد.
(پس در دوره پس از جنگ) استالین با فرمولبندیهای رویزیونیستی سر شاخ شد.
درست مثل اواخر دهه  0821که در مقابل راست گرایانی قرار گرفت که معتقد بودند
سرمایهداری قادر است به وضعیتی متعادل دست یابد .اما این بار نیز استالین مبارزهاش را
با (اتكاء به) یک متدولوژی و تئوری نادرست انجام داد .این همان متدولوژی و تئوری
نادرستی بود که  28سال پیش از آن نیز پایه مبارزه استالین را تشكیل میداد و تئوری
بحران عمومی حاصلش بود .اواخر دهه  0821نظام امپریالیستی پا به یک بحران عمیق
گذاشت و (در آن مقطع) آنچه در سطح میگذشت ظاهرا تئوری بحران عمومی را تایید
میکرد یا حداقل آن را باور پذیر میساخت .اما (در دوران پس از جنگ جهانی دوم) نظام
امپریالیستی در نقطه شروع موج گسترش کامال جدیدی قرار گرفت.
تئوری بحران عمومی نمیتوانست پایهها و دامنه عملكرد آن گسترش را توضیح بدهد .به
عالوه ادعاهای آن گروه از نظریه پردازان اقتصاد سیاسی که مسحور “موفقیت” ظاهری
سرمایهداری شده بودند را هم نمیتوانست رد کند .نقاط ضعف متدولوژیک این تئوری
زمانی بیشتر آشكار شد که راه برای ابراز انواع مزخرفات رویزیونیستی باز شد :گروهی
مطرح کردند نوعی از سرمایهداری وجود دارد که نیازهای اجتماعی را بهتر تامین میکند؛
گروهی شیفته “انقالبات فنآورانه” شدند؛ گروهی به شدت عالقمند مداخله دولت (در
اقتصاد) بودند؛ این نظر به میان آمد که دولتهای امپریالیستی میتوانند به همزیستی
مسالمت آمیز با یكدیگر و نیز با سوسیالیسم بپردازند( .در این چارچوب فكری) امپریالیسم
یا باید عنقریب به کام سقوط و جنگ میافتاد یا اینكه به چیزی خوش خیمتر و منطقیتر
تبدیل میشد .چنین بحثی نمیتوانست دیالكتیک اوضاع جدید را درك کند .افراد درگیر
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در این بحث دیالكتیک عصر را نفهمیده بودند .با پیروزی رویزیونیسم در اتحاد شوروی که
اواسط دهه  0881اتفاق افتاد ،تئوری بحران عمومی که آغشته به اکونومیسم و گرایش
اروپا محور بود دچار یک تغییر و تحول کیفی شد .یعنی با یک نسخه کامال سوسیال
شووینیستی از بحران عمومی همراه با فرمولبندیهای کشدار و دلبخواه روبرو شدیم که به
یک طبقه امپریالیست جدید خدمت میکرد ■

