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آموزش  اين مجموعه بتواند نقش مثبتی در اميدواريم انتشار

 پيش در روستاھا بازی کند و آنھا را بيش از جوانان مستقر در

مبارزه ميان مشی ،بردن سطح آگاھيشان از مبارزه طبقاتی باال

  .ياری دھد ،ادامه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا ھا و

ما اميدواريم که اين مجموعه آنھا را در باال بردن ھرچه 

بيشترسطح دانش سياسی فرھنگ وعلوم ياری دھد تا با قدمھای 

بلند در راھی پيش روند که ھم سرخ وھم متخصص باشند و 

بھتربتوانند به نيازھای ساختمان روستاھای جديد سوسياليستی و 

  . ادای تمام وظايف موجود پاسخ گويند

صميمانه خود را به واحد مربوط و ديگرانيکه با  تشکرات

پشتکار تمام درکار انتشار اين مجموعه ھمکاری کرده اند، 

ابرازميداريم و از ھمه خوانندگان تقاضا ميکنيم که نظرات 

باره اين مجموعه برای بھتر ساختن آن  ھای خود را در وانتقاد

  . برای ما بنويسند

  انتشارات خلق شانگھای    

  1975چاپ دوم     
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  توسط گروه نويسندگان" مجموعه آموزش جوانان" معرفی 
د و خود را :" به ما مياموزد صدرمائو تاھا برون الزم است که جوانان تحصيل کرده به روس

ر ه فقي ر ونيم ان فقي وزش دھقان رار تحت آم د ق وان، ." دھن ن فراخ ه اي وئی ب رای جوابگ ب

اين . گروھھای جوانان مجھز به آموزش کمونيستی با اشتياق فراوان به روستاھا روانه شدند

زرگ  تا ، ( امر در زمينه ازميان برداشتن سه تفاوت ب دی وفکری، شھر و روس ار ي ين ک ب

  . فايده ھای زيادی دربر دارد) کارگر و دھقان

ری اصول مارکسيزم در دنيای بزرگ روس ه فراگي تاھا، تعداد زيادی جوانان تحصيلکرده ب

ی  ( لنينيسم و کتابھای صدر مائو اشتغال دارند با شدت تمام درصف نخست سه جنبش انقالب

ی  ای علم ون ھ د وآزم رای تولي ارزه ب اتی ، مب ارزه طبق ت راه ) مب ا قاطعي د، ب رد ميکنن نب

ب و ان را تعقي ارگران ودھقان ا ک انگی ب د يگ ای جدي تا ھ ازندگی روس ود را در س ھم خ س

د ی . سوسياليستی، ادا مينماين د انقالب ه زاده ميشوند، نسل جدي ی وقف ايی ب ان پرولتاري قھرمان

 .اين پيروزی بزرگی برای مشی انقالبی صدر مائو است. رشد ميکند و شکوفا ميشود

  ."بايد به رشد نسل جوان دقت و توجه کرد"ما برطبق آموزش صدر مائو

را برای جوابگويی به احتياجات جوانان تحصيلکرده ايکه " مجموعه آموزش جوانان " اين 

يم د، تنظيم و منتشر ميکن ه تحصيل اشتغال دارن يش خود ب . در روستاھا مستقر شده اند و پ

ه دانستنی  وی، ب اين مجموعه بر پايه مارکسيسم لنينيسم و انديشه مائوتسه دون، از نظر محت

اربرد تکنيک ھای ھای عمومی فلس ه ک ز ب وم طبيعی و ني ات، عل اعی، ادبي وم اجتم فه، عل

 .کشاورزی ميپردازد
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  فصل اول
  

چرا لنين گفته است که بايد بر بورژوازی ديکتاتوری : "رھبر بزرگ ما صدر مائو به ما می آموزد
امان اگر اين سئوال را درست نفھميم به د. اعمال داشت؟ بايد اين سئوال را خوب درک کنيم

نقل قول از " ( اين معنی بايد از جانب ھمهء کشور درک شود. رويزيونيسم در خواھيم غلتيد
  ).1975فوريه  22"  روزنامهء خلق"

برای آنکه مارکسيسم را درک کنيم و مشی اصلی سياسی حزب را آگاھانه در تمام دورهء تاريخی 
  .الزم استسوسياليسم به کار ببريم مطالعه اقتصاد سياسی بی اندازه 

در روستا ھا و کارخانه ھا جوانانی که اميد مملکت و ادامه دھندهء امر انقالبی پرولتاريا  ھستند، 
اگر اين جوانان تحصيلکرده بخواھند بھتر مبارزه کنند و زودتر شکوفا شوند، بايد . پيکار می کنند

  .اقتصاد سياسی را مطالعه کنند

  را می سازندروابط توليدی ھستند که اقتصاد سياسی 

اقتصاد سياسی در کدام رشتهء علمی می گنجد؟ در درجهء اول بايد در باره آنچه که به ھنگام 
موضوع اقتصاد سياسی مارکسيستی را . آموزش اقتصاد سياسی با آنھا سرو کار داريم، بحث کنيم

  :انگلس به درستی چنين توضيح می دھد. تشکيل می دھند روابط توليدی

اقتصاد سياسی يک شی را مطالعه نمی کند، اقتصاد سياسی روابط بين انسانھا و در آخرين تحليل " 
روابط توليدی بين آدمھا چگونه بوجود آمدند؟ طرح اين سئوال ما را  1." ، روابط بين طبقات است

  .به آنجا می کشاند که در بارهء فعاليتھای توليدی انسان گفتگو کنيم

مارکسيستھا قبل از ھر چيز بر اين عقيده اند که فعاليت توليدی انسانھا، : "صدر مائو می گويد
ولی صد سال  2." اساسی ترين فعاليت عملی وی و نيز تعيين کنندهء ھر نوع فعاليت ديگر اوست

پيش موقعيکه مارکسيسم وجود نداشت و انسانھا از شناخت علمی بی بھره بودند، بسياری از 
وقتی که ديگر به تبليغ نظرات پوچی . ولوگ ھا طبقات استثمارگر اين نظريه را رد می کردندايدئ

نمی پرداختند، اين , که بر طبق آن تکامل جامعهء انسانی به خواست خداوند نسبت داده می شد
اين به اصطالح . اين قھرمانان ھستند که تاريخ را می سازند: تئوری باطل را اشاعه می دادند که

انسان در درجهء اول بايد تغذيه کند، لباس بپوشد، مسکن داشته : يدئولوگھا اين اصل ساده را کها
به ھمين دليل است که توليد مستقيم اشياء . باشد و به فعاليتھای توليدی بپردازد، نفی می کردند

حمتکش، بدون فعاليت توليدی خلق ز. مصرفی رايج، پايهء تکامل جامعهء انسانی را تشکيل می دھد
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اين قانون تکامل تاريخی بشريت، توسط . انسانيت وجود نداشت، و جامعه قادر به تکامل نبود
  .مارکس کشف گرديد

انسانھا برای توليد، احتياج به برقراری روابط مشخص و متقابل دارند، زيرا که شخص به طور 
توليد با ھم روابطی معين  آنھا برای: "ھمانطور که مارکس می گويد. انفرادی نمی تواند توليد کند

برقرار می کنند، و فقط در محدودهء اين روابط و ارتباطات اجتماعی است که فعاليت آنھا روی 
روابط اين چنين روابطی که در پروسهء توليد به وجود می آيند، . 3"طبيعت و توليد، انجام می گيرد

در  روابطی طبقاتیل آخر به صورت در يک جامعهء طبقاتی، اين روابط در تحلي. نام دارند توليدی
  .می آيند

  :روابط توليدی، سه زمينه را در بر می گيرند

 شکل سيستم مالکيت بر وسايل توليد؛ )1
 جايگاه انسانھا در توليد و روابط متقابل ايشان؛ )2
 .شکل توزيع محصول )3

کسی تعلق  در مورد شکل سيستم مالکيت بايد به بررسی اين مسئله بپردازيم که وسايل توليد به چه
وسايل توليد عبارتند از وسايل کار مثل ماشينھا، کارخانه ھا، زمين و وسايل که بر روی آن ( دارد 

در روابط توليدی شکل مالکيت بر وسايل توليد مسئله ). کار صورت می گيرد مانند مواد اوليه 
يت بر وسايل توليد شکل مالک. بسيار مھمی است، اين مسئله پايهء روابط توليدی را تشکيل می دھد

در جريان تکامل جامعهء انسانی، جوامع اوليه، برده داری، . ماھيت روابط توليدی را تبيين می کنند
ھمهء اين جوامع از نظر شکل ويژه مالکيت . فئودالی، سرمايه داری و سوسياليستی، ظاھر گرديدند

وليد جايگاه انسان را در توليد و شکل مالکيت بر وسايل ت. بر وسايل توليد با يکديگر اختالف دارند
  .روابط ميان ايشان را تعيين می کند، و شکل توزيع محصول نيز از آن سرچشمه می گيرد

برای آنکه توليد صورت بگيرد، انسانھا نه تنھا بايد بين خود رابطه برقرار کنند، بلکه بايد با طبيعت 
نيرو ھای توليدی استعداد . و تغيير شکل دھدانسان بايد طبيعت را مھار کند . نيز وارد ارتباط شوند

(  نيرو ھای توليدی عبارتند از انسان و وسايلھای انسان در جھت مھار و تغيير شکل طبيعت اند 
. از بين نيرو ھای توليدی وسايل توليد عامل مھمی را تشکيل می دھند). يعنی وسايل توليدی 

ست که می توانند به درجات کم و زياد بر طبيعت فائق انسانھا با استفاده از اين يا آن وسيلهء کار ا
. باوجود اين، نبايد به وسايل توليد به عنوان عامل تعيين کننده در نيرو ھای توليدی بنگريم. آيند

انسان از تمام ثروتھای جھان ارزشمندتر " ، 4"عامل تعيين کننده انسان است نه مواد و اشياء"
آفريده شوند و کاملتر گردند بايد از زير دست انسان ای آنکه در واقع وسايل مختلف بر 5."است

بدون اتحاد بين انسان و وسايل، حتی بھترين آدم . بدون انسان، وسيله و تکنيک وجود ندارد. بگذرند
  .آھنی ھا ھم قادر به حرکت نيستند
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ی توسعهء در ط. روابط توليدی و نيرو ھای توليدی دو جنبهء توليد اجتماعی را تشکيل می دھند
ھر تغييری در روابط : تاريخ، بطور کلی اين نيرو ھای توليدی ھستند که در اصل تعيين کننده اند

روابط توليدی بايد متناسب با . توليدی، يک نوع تکامل را در نيرو ھای توليدی بر انگيخته است
و ھای توليدی وقتی نوع بخصوصی از روابط توليدی با روند تکامل نير. نيرو ھای توليدی باشند

ً بايد بوسيله نوع ديگری از روابط توليدی که متناسب با توسعهء  زمان خود متناسب نيست، الزاما
اين نه خواست ذھنی آدمھا بلکه سطح تکامل نيرو ھای توليدی . اين نيرو ھا باشد جايگزين گردد

ً با  روابط. است که تعيين می کند که اين يا آن رابطهء توليدی بايد برقرار شود توليدی بايد الزاما
اين يک قانون عينی است که خواست آدمھا نمی تواند در آن . تکامل نيرو ھای توليدی منطبق گردد

تولد روابط توليدی مشخص، تکامل اين روابط و از ميان رفتن آنھا، ھمهء اين روند . تغييری بدھد
به اين نکته پی می بريم که از اينجا . در حرکت متضاد نيرو ھای توليدی مشخص، طی می گردد

  .اقتصاد سياسی مارکسيستی بايد مطالعهء روابط توليدی را به مطالعهءنيرو ھای توليدی پيوند دھد

در طی تکامل تاريخ، بطور کلی، نيرو ھای توليدی عوامل تعيين کننده ھستند؛ آيا اين بدان معنی 
کامالً وابسته و دنباله رو ھستند؟ ابداً  است که روابط توليدی در مقابل نيرو ھای توليدی ، عواملی

زمانيکه روابط توليدی با نيرو ھای توليدی متناسب باشند، نقش فعالی را در تسريع ! چنين نيست
اما وقتيکه روابط توليدی متناسب با نيرو ھای توليدی نباشد، به . تکامل اين نيرو ھا ايفا می کنند

اگر روابط توليدی متحول . اين نيرو ھا قرار می گيرندمثابه مانع و مزاحمی در سر راه توسعهء 
نشوند، نيرو ھای توليدی قادر به تکامل و توسعه خود نيستند، در اين لحظه اين تحول در روابط 

در جامعهء قديم چين که تحت سلطهء امپرياليسم، . توليدی است که نقش تعيين کننده را بازی می کند
نشان دھندهء  6راتيک بود، طبقهء زمينداران و طبقهء کمپرادور ھافئوداليسم و سرمايه داری بوروک

عقب افتاده ترين و ارتجاعی ترين نوع روابط توليدی بودند؛ که اين نوع روابط رشد نيرو ھای 
در چين قبل از انقالب، عمالً ھيچگونه صنايع . توليدی را متوقف و آنھا را بی ثمر می ساخت

به استثنای منطقهء شمال . سازی و يا ھوا پيما سازی وجود نداشتمکانيکی و يا صنايع ماشين 
حتی وسايل و احتياجات روزمره نيز از خارج . شرقی، ميزان توليد فوالد فقط چند ده ھزار تن بود

" چتر ماوراء دريا ھا"می گفتند و به چتر  7"پارچهء ماوراء دريا ھا " به پارچه . وارد می شدند
در چنين اوضاعی، بر افتادن سلطهء . می گفتند" ميخ ماوراء دريا ھا"م حتی به يک ميخ کوچک ھ

ارتجاعی امپرياليسم، فئوداليسم و سرمايه داری بوروکراتيک، تغيير روابط توليدی کمپرادور و 
فئودال و ايجاد روابط توليدی سوسياليستی برای پيشبرد و توسعهء نيرو ھای توليدی نقش 

  .ارزشمندی داشتند

نيرو ھای توليدی ھميشه پس از يک تحول در روابط توليدی صورت گرفته است، اين  جھش بزرگ
در جامعهء سرمايه داری نيز، فقط پس از آنکه بورژوازی روابط . يک قانون جھان شمول است

توليدی فئودالی را نابود می کند و روابط توليدی سرمايه داری نضج گرفته به سرعت توسعه می 
مثالً انگلستان را در نظر بگيريم، انقالب . يرو ھای توليدی نمايان می شوديابند، جھش بزرگ ن
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، آغاز 17بر پايهء انقالب بورژوايی قرن  19و اوايل قرن  18صنعتی در انگلستان، در پايان قرن 
در . و فقط در چنين موقعيتی است که جھش بزرگ در نيرو ھای توليدی مشاھده می شود. می شود

ولی ھميشه پس از : ن، در آمريکا و در ژاپن نيز ھرچند تحت شکل ھای مختلففرانسه، در آلما
  .تغيير زيربنای قديم و روابط توليدی است که صنعت مدرن جھش سريعی يافته است

ھميشه يکی از مھمترين جنبه ھای مبارزهء طوالنی، بين مارکسيسم و رويزيونيسم بر سر اعتقاد به 
نيرو "ابط توليدی و نيرو ھای توليدی و يا تبليغ تئوری ارتجاعی يگانگی وحدت ديالکتيکی بين رو

لين پيائو و چن بودا می گفتند که پس از کنگرهء نھم مھمترين وظيفه . صرف بوده است" ھای مولده
اين نظر، بازگفتن ھمان الطائالت رويزيونيستی . عبارتست از توسعه و تکامل نيرو ھای توليدی

ودا در قطعنامهء ھشتمين کنگرهء حزب تحت عنوان يک به اصطالح است که ليوشائوچی و چن ب
در کشور . بيان می کردند" تضاد ميان سيستم سوسياليستی پيشرفته و نيرو ھای توليدی عقب افتاده"

ً با نيرو ھای توليدی متناسب اند و چشم انداز وسيعی را برای  ما روابط توليدی سوسياليستی اساسا
و می گشايند، ولی در کشور ما اين روابط توليدی کامل و بدون نقص نيستند توسعهء آنھا در پيش ر

پراتيک انقالب سوسياليستی به . و اين نقائص با توسعهء نيرو ھای توليدی در تضاد قرار می گيرند
ما نشان می دھد که ھميشه در اثر برتری نظام سوسياليستی است که تکامل نيرو ھای توليدی ممکن 

ه با تغيير آن بخش از روابط توليدی که با توسعهء نيرو ھای توليدی تناسب ندارند ھميش. می شود
پس اين تضاد بين نظام سوسياليستی . است که می توان وسيله پيشرفت اين نيرو ھا را فراھم آورد

پيشرفته و نيرو ھای توليدی عقب افتاده در کجاست؟ ليوشائوچی، لين پيائو و شيادان ديگری ازين 
با به کار گرفتن تئوری نيرو : چنين موھومات را در راه ھدفی جنايتکارانه اشاعه می دھنددست، 

ھای توليدی تنھا، بيھوده می کوشند تا از ادامهء انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا جلوگيری کنند و 
 با مشی اساسی حزب که توسط صدر مائو برای سراسر دورهء تاريخی سوسياليسم تدوين شده است،

  .اما ھمهء اينھا جز خواب و خيال چيزی نيست. به مخالفت برخيزند

تکامل نيرو ھای توليدی ، در . روابط توليدی بايد الزاماً با توسعه نيرو ھای توليدی در تناسب باشند
ھم کوبيدن روابط کھن توليدی را که با اين نيرو ھا وفق نميدھد و برقراری روابط تازه توليد 

ولی از ميان رفتن روابط کھن توليدی و زايش روابط . وسعه آنھا را ايجاب ميکندمتناسب با جھت ت
تغيير روابط کھن توليدی، زايش و . جديد توليدی بدون برخورد و بدون ايجاد ضايعات امکان ندارد

به ھمين جھت است که ما . شکوفايی روابط جديد توليدی امکان ندارد مگر در مبارزه ای انقالبی
بفھميم چگونه روابط کھن توليدی تغيير کردند، چگونه روابط جديد توليدی بنيان گذاشته  می خواھيم

توضيح اين مسائل فقط با تکيه بر روی تضاد بين روابط توليدی با نيرو ھای . شدند و تکامل يافتند
  .توليدی کافی نيست، بايد ھمچنين به بررسی روابط بين روبنا و پايهء اقتصادی پرداخت

 و نظام ايدئولوژيکی متناسب با آن) قدرت دولتی، ارتش، قوانين(  عبارتست از نظام سياسیروبنا 
مجموعهء اين روابط . "اقتصادی آن عبارتست از روابط توليدی ءکه پايه) فلسفه، ادبيات، ھنر(

توليدی ساختمان اقتصادی جامعه و آن پايهء اصلی را تشکيل می دھند که يک روبنای قضائی و 
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اين تز مارکس  8."که مطابق با نوع بخصوصی از آگاھی اجتماعی است، بر آن بنا می گرددسياسی 
  . روابط موجود بين روبنا و پايهء اقتصادی را به طريق علمی روشن می کند

در تضاد بين روبنا و پايهء اقتصادی، عموماً ھمين پايهء اقتصادی است که نقش تعيين کننده را ايفا 
اگر . بر ھر پايهء اقتصادی روبنای بخصوصی بنا می شود. ندهء نوع روبناستمی کند و تعيين کن

کما بيش ھمهء روبنای عظيم را زير و رو می "پايهء اقتصادی دستخوش تحول گردد، اين تحول 
يعنی اگر پايهء اقتصادی کھن فروريزد، روبنائی که بر آن ساخته شده است نيز به ناچار  9"کند

پس از تحول و تغيير در دستگاه . سرعت اين عمل  می تواند کم يا زياد باشدويران خواھد شد، ولی 
دولتی ارتجاعی، طبقات رو به زوال سرنگون شده به خودی خود از صحنهء تاريخ کنار نخواھد 
رفت، بلکه در زمينهء سياسی، ايدئولوژيک و فرھنگی در مبارزه ای بی امان و طوالنی و ھمه 

ً ايدئولوژی وابسته به طبقهء سرنگون شده . شد در گير می شوندجانبه با طبقهء رو به ر خصوصا
  .مدت درازی ھمچنان به حيات خود ادامه خواھد داد

نوع روبنا توسط زيربنا تعيين می گردد، ولی روبنا پس از شکل گرفتن، تاثير بسيار مھمی بر روی 
ستی توسط پايهء اقتصادی و در روبنا به در: "استالين می نويسد. پايهء اقتصادی اعمال می دارد

خدمت وی، برای تبلور اھداف آن و مبارزهء فعال در جھت از ميان برداشتن پايهء قبلی و روبنای 
اين عبارت نشان می دھد که يک روبنا فقط در خدمت پايهء اقتصادی  10."کھن، به وجود می آيد

ستی؛ روبنای سرمايه داری در روبنای سوسياليستی در خدمت پايهء اقتصادی سوسيالي. خويش است
  .خدمت پايهء اقتصادی سرمايه داری می باشد

در جامعهء سرمايه داری، با تشديد تضاد بين اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی بر وسايل 
توليد، لزوم تبديل سيستم مالکيت خصوصی سرمايه داری به يک سيستم جمعی سوسياليستی به طور 

ولی سرمايه داران اين دستگاه دولتی ارتجاعی را در دست . حساس ميشودعينی تا مدتھای مديدی ا
اگر پرولتاريا در درجهء . می گيرند و از آن برای حفظ پايه اقتصادی سرمايه داری استفاده می کنند

اول دستگاه دولتی بورژوايی را درھم نکوبد، نمی تواند سيستم اقتصادی کاپيتاليستی را از ميان 
، اينست دروغ زيبايی که "ليسم می تواند با مسالمت به سوسياليسم تبديل شودکاپيتا. "ببرد

  .رويزيونيستھای قديم و جديد بيان می دارند

ولی . يکی از جنبه ھای اصلی جامعهء سوسياليستی، تناسب بين روبنا با پايهء اقتصادی است
ک در دستگاه دولتی حضور طبقهء سرمايه دار و ايدئولوژی وی، وجود بعضی عادات بوروکراتي

ھمچنانکه وجود کمبود ھا در زنجيرهء سيستم دولتی، می تواند از تحکيم و بھبود و توسعهء پايهء 
بايد نبرد بی امانی را در روبنا ادامه داد . اقتصادی سوسياليستی جلوگيری کند و حتی مانع آن گردد

  .و انقالب سوسياليستی را در خدمت زيربنای اقتصادی، به پيش برد
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اقتصاد سياسی از نزديک با واقعی ترين و زنده ترين منافع طبقات و اقشار اجتماعی سرو کار 
اقتصاد سياسی . اقتصاد سياسی به بزرگترين و مبرم ترين مسائل مبارزهء طبقاتی می پردازد. دارد

اقتصاد . مارکسيستی مثل فلسفهء مارکسيستی آشکارا در خدمت سياست پرولتاريائی قرار دارد
 .سياسی علم مبارزهء طبقاتی است

  .اقتصاد سياسی پايهء تئوريک مشی اساسی حزب است

اقتصاد سياسی مارکسيستی ھمزمان با ظھور پرولتاريای مدرن و ھمراه با نيرو ھای عظيم توليدی 
خود مارکس در پراتيک مبارزهء طبقاتی زمان خود با استفاده از . صنعت سنگين، پديد آمد

. کتيک انقالبی و تشريح جامعهء سرمايه داری به طريقی عميق و علمی شرکت کردماترياليسم ديال
مارکس رمز بھره کشی از کارگران توسط سرمايه داران را افشاء و به روشی علمی تضاد ھای 

اين تضاد ھا در . موجود بين اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی سرمايه داری را نشان داد
ه صورت تضاد ھای آشتی ناپذير بزرگ بين پرولتاريا و بورژوازی سطح روابط بين طبقات ب

به ھمان نسبتی که تضاد ھای درون جامعهء سرمايه داری توسعه می يابد، نيروی . نمودار می شود
عمر مالکيت سرمايه داری به سر آمده . "پرولتاريا، نابود کنندهء سيستم سرمايه داری، رشد می کند

از اينجا به اين نتيجهء انقالبی و علمی  11."دگان، سلب مالکيت می شوداز سلب مالکيت کنن. است
ً تبديل به ديکتاتوری پرولتاريا گردد: می رسيم اگر مارکس تبديل . " نظام سرمايه داری بايد الزاما

جامعهء کاپيتاليستی را به جامعهء سوسياليستی محتوم می داند اين امر کامالً و دقيقاً بر طبق قوانين 
بدين ترتيب اقتصاد سياسی مارکسيستی با فلسفهء  12"صادی حرکت جامعهء مدرن استاقت

مارکسيستی و تئوری سوسياليسم علمی، پايهء تئوريک مشی اصلی تعيين شده توسط حزب 
بر پايهء تئوريک مارکسيسم، در شرايط کاپيتاليسم، رھبران اين انقالب . پرولتاريا می گردد

نمودند که بيانگر انتقال قدرت به پرولتاريائی، مشی سياسی اساسی حزب پرولتاريا را تدوين 
به نظر اين رھبران، پرولتاريا بايد برای بر انداختن قطعی . پرولتاريا توسط قھر انقالبی می باشد

بورژوازی و تمام طبقات استثمارگر مبارزه کند، ديکتاتوری پرولتاريا به جای ديکتاتوری 
کرده و در آخر کمونيسم را تحقق  بورژوازی بنشاند، سوسياليسم را با سرمايه داری جايگزين

  .بخشد

در جامعهء سوسياليستی، اقتصاد سياسی مارکسيستی پايهء تئوريکی محسوب می شود که به حزب 
صدر مائو تضاد ھای موجود در درون . پرولتاريا اجازهء تعيين مشی اساسی خود را می دھد

ن روبنا و زيربنای اقتصادی را جامعهء سوسياليستی بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی و بي
ً تجزيه و تحليل کرده است وی زمان دراز و پيچيدگی مبارزهء مشی ھا را در دورهء . عميقا

سوسياليسم نشان داده است و بر اين پايهء تئوريک مشی اساسی حزب ما را برای تمام اين دورهء 
می سازد که جامعهء سوسياليستی اين مشی اساسی، ما را بر اين امر آگاه . تاريخی تعين نموده است

در تمام طول اين دوره، طبقات موجود اند و تضاد . در دورهء طوالنی ای از تاريخ ادامه می يابد
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بين طبقات و مبارزهء طبقاتی و نيز مبارزه بين مشی سوسياليستی و مشی سرمايه داری و خطر 

  .و سوسيال امپرياليسم، وجود داردی، ھمچنانکه خطر رخنه و تجاوز امپرياليسم دار هيسرمااحيای 

ھيچکدام از اين تضاد ھا نمی توانند حل شوند، مگر به کمک تئوری ادامهء انقالب تحت "
مشی اساسی حزب، خلق کشور ما را  13"ديکتاتوری پرولتاريا و بر اثر پراتيک ناشی ازين تئوری

ی تحکيم اين ديکتاتوری، به پافشاری در راه انقالب تحت ديکتاتوری پرولتاريا، مبارزه برا
پيشگيری از احيای سرمايه داری، ساختن سوسياليسم و باالخره تحقق ايده آل بزرگی که کمونيسم 

  .است، رھبری می کند

قبل از انقالب آزاديبخش، چين . در يک کالم، چين کشوری سوسياليستی است: "صدر مائو می گويد
م سيستم دستمزد ھشت طبقه ای، تقسيم بر حسب کار، اکنون ھ. کشوری تقريباً کاپيتاليستی بوده است

تنھا . مبادله به وسيلهء پول را به کار می بريم، و ھمهء اينھا چندان تفاوتی با جامعهء قبلی ندارد
کشور ما در حال حاضر سيستم کاالئی را به کار . تفاوت آنست که سيستم مالکيت عوض شده است

بر . است، يعنی دستمزد ھا در ھشت طبقه وجود دارند، وغيرهمی برد، و سيستم دستمزد ھا نابرابر 
به ھمين دليل است که اگر کسانی مثل . ھمهء اينھا فقط تحت ديکتاتوری پرولتاريا می توان فائق آمد

پس ما بايد . ی خيلی ساده خواھد بوددار هيسرمالين پيائو به قدرت برسند برايشان برقراری رژيم 
   13". لنينيستی را مطالعه کنيم -ستیھرچه بيشتر آثار مارکسي

مطالعهء اقتصاد سياسی ميزان درک ما را از مشی اساسی حزب و کاربرد ھرچه آگاھانه تر اين 
  .مشی عميقتر می سازد

اقتصاد سياسی مارکسيستی درست در نقطهء مقابل اقتصاد سياسی بورژوايی يا رويزيونيستی قرار 
با مطالعهء اقتصاد سياسی . و عالوه بر اين در مبارزه بر عليه اين دو است که تکامل می يابد. دارد

ی، بين ردا هيسرمامارکسيستی می توان به روشنی بين مارکسيسم و رويزيونيسم، بين سوسياليسم و 
پرولتاريا و بورژوازی خط کشی نمود و جريانھای انحرافی را در طرز کار خويش اصالح و دانش 

  .سياسی خود را باال برد

در يک کالم، برای مبارزه با جريانھای ايدئولوژيک ضد حزبی و ضد مارکسيستی، برای بھتر به 
برای تعميق جنبش انتقاد از  کار بستن مشی اساسی حزبمان در ھمهء دورهء تاريخی سوسياليسم،

لين پيائو و اصالح سبک کار خود، برای به دست آوردن پيروزيھای باز ھم بزرگتر در راه امر 
  .اقتصاد سياسی الزم است ءعظيم انقالب و ساختمان سوسياليسم، مطالعه

  مطالعه نيکوی اقتصاد سياسی ھمراه با تلفيق تئوری و پراتيک

برای . و کاربرد ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی استاقتصاد سياسی نمايش دھنده 
مطالعهء اقتصاد سياسی بايد به عنوان اصول رھبری کننده بر ماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسم 
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، در حالی که جنبش را با تمام شکل گيريھای گذرنده اش، تحت )ديالکتيک. " (تاريخی مسلط بود
ً انتقادی و انقالبی  تاثير خود دارد، ھيچ چيزی نمی تواند بر آن تحميل شود، زيرا که خود اساسا

فقط با تسلط . اين درک پرولتاريايی از جھان کامالً با ايده آليسم و متافزيک متفاوت است 14."است
بر مفھوم ماترياليستی ديالکتيکی و ماترياليستی تاريخی از جھان و با استفاده از آن برای مطالعه و 

تحليل قوانين تعيين کنندهء تغييرات اقتصادی جامعهء سرمايه داری است که به انکار  تجزيه و
فقط با استفاده از ماترياليسم . ناپذيری تاريخی محو سرمايه داری و پيدايش سوسياليسم پی می بريم

ديالکتيک و ماترياليسم تاريخی در تجزيه و تحليل قوانين حرکت اقتصادی جامعهء سوسياليستی 
که می توان، طول و پيچيدگی مبارزه طبقاتی و مبارزهء مشی ھا در جامعهء سوسياليستی و  است

آن جھت تاريخی کلی را که مستقل از ارادهء انسانھای جامعهء سوسياليستی را به سوی کمونيسم 
ما بدين ترتيب به خود اطمينان خواھيم بخشيد، مصممانه براه خود ادامه . سوق می دھد، درک کرد

ھيم داد و بدون ترس از قربانی دادن و مشکالت، برای پيروزی نھائی امر کمونيسم مبارزه خوا
  .خواھيم کرد

برای مطالعهء اقتصاد سياسی، بايد بر طبق روشی انقالبی که تئوری را با پراتيک تلفيق می کند 
آنرا  بايد تئوری مارکسيستی را درک کرد و چگونگی کاربرد:" صدر مائو می گويد. عمل نمود

پيوند تئوری و پراتيک به مسئله طرز مطالعهء انقالبی و نيز روحيهء حزبی مربوط  15." دانست
بايد مطالعهء اقتصاد سياسی را با نقد رويزيونيسم مدرن والطائالت ارتجاعی ليوشائوچی . می شود

ء طبقاتی، مبارزه بايد آنرا به سه جنبش بزرگ انقالبی که عبارتند از مبارزه. و لين پيائو تلفيق کرد
  .برای توليد و آزمونھای علمی پيوند داد

توليد کوچک، سرمايه داری و بورژوازی را در ھر روز، " لنين گفته است : "صدر مائو می گويد
آنھا ھمچنين در ميان ." در ھر ساعت، به طور خود به خودی و در سطحی وسيع پديد می آورد

ھا و بين کارکنان موسسات دولتی و ديگران، پديدار می بخشی از طبقهء کارگر، بخشی از کمونيست
و پيش " نسيم بورژوايی"ما بايد اقتصاد سياسی را مانند سالحی برای مقابلهء آگاھانه با . 16"شوند

  .بردن مبارزه ای خستگی ناپذير بر عليه نيرو ھای سرمايه داری و بر ضد بورژوازی به کار ببريم

 ً مارکس در . آيا در مطالعهء اقتصاد سياسی مارکسيستی به اشکاالتی برخورد خواھيم کرد؟ مسلما
وقتی اقتصاد ." در ھمهء علوم، شروع کار مشکل است: "نوشت" سرمايه"مقدمهء اولين چاپ 

سياسی مارکسيستی به درستی چيز ھای عينی را مورد مطالعه قرار می دھد، به وسيلهء پديده ھا و 
به ھمين دليل است که ما به معانی ای بر می خوريم . دات علمی ماھيت آنھا را آشکار می کندتجري

ً در آغاز کار آسان نخواھد بود ولی اقتصاد سياسی مارکسيستی برای . که درک آنھا خصوصا
با مطالعهء جدی . پرولتاريا نوشته شده است و جزء تفکيک ناپذير تئوری انقالبی پرولتاريايی است

برای کسی که نيروی خود را خوب به کار می برد، ھيچ چيز مشکلی . "توان آنرا کم کم فھميدمی 
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به فراگرفتن ھنر نظامی پرداختن مشکل نيست و کامل کردن خود نيز . در جھان وجود ندارد
  .18"ھمچنين با کمی تالش و آگاھی امکان پذير است

ھايی می توانند به قلل پر تلولوی آن دست علم، گذرگاه سلطنتی نيست و فقط آن: "مارکس می گويد
  .19"يابند که از خسته کردن خود در کوره راھھای سنگالخی نھراسند

رھبران انقالب پرولتری نيرو و زندگی خود را مصروف خلق و تکامل تئوری مارکسيستی کرده 
ی و آثار لنينيست -ما بايد سرمشق درخشان آنھا را در مطالعهء آثار کالسيک مارکسيستی. اند

  .مائوتسه دون دنبال کنيم

ما بايد فعاالنه برای تسلط بر سالح تئوريک مارکسيسم در جھت خدمت به انقالب و ساختن 
  !سوسياليسم در کشورمان و برای تحقق کمونيسم در ھمه دنيا، به مطالعه بپردازيم

  

  : کتاب ھای اصلی برای مطالعه

  ".مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی: "مارکس

  .قسمت دوم، فصل اول" آنتی دورينگ: "نگلسا

  " ).دکترين اقتصادی مارکس" ( "کارل مارکس: "لنين

  .1آثار منتخب جلد . 4، فصل " در بارهء تضاد: "مائوتسه دون

  .، بخش اول) مقالهء فلسفی 5(، " درباره راه حل صحيح تضاد ھای درون خلقی: "مائوتسه دون

  

  :موضوعات برای تفکر

  سياسی را يک علم مبارزهء طبقاتی می دانند؟چرا اقتصاد  .1

چرا می گويند که اقتصاد سياسی مارکسيستی پايهء تئوريک اصلی مشی اساسی  .2

 حزب است؟

  چگونه می توان اقتصاد سياسی را خوب مطالعه کرد؟ .3
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  فصل دوم

  اقتصادي ‐نظام ھاي اجتماعي 
  ماقبل سرمايه داري

***  

  روابط توليدي جامعه اوليه ،

  جامعه برده داري ،

  . و جامعه فئودالي
  

. اجتماعی ماقبل سرمايه داری را نشان می دھندجوامع اوليه، برده دار و فئودال، سه شکل 
در واقع . درک تغييرات روابط توليدی بين اين جوامع برای ما دارای اھميت فراوانی است

اين امر ما را در شناخت روند تاريخی که تکامل روابط توليدی جامعهء انسانی به خود ديده 
ياری داده و ھمچنين قانون است و بخصوص زايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری 

تاريخی ای را که بر طبق آن، اين روابط به نحو انکار ناپذيری تبديل به روابط توليدی 
  .سوسياليستی می شود، به ما می شناساند

  جامعه اوليه

  اولين روابط توليدي را در تاريخ بشريت

  .برقرار كرد
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  .كار، انسان را ساخت

پيدايش جامعه . جامعه اوليه نشان دھنده نقطه حركت جدائي انسان از دنياي حيوانات است 
به محض آنكه انسان پديدارشد ، تاريخ جامعه : انساني و انسان ھمزمان صورت گرفته 

  انساني نيز آغاز گشت 

  جد انسان. تكامل جامعه انساني تا به امروز تاريخي كھن در حدود يك ميليون سال است 
چگونه اين ميمون تبديل به انسان شد؟ كليد جواب اين سوال . آنتروپوئيدي تكامل يافته است

انقالب بزرگي در جريان . باري ، كار با ساختن وسايل مختلف آغاز مي شود . است " كار"
او با خرد كردن تكه اي سنگ توسط : روندي كه آنتروپوئيد را به انسان بدل كند، پديد آمد

گر ،  چاقوئي به شكل يك تيغه سنگ مي سازد؛ با كار كردن روي يك شاخه تكه اي دي
درخت، چماقي مي سازد؛ بدين ترتيب است كه او توانست در يك شئي طبيعي براي تبديل 
آن به يك وسيله كار، تغيير ايجاد كند ،حتي اگر اين وسيله كار ، چيزي ساده و ابتدائي و 

ا ترك كرد ، وفقط با تكيه بر نيروي دستھاي خود انسان دنياي حيوانات ر. خشن باشد 
ھمانطور كه انگلس . وسايلی مي ساخت ،  طبيعت را مھار مي كرد و برآن مسلط مي شد

شرط اصلي و اوليه تمام زندگي انسان است، تا به آن اندازه كه به يك ) كار:" (گفته است
كند كار ، انسان به تدريج قادر  در طي روند 1"كار انسان را آفريده است :معني بايد بگوئيم 

به ساختن وسايل سنگي،شكار كردن و ماھي گرفتن شد ، او تير و كمان را اختراع كرد و 
از آن مھمتر آ تش را كشف نمود و به طرز استفاده از آن پي برد و اين مسئله اخير به طور 

براي اين پيشرفت  انگلس. بارزي ظرفيت انسا نھا را در مھار كردن وتغيير طبيعت باالبرد
ايجاد آتش توسط سايش از ساختن : " بزرگ اھميت بسيار زيادي قايل بود ، او مي نويسد

زيرا كه آتش در اثرسايش .  ديگ بخار ، از جھت تاثير آزاديبخش آن در جھان مھمتر است
 براي اولين بار به انسان تسلط بر يكي از نيروھاي طبيعي را بخشيد و به اين ترتيب او را

از اين لحظه ، جامعه  2." به طور قطعي و ھميشگي از حيطه جانوران  بيرون آورد 
  .بر روي زمين به منصه ظھور رسيد " انساني واقعا

انسان پس از جدا شدن از دنياي جانوران، به فعاليتھاي توليدي پرداخت و از ھمان آغاز اين 
ھر فردي ، به عنوان . " نشان داد فعاليتھا خود را اجتماعي ، و عال قمند به تشريك مساعي

عضو اين جامعه ، كوشش خود را با ديگر اعضا ھمآھنگ كرده ، با ايشان در روابط 
توليدي مشخصي داخل ميشود و خود را به منظور حل مشكالت مربوط به زندگي مادي 

را آ  در قديم ترين زمان كه انسان تاريخ خويش 3." انسانھا به فعاليتھاي توليدي مي سپارد 
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غاز كرد، روابط توليدي بين انسانھا،روابط جامعه اوليه بود؛ اولين روابط توليدي تاريخ 

  .بشريت به اين زمان بر مي گردد

  

  سيستم مالكيت جامعه اشتراكي كالني ،

  .پايه روابط توليدي در جامعه اوليه مي باشد
 – Colony( كالني ياجتماع اشتراكسازماندھي اجتماعي واقتصادي پايه اي جامعه اوليه،

مي باشد كه از افرا دي كه به وسيله پيوند ھاي خوني به گردھم ) و کوچگر  کوچ نشينی
سيستم مالكيت در اجتماع اشتراكي . جمع آمده اند و با ھم كار مي كنند تشكيل مي شود

زمين و ديگر وسايل توليدي، : مي باشد مالكيت دسته جمعيكالني يك سيستم ابتدايي از 
درين زمان كه انسان از چاقو ، شن . اموال  اشتراكي ھمه اعضاء جامعه محسوب مي شود

كش و سنگ، ازتير و كمان و ديگر وسايل بد ساخت استفاده مي كرد ، فقط  يك كار دسته 
بيعت را جمعي و مشترك مي توانست به وي اجازه مبارزه بر عليه عناصر نيرومند ط

به اين دليل است كه پديده تصاحب فردي وسايل توليد ومحصول كار ھنوز نمي . بدھد
اين سيستم مالكيت كالني تنھا شكلي بود كه انسانھا مي توانستند با آن .توانست مطرح شود 

وسايل توليدی که جامعهء کالنی در . سطح بسيار نازل نيرو ھای توليدی به کار ببرند
ابزار توليد، زمين، جنگلھا، رودخانه ھا، چارپايان : ت عبارت بودند ازمالکيت خود داش

  .وغيره؛ اسلحه و تير و کمان به طور فردی مورد استفاده قرار می گرفت

در جامعهء اوليه، ھر انسانی که دارای قدرت کار کردن است در کار توليدی جمعی شرکت 
مردان : بر حسب جنس و سن رعايت می گردد تقسيم کار طبيعیدر کار نيز يک . می کند

به شکار می روند، پير مردان وسايل کار می سازند، زنان محصول درو می کنند، به کار 
ھای خانه رسيدگی می کنند و به نوعی کشاورزی بدوی می پردازند، بچه ھا در کار ھای 

  .ی متقابل استروابط بين انسانھا، روابط بدوی ھمکار. خانگی به زنان ياری می کنند

. محصوالت رعايت می شود تقسيم مساویدر شرايط مالکيت و کار اشتراکی کالنی، اصل 
از محصوالت کار اشتراکی بدليل سطح نازل نيرو ھای توليدی، ھيچ مازادی باقی نمی ماند 

اگر . زيرا انسانھا قادرند با مشقت فراوان فقط يک حد اقل زندگی را برای خود تامين کنند
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سيستم تقسيم مساوی رعايت نمی شد، بخشی از کالن از گرسنگی می مردند و جامعهء اين 
  .کالنی از ھم می پاشيد

  .پايهء اقتصادی جامعهء اوليه سبب تشکيل روبنايی گرديد که با وی ھم آھنگ بود

اصلی ترين ريشهء  .مادر ساالری و پدر ساالری: در جامعهء اوليه، دو مرحله پديدار گشت
مادر ساالری را بايد در اين واقعيت جست که زنان در فعاليتھای توليدی نقش  شکل گيری

درين دوره زنان به طور عمده به کشاورزی بدوی می . موثر تری نسبت به مردان داشتند
شکار، فصلی و متغير است، در . پرداختند، در حاليکه مردان به شکار مشغول بودند

به ھمين جھت است . برای ارتزاق محسوب می شودحاليکه کشاورزی منبعی نسبتاً مطمئن 
با تکامل نيرو ھای توليدی، . که زن بطور طبيعی مرکز زندگی اجتماعی محسوب می شد

کشاورزی شکل بدوی خود را از دست داد، گله داری از کشاورزی تفکيک شد و اھميت 
در مرکز آن قرار مرد در فعاليتھای توليدی بيشتر گرديد؛ ديگر آنکه ازدواج گروھی که زن 

داشت به ازدواجی زوجی تبديل شد و زنان خود را در حالت تابعيت يافتند و از اينجا پدر 
  .ساالری آغاز شد

ھمهء افراد بالغ کالن در مجمع مشورتی قبيله که باالترين ارگان قدرت در جامعه است، 
جنگ را  مجمع مشورتی کالن، رئيس کالن و رئيس نظامی برای زمان. شرکت می کنند

دانشمند . انتخاب می کند و در بارهء ھمهء مسائل مھم بحث و تصميم گيری می نمايد
جامعهء کالنی سرخپوستان آمريکا را  "جامعهء باستان"در کتاب خود  مورگانآمريکايی 

ھريک از اعضای جامعه، فردی آزاد است و ھمه بايد از آزادی : " چنين توصيف می کند
ند ؛ در زمينهء حقوق فردی، تساوی برقرار است و حتی رئيس کالن يا خود متقابالً دفاع کن

اينھا برادرانی . رئيس نظامی نمی توانند در ھيچ مورد، امتيازی بر ديگران داشته باشند
اين روبنای جامعهء اوليه نقش ." ھستند که وابستگی ھای خونی آنھا را بھم پيوند می دھد

يهء اقتصادی کالن، و تکامل نيرو ھای توليدی زمان بسيار موثری در تحکيم و توسعهء پا
  .داشت

در طی ) در اينجا بيشتر به ھان ھا اشاره ميشود( خلق چين : "صدر مائو تاکيد می کند
پيشرفت خود، مثل بسياری از ديگر ملتھای جھان، در طول دھھا ھزار سال تحت رژيم 

که در تسوکوديان در " ن پکنانسا"جامعهء  4." اجتماعی اوليهء بدون طبقه به سر برد
اشياء و . نزديکی پکن کشف شده است، نمايشگر اولين مرحلهء جامعهء اوليهء چين است

وسايلی که در بسياری از مناطق کشور ما کشف شده است نشان می دھد که قباليل مادر 
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اگر بستر رود خانهء زرد را تا ھيلونگ ژيانگ به . ساالری در آن مناطق ميزيسته اند
نوان مرکز در نظر بگيريم، در مغولستان، کين ژيانگ، تبت، گونگشی، سی شان، يونان ع

قبايل اطراف رودخانهء زرد و . سال پيش 5000حدود . وغيره اين قبايل وجود داشته اند
 16تا  21تقريباً قرن (قبل از سلسلهء سيا . يانگ تسه به تدريج به قبايل پدرساالری گرويدند

  .چين جامعه ای بدوی در طول چند صد ھزار سال ميزيسته است در) قبل از تاريخ

تاريخ نشان می دھد که در جامعهء اوليه نه مالکيت خصوصی، نه طبقه، نه بھره کشی و 
می بينيم که الطائالتی که ازين قبيل که مالکيت خصوصی . فشار طبقاتی وجود نداشته است

  .دو طبقات ھميشه وجود داشته اند، به شدت رد ميشو

  ظھور نظام مالكيت خصوصي ، سبب از ھم پاشيده گي

  جامعه اوليه گرديد
در طي روند تكامل جامعه اوليه ، تكامل نيروھاي توليدي ،تقسيم اجتماعي كار را به وجود 

بعضي : كار ، جدا شدن گله داري از كشاورزي است اولين تقسيم بزرگ اجتماعي. آورد
بعدھا،  صنايع دستي ، .  فقط به كشا ورزي  پرداختند قبايل فقط به گله داري و بعضي ديگر

از كشاورزي جدا شد و به يك بخش توليد جداگانه تبديل گرديد ، و اين دومين تقسيم بزرگ 
  .به ويژه در آخرين دوره جامعه اوليه، به كشف آن  نائل آمدند . اجتماعي كار بود

بدين ترتيب جامعه . ليتري است ظھور وسايل آھنی نشانه ورود جامعه بشري به دوره  عا
مثل : با پيدايش ھر يك از بخشھاي  توليدي . اوليه  به آستانه درھم پاشيدگي خود رسيد 

كشاورزي ، گله داري ، و صنايع دستي ، توليد در جھت مبادله يعني توليد كااليي، به 
  .وجود آمد

ر حد اقل احتياجات زندگي شان تكامل مداوم نيروھاي توليدي به انسانھا اجازه داد كه مازاد ب
دو تقسيم بزرگ اجتماعي كار كه در باال گفتيم ، توليد را افزايش داده، و . توليد نمايند 

توسعه گله داري ، كشاورزي ، و صنايع دستي تسريع گرديده مازاد توليد ات به تدريج باال 
ي بخشي از آدمھا در چنين شرايطي ، برا. رفت و ثروت كم كم در جامعه انباشته گرديد 

امكان تصاحب  ثمره كاربخش ديگري  وجود داشت ، و از طرف ديگر با باال رفتن ميزان 
مبادالت ، براي روساي  قبايل امكان تبديل تدريجي ثروت اشتراكي به ثروت خصوصي ، 

شن كش ، ( استفاده از وسايل فلزي و به ويژه وسايل آھني . وبراي خودش ، به وجود آمد 
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بازده كار را باال برد و شرايط يك توليد مستقل در سطح فاميل را پديد ) خيش وغيره نيزه ، 
توليد گروھي سابق كه كالن و حد آن محسوب مي شد، به تدريج به توليد فردي كه . آورد 

توليد از كار گروھي به كار خصوصي ھر خانواده تبديل :خانواده واحد آن بود تبديل گرديد 
بدين ترتيب ، . محصول و غيره ، به ثروت ھاي خصوصي بدل شدندشد، وسايل توليد، 

زمين قابل كشت كه قبال به عنوان يك ملك عمومي مورد بھره برداري قرار مي گرفت ، به 
جامعه . مالكيت خصوصي به وجود آمده بود. خصوصي تبديل شد" تدريج به ملكي تقريبا

  .اوليه روبه تالشي مي رفت 

روساي . سبب عدم تساوي در ثروت بين خاندانھا  مي شد " لزوماتولد مالكيت خصوصي ، 
ادامه مي  اموال خصوصيقبايل از قدرت خود استفاده مي كردند وبه تبديل اموال جمعي به 

اين خانواده ھاي . دادند به طوريكه خانواده ھاي آ نھا در رديف ثروتمندان قبيله در آمدند 
و توسعه دامنه فعاليتھاي خويش بودند كم كم متوجه ثروتمند كه در پي ازدياد ثروت خويش 

شدند كه نيروي كار به قدر كافي موجود نيست ؛ از طرف د يگر با توسعه نيروھاي توليدي 
پس كشتن زندانيان . ، به تدريج روي آوردن به كار بردگان ممكن و مفيدبه نظر مي آمد

سپس در درون قبيله نيز . شد  جنگي منسوخ گرديد و از آنھا به عنوان برده استفاده مي
  .بھره كشي انسان از انسان متولد شده بود.بعضي از فقرا به بردگي خاندانھاي ثروتمند رفتند

بازرگاناني :توسعه توليد ،ازدياد مبادالت، سومين تقسيم بزرگ اجتماعي كار را باعث شد
ن مبادله كاالئي ، پول به با توسعه اي. كه فقط به مبادله كاال اشتغا ل داشتند ، پديدار شدند

  .وجود آمد

به بركت وجود پول ، فاميلھاي  ثروتمند با استفاده از آن ثروت اجتماعي را به تشديد ھر 
بدين ترتيب ، ثروت اجتماعي با سرعت دردست . چه بيشتر نابرابري مادي، زياد كردند

سته و بدبخت عده قليلي از برده داران انباشته شد ، و از طرف ديگر كارگران ورشك
. بيشماري به مقام برده تنزل كردند و اين امر تعداد برد گان را فوق العاده افزايش داد

اين درست اولين بار بود . برده داران وبردگان : جامعه در اين حال به طبقا ت تجزيه شد 
با ظھور طبقات ، . آشتي ناپذير را به خود مي ديد "كه جامعه بشري ظھور دوطبقه اساسا 

مجمع مشورتي قبيله اي سابق از خدمت جامعه اي كه بر وي فرمان ميراند سر پيچيد و به 
از اين لحظه به بعد . صورت وسيله ای در دست برده داران و براي كوبيدن بردگان ،درآمد

از آن زمان . متولد شد) اين ماشيني كه توسط آن طبقه اي بر طبقه ديگر ستم مي كند(دولت 
  5."تمام جوامع چيزي نيست به جز تاريخ مبارزه طبقاتي تاريخ"تا به حال
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  برده داري اولين سيستم بھره كشي تاريخ است
برده داران ، وسايل و بردگان را در : خصوصيات روابط توليدي جوامع برده داري

  .اختيار دارند

درجامعه برده داري، برده داران نه تنھا وسايل توليد را در اختيار دارند،بلكه بردگان نيز 
برده فقط يك وسيله گوياست كه تحت اختيار مطلق ارباب خود قرار . در تملك آنھا ھستند

از برده بھره كشي مي شود،او مثل چارپايان است ،وسيله قرباني كردن و كاالي . دارد
ارباب برده را به زور و جبر . ربابش حتي مختار به كشتن وي مي باشدبازرگاني است، ا

وادار به كار مي كند و وحشيانه ترين مجازاتھاي بدني را بنا به ميل خود ، بر وي روا 
ارباب براي آسان يافتن برده فراري بردگانش را با آھن سرخ شده داغ مي كند و به . ميدارد

توليد شده توسط برده با توسل  ارزش اضافيو  ار اضافيكارباب از . بند و زنجير مي كشد
به "محصوالت توليد شده توسط بردگان  تماما. به وحشيانه ترين شيوه ھا ، استفا ده مي كند

او به برده براي : او زندگي بردگان را با چارپايان يكسان مي بيند. ارباب تعلق دارد
  .بط توليدي در جامعه برده داري اينست روا: جلوگيري از تلف شدن وي غذا مي دھد 

از زمان از ھم پا شيدگي  جامعه اشتراكي و "صدر مائو مي گويد كه براي خلق چين ، 
تبديل آن به جامعه طبقاتي ، تا زمان حاضر ، با ازسر گذراندن جوامع برده داري و فئودالي 

پس از سلسله كيا ، كشور ما وارد دوره جامعه برده  6."سال گذشته است  4000" ، تقريبا
" انبوه"کلماتی نظير ) ، قبل از ميالد 16‐1066قرن "تقريبا( يين  درطي سلسله .  داري شد

خرابه ھای پايتخت يين (در جايگاه ھای سلسلهء يين . برای بردگان به کار می رود" گله"، 
مجسمه ھا کوچکی از گل پختهء ) ھونان در نزديکی کيائوتون فعلی در حومهء آنييان در 

يافت شده است که بردگان را در حاليکه دستھای مردانشان از پشت و دستھای زنھايشان از 
کشتار بردگان . اينست تصويری از زندگی بردگان آن زمان. جلو بسته است، نشان می دھد

ء قربانی استفاده می اربابان اغلب از بردگان خود بعنوان وسيله. از اينھم وحشتناکتر بود
در دورهء يين، گاھی برای يک مراسم قربانی بيش از ھزار نفر را قتل عام می : کردند
در گور برده داران اين دوره، بردگانيکه زنده يا مرده در گور شده اند، يافت شده . کردند

 است؛ در ھر گوری دست کم دوازده جسد يافت می شود و اين تعداد می تواند به چند صد
جسد ھم برسد؛ در ميان اين اجساد ھمانقدر که مرد ھست، زن و حتی کودک ھم يافت می 

اينھا داليلی است که باور داشتن عدم و جود يک جامعهء برده داری در چين را، . شود
  .دشوار می سازد
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  تضاد طبقاتی، تضاد ميان شھر و ده و ميان کار فکری و يدی

  را پديد می آورد
  .ستانی به آخرين دوره ھای جامعهء اوليه مربوط می شونداولين شھر ھای با

اين شھر ھا در قلب مناطقی که محل زيست قبايل متحد به شمار می آمد، به منظور دفاع 
پس از بنيانگذاری جامعهء برده داری، توسعهء کشاورزی، صنايع دستی و . ساخته شدند

  . وردمبادالت کااليی تفاوت ميان شھر و روستا را به وجود آ

. درين زمان، محصوالت صنعتی، توليدات پيشه وری بودند که در شھر متمرکز می شدند
توسعهء توليد صنعتی به توسعهء بازرگانی مربوط می شود، به ھمين دليل بود که شھر ھا 

در کشور ما در زمان امپراطوری يين بازرگانی . مرکز فعاليتھای بازرگانی ھم بودند
به سلسلهء يين، . بود و شھر ھای بازرگانی نيز پديدار گشته بودند توسعهء فراوانی يافته

شھر يين امروز، در آنزمان " ). بازرگانی( "يعنی " ) شانگ( "سلسلهء شانگ ھم می گفتند 
  .يک شھر بزرگ تجارتی بود

. برده داران، روبنايی در رابطه با زير بنای اقتصادی جامعهء برده داری به وجود آورند
ً در شھر ھا سعی در تحکيم قدرت دولتی برای سرکوب مقاومت برده دار ان خصوصا

تعداد زيادی از برده داران، بازرگانان بزرگ، ربا خواران و کارمندان . بردگان، داشتند
برده داران . برای يک زندگی انگلی سرشار از اسراف و تجمل، در شھر ھا گرد آمدند

را وادار به ساختن قصر ھا، معبد ھا، تئاتر ھا و برای جوابگويی به لذت طلبی آنان بردگان 
شھر ھا با توسعهء تدريجی خود کم کم به مرکز . ھمه گونه بنا ھای عمومی افسانه کردند
  .فرھنگی جامعهء برده داری تبديل شدند

بدين ترتيب، در جامعهء برده داری شھر، يک تسلط اقتصادی، سياسی و ائديولوژيکی روی 
اين تضاد محصول حاد شدن . روستا دامن می زد -د و به تضاد شھرروستا اعمال می کر

  .تضاد طبقاتی بوده و خصوصيت آن، بھره کشی شھر از روستاست

ھيچ فردی که فقط به کار . در جامعه اوليه، ھر فرد قادر به کار، در کار شرکت می کند
از آنجا که  .در جامعهء برده داری وضع طور ديگری است. فکری بپردازد، وجود ندارد

اربابان، می توانند . کار بردگان در سطح وسيعی، محصوالت مازاد بر احتياج توليد می کند
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. تفکيک کار فکری از يدی الزم و ممکن می شود. به کلی کار توليد را کنار بگذارند
تحت تعليم و تربيت قرار گرفتن . ماھيت اين تفکيک از ھمان ابتدا آنتاگونيستی است

طبقه ايکه وسايل توليدی مادی را در اختيار می گيرد، . "ء برده داران استمخصوص طبقه
به ھمين ترتيب که افکار آنانکه از وسايل . بالفاصله صاحب وسايل توليدی فکری می گردد

طبقهء   7."به ھمان سرعت تحت انقياد اين طبقهء مسلط قرار ميگيرد. توليد فکر محروم اند
آنھا که با مغز شان کار می : "برده دار به ھر وسيله ای اين الطائالت را نشر می دھند

آنھا با به کار گرفتن ". کنند، فرمانروا و آنانکه با بازويشان کار می کنند، فرمانبر ھستند
سياست، حقوق و فلسفه به عنوان وسايل تسلط خود بر بردگان و توده ھای رنجبر، سعی در 

  .يم ديکتاتوری خود می کنندتحک

  

 قيامھای بردگان، انقراض برده داری را تسريع می کند

 یھاپيدايش آن مصادف است با نياز. ستبرده داري مرحله اي ضروري در تكامل تاريخ بشر ا
ً از قتل عام زندانيان جنگي  تكامل نيرو ھاي توليدي آن عصر، تحت رژيم برده داري عموما

از آنجا . ا براي كار استفاده مي شود، و اينكار سبب توسعهء توليد مي گرددصرفنظر شده و از آنھ
كه برده داران از انواع وسايل توليد و نيروي كار برخوردارند، سازماندھي بعضي از توليدات در 

با استفاده از وسايل آھني، كشاورزي، گله . سطحي وسيع و ھماھنگ ساختن كار ھا ممكن مي گردد
. كشاورزي بخش اصلي اقتصاد كشور را تشكيل مي داد. دستي توسعهء وسيعي يافتداري و صنايع 

اين شش حيوان يعني اسب، گاو ، گوسفند، مرغ، سگ، خوک، حيوانات خانگی بودند که توسط 
در چين در دورهء امپراطوری يين به برکت ھماھنگ ساختن کار . انسان پرورش داده می شدند

اختن يک سکوی برنزی مخصوص جايگاه قربانی که با ظرافت ھر عدهء زيادی از صنعتکاران، س
سانتی متر  77متر طول،  10/1کيلو گرام؛  520" ( سی مووو"چه تمامتر تزيين شده است، به نام 

بنا بر اين می توانيم سطح ھنری و کيفيت توليد اين دوره را . متر ارتفاع ممکن شد 1.37عرض؛ 
  .بر آورد نمائيم

ولی اين . امعهء برده داری تا حدی توانستند نيرو ھای توليدی را تکامل ببخشندروابط توليدی ج
اين تضاد به تدريج که نيرو ھای . روابط خود از ريشه با تکامل نيرو ھای توليدی در تضاد بودند

اکثريت بردگان ديگر نمی توانستند بھره کشی و فشار . توليدی توسعه می يافتند، حاد می گرديد
ً خرابکاری می کردند، دسته جمعی  بيرحمانهء اربابانشان را تحمل کنند؛ آنھا در کار خود وسيعا

از يکطرف اربابان، فشار و شدت . فرار می کردند و اغلب وسايل توليد را از بين می بردند
مجازات بر روی بردگان را افزايش می دادند، و سبب مرگ زود رس تعداد بيشماری از آنھا می 

ديگر نيز فقط وسايل توليد خيلی بدوی که امکان خرابکاری در آنھا کمتر بود، در شدند؛ از طرف 
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ولی به اين ترتيب، کار ايشان، مانعی در راه توسعهء نيرو ھای توليدی به . اختيار شان ميگذاشتند
خود نظام برده داری ھم مانعی درين راه بود، زيرا که کار يدی را به سخره می . شمار می رفت

ھمه اينھا . وليد کنندگان کوچک، پس از ورشکستگی، ولگردی را به کار ترجيح می دادندت: گرفت
محو . نمايانگر آن بود که روابط توليدی برده داری ديگر با توسعهء نيرو ھای توليدی متناسب نيست

  .اين نظام نيز مانند تولد آن، به صورت الزامی تاريخی در می آمد

زمين در . پديدار شد روابط توليدی فئودالیدر آخرين مرحلهء دورهء جامعهء برده داری، به تدريج 
ت برده دار بود و اين در واقع پايهء روابط توليدی برده داری محسوب می دول اصل در مالکيت

، )قبل از تاريخ ما 771 – 1066حدود ( در کشور ما، در دوران امپراطوری يين وچو . شد
برخالف اين نظام . نظام استنام بيان گرديد که ھمان ) يت ارضی دولتی با حرف چينی جينگمالک

از يکی از شديد ترين شکلھای انچه که نظام يکسان سازی کنفوسيوسی وانمود ميکند ، عبارت است 
" زمين عمومی"تبديل شده ، " جينگ"ھمهء قطعه زمينھای مزارع که به . بھر کشی برده داری

ھمراه با بردگانی که به آنھا وابسته بودند، توسط قدرتمند " زمينھای عمومی"اين . ی شدندناميده م
پرنس ھا، : در ميان برده داران رده ھای پائين تر) امپراطور(ترين برده دار کشور، فرزند آسمان 

ی بعضی از برده داران، برای تکامل نيرو ھای توليد. وزراء و کارمندان عاليرتبه تقسيم می شد
زمينھای "به عالوهء بر آنچه که " زمينھای خصوصی" ازبردگان را وادار به شخم مقدار زيادی 

زمينھای "ازدياد . می کردند و بيش از حد معمول از آنھا کار می کشيدند –ناميده می شد " عمومی
درست درين ھنگام بود که . را ھرچه بيشتر سست کرد" سيستم زمينھای جينگ"، "خصوصی
" بر افتادن زمينھای جينگ، گشايش جاده ھا و راھھا"ا شعار نھآ. الکان ارضی پديدار گشتطبقهء م

روابط توليدی فئودالی  یشگوفه ھا. بردگان به تدريج به سرف ھا تبديل شدند 8.را مطرح کردند
طبقات اصلی جامعهء برده داری، طبقهء اربابان و طبقهء بردگان . جوانه زد و گسترش يافت

ز اين دو طبقهء بزرگ، يک بخش دھقان و صنعتگر نيز وجود داشت که به توليد آزاد بج. ھستند
طبقهء بردگان، پايين ترين قشر جامعه بودند که از جانب اربابان، تحت وحشيانه ترين . می پرداخت

تمامی دوران برده داری، صحنهء دائمی يک مبارزهء بی . ستمھا بھره کشی ھا قرار می گرفتند
( پاييز  –در چين، دوره ھای بھار . ی و مقاومت بردگان در مقابل اربابان شان بوده استامان طبقات

، به درستی دوره ھای گذار از نظام برده ) 403 – 221(و امپراطوری جنگجويان )  722 – 481
او : "زی، رھبر يک قيام بردگان درين دوره می زيست. داری به نظام فئودالی محسوب می شوند

". نفری برای درنورديدن جھان و حمله به قلمروی پرنس ھا، ترتيب داده بود 9000يک دستهء 
در تمام کشور ھای . داران وارد آورد شورشھای بردگان ضربهء سھمگينی بر تسلط طبقهء برده

جھان، شورشھا، حماسه ھای شور انگيزی نظير بزرگترين شورش در روم قديم شورشی که توسط 
اين شورش تمام پايهء تسلط امپراطوری . نفر رھبری شده بود، پديد آورد 120000اسپارتاکوس با 

ان برده دار را متالشی و بر افتادن دگان، قدرت اربابرطوفان شورشھای ب. وردآرم را به لرزه در 
روابط توليدی فئودالی در طی اين ضرباتی که بر سيستم برده . سيستم برده داری را تسريع کرد

طبقهء رشد يابندهء مالکان ارضی که نمايندهء اين روابط . داری وارد آمد به تدريج شکل گرفتند
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نظام سلطنتی اربابان را بر اندازند؛ آنھا  توليدی بودند نيروی خلق زحمتکش را به خدمت گرفتند تا
  .قدرت طبقهء خود را بنيان نھادند و نظام فئودالی جانشين سيستم برده داری شد

در . اينکه نظام فئودالی به جای نظام برده داری بنشيند، نياز ضروری تکامل تاريخی آنزمان بود
، کنفوسيوس، اين متفکر ارتجاعی و کشور ما، به ھنگام اين جوشش ھای ميان جامعهء قديم و جديد

او در بارهء تبديل . مدافع سرسخت نظام برده داری، با ھمهء قدرت خود با اين تحول مخالفت ورزيد
او با تمام وجود و با تمام امکانات ." دنيا نظم خود را از دست داد: "عظيم روابط توليدی می گويد

او ادعا می کرد که ھمه . به مخالفت برخاستخود با اصالحات طبقهء رشد يابنده مالکان ارضی 
چيز بايد بر طبق نظام قديم اشرافيت برده دار اداره شود و خيال خام حفظ برج و باروی لرزان 

ولی زمان عوض شده بود و اينھا فقط دست و . ديکتاتوری اربابان برده دار را در سر می پروراند
  .پا زدنھای بيھودهء احتضار بود

  

نيز يک نظام بھره کشی است که در آن تضاد  نظام فئودالی
  طبقاتی وجود دارد) آنتاگونيسم(آشتی ناپذير 

  .سيستم فئودالی مالکيت ارضی پايهء اقتصادی جامعهء فئودالی محسوب می شود

ً بر سرف  روابط توليدی فئودالی بر پايهء مالکيت مالک ارضی بر زمين و خصوصا
رضی قسمت اعظم زمين را در اختيار دارد، در طبقهء مالکان ا. ، استوار است)رعيت(

حاليکه سرفھا يا دھقانان فقط بخش بسيار کمی از زمين را در اختيار دارند؛ و يا ھيچ 
زمينی در اختيار ندارند و نمی توانند از کشت زمينھای مالکان ارضی به منظور امرار 

ً دست و پا بس. معاش خود خودداری کنند تهء نظام مالکيت ارضی بدينترتيب آنھا مستقيما
بوده، آزادی خود را از کف می دھند و به تحمل بھره کشی و فشار خرد کنندهء طبقهء 

  .مالکان ارضی ناچار ميگردند

شکل اصلی بھره کشی طبقهء مالکان ارضی از دھقانان به صورت اخذ بھرهء مالکانه 
ھرهء مالکانه فئودالی به ب. فئودالی، جلوه گر می شود زيرا که زمين در اجازهء دھقان است

  .بيگاری، بھره جنسی، بھره نقدی: طور کلی سه گونه است

در نخستين دورهء جامعهء . بيگاری که در عين حال پرداخت توسط کار ناميده می شود
بيگاری به معنی اينست که دھقانان در ساعت و روزی که . فئودالی بسيار رايج بوده است
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وسايل توليد متعلق بخودش بر روی زمينی که ثمرهء آن  از طرف مالک معين می شود، با
ً به مالک می رسد کار کند تنھا پس از اتمام کار برروی زمين مالک است که . مستقيما

با اين طرز پرداخت بھرهء . دھقان می تواند به کار بر روی زمين شخصی خويش بپردازد
محصوالت حاصله از زمين . تمالکانه، روابط بين بھره ده و بھره کشی کامالً روشن اس

خود دھقان که با رنج بسيار حاصل می گردند، ما يملک وی محسوب می شوند و او از 
ً به جيب مالک می . آنھا بھره می برد حاصل زمينھايی که به مالک تعلق دارند، مستقيما

رود و بديھی است که دھقان ھيچگونه جانفشانی در انجام وظيفه بر روی اين زمينھا از 
مالکان ارضی . خود مالکان ارضی نيز بر اين پديده واقف گشته بودند. خود نشان نمی دھد

برای وادار کردن دھقانان به کار شديد در اين زمينھا، مراقبينی بر آنھا می گمارند که ھر 
به ھمين دليل است . گونه خشونت از نوع دورهء برده داری را بر دھقانان اعمال می کنند

بھرهء مالکانه، روابط ميان ستمگر و ستمکش، ظالم و مظلوم به سادگی که درين نوع 
در نخستين دورهء جامعهء فئودالی، سطح نيرو ھای توليدی ھنوز خيلی . آشکار می گردد

پائين است؛ اگر مالکان ارضی دست به اعمال زور مستقيم نزنند قادر به کشيدن بھرهء 
ذ بھرهء مالکانه با مقاومت شديد دھقانان مواجه اين شکل اخ. اضافی از کار دھقانان نيستند

بعد ھا طبقهء مالکان ارضی، ھمراه با توسعهء نيرو ھا توليدی، بھره کشی را افزايش . شد
به اين منظور پرداخت بھرهء مالکانه به . داد و در عين حال سعی در پنھان کردن آن نمود

  . را باب کردو آنرا جانشين بيگاری نمود جنسیصورت 

ا اين شکل پرداخت بھرهء مالکانه، دھقان ديگر تحت مراقبت مستقيم مالک ارضی کار ب
دھقان درين دوره . نمی کند و مجبور به کار در زمين تحت مالکيت مستقيم مالک ھم نيست
اما در موعد معينی . می تواند خودش شخصاً و به طور کامل کار خود را برنامه ريزی کند

اين طرز پرداخت . صورت جنسی به مالک ارضی بپردازد بايد بھرهء محصول را به
بھرهء مالکانه نسبت به بيگاری نقش رشد دھنده ای را از نظر پيشرفت تکنيک و ازدياد 

ولی بھره جنسی نيز ابداً بھره کشی مالک ارضی از دھقانان را . بازدھی کار بازی می کند
در صد محصول دھقان را در  80 -70اين بھره جنسی اغلب نصف يا . سبکتر نکرده است

برای تضمين حد اقل زندگی، دھقان فقط قادر است که مقدار ساعات و شدت . بر می گيرد
او سپيده دم بر می خيزد و در تاريکی شب از کار بر می : کار خويش را افزون سازد

 و حتی با اينھمه نيز دھقانان ناچارند يک زندگی طاقت فرسا و محنت بار را تحمل. گردد
  .نمايند
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درين مرحلهء سطح نيرو . در آخرين مرحلهء جامعهء فئودالی پديدار گشت بھرهء نقدی
ھای توليدی نسبت به گذشته به ميزان بارزی ترقی کرده و روابط پولی و بازرگانی وسيعاً 

مالکان ارضی فئودال بيش از پيش برای بر آوردن احتياجات زندگی . گسترش يافته بود
بدين . در چنين اوضاعی بھره نقدی ظاھر گرديد. به پول نياز داشتندسراپا تجمل خود 

ً محصول کار خود را به بازار می برد و آنرا در مقابل به فروش  ترتيب که دھقان شخصا
بدين ترتيب، دھقان نه تنھا . می رساند و سپس آن پول را به مالک ارضی واگذار می کند

رين ميان وسيلهء بھره کشی بازرگان نيز توسط مالک ارضی استثمار می شود، بلکه د
قيمت "گاھی برداشت خوبی صورت می گيرد ولی ھمانطور که ميگويند . قرار می گيرد

بازاريان برای مکيدن خون و عرق دھقان، قيمت خريد " : غالت پائين است؛ بيچاره دھقان
باقی مانده و او به ھمين دليل است که زندگی دھقان ھمچنان فالکتبار . را پائين می آورند

  .ھر آن در آستانهء ورشکستگی است

در جامعهء فئودال، توده ھای دھقانی، عالوه بر پرداخت بھرهء مالکانه بايد به دولت 
فئودالی ھم مالياتھای کمر شکن بپردازند و بھره کشی و احجاف را ازين سو نيز متحمل 

آنھا مزرعهء : ست دارندمالکان ارضی در ميان کارمندان دولت و ارتش نيز د. گردند
وی را مجبور به انجام ھمه نوع وظيفهء . دھقان را غارت و اموال وی را چپاول می کنند

اين امر سبب تحميل اشکال مختلف بھره کشی ماوراء اقتصادی، . بی اجر و مزد، می کنند
  .بر دوش دھقان می شود

  

  .فئودالی ميشوندشورشھای دھقانی سبب حاد شدن تضاد ھای طبقاتی در جامعهء 

جايگزين شدن جامعهء فئودالی به جای جامعه برده داری پيشرفتی تاريخی محسوب می 
در نخستين دورهء پيدايش اين جامعه، روابط توليدی فئودالی، سبب توسعهء نيرو ھای . شود

درين دوره، تکنيکھای توليد دھقانی ھمچنانکه وسايل کار، بھبود يافته و . توليدی گشتند
اده از وسايل آھنی باندازهء قابل توجھی اشاعه يافت، انواع محصوالت کشاورزی بيشتر استف

در چين در دورهء امپراطوری . شده و صنايع دستی ھمچنان در حال پيشرفت بودند
اين . جنگجويان، تشکيالت آبرسانی مفصلی ساخته شد، مانند آبگير بزرگی در شی شو آن

ختمان در طول تاريخ، در حال حاضر ھم ھمچنان مورد آبگير پس از چندين بار تجديد سا
صنايع دستی کشور ما مثل، ذوب فلزات، ابريشم بافی، پارچه . استفادهء فراوان قرار دارد



  28    اقتصاد سياسي چيست
 
بافی، کوزه گری، برودری دوزی وغيره در جامعهء فئودالی بقدر کافی پيشرفت کرده بود؛ 

  .ف شدندبزودی قطب نما، پودر باروت، کاغذ و تکنيکھای چاپ کش

خانواده، واحد پايه : ولی در روابط توليدی فئودالی، توليد اصوالً در سطح نازلی قرار دارد
در . اين توليد کوچک، موجب توسعهء بيشتر نيرو ھای توليدی نمی شود. ای بشمار می رود

روابط توليدی  فئودالی بويژه اين توده ھای دھقانی ھستند که بھره کشی و فشار وحشيانه ای 
در . در نتيجه شانس کمی برای توسعهء نيرو ھای توليدی موجود است: را متحمل می شوند

جامعهء فئودال تضاد بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی بطور متمرکز در روابط 
اين است . اين تضادی است بين طبقهء مالکان ارضی و دھقانان: طبقاتی جلوه گر می شود

بارزترين صحنهء جلوه گری اين تضاد شورشھای دھقانانی  .تضاد اصلی جامعهء فئودالی
است که برای مقاومت در مقابل سلطهء طبقهء مالکان ارضی، دست به مبارزهء مسلحانه 

در چين کمی قبل . اين شورشھا و مبارزات تمام تاريخ دورهء فئودالی را در مينوردد. ميزنند
ور را يکپارچه کرده و مدت کمی از پيش از ميالد مسيح کين شی ھوآنگ، کش 200از سال 

بنيانگذاری اولين دولت فئودالی متمرکز می گذشت که اولين شورش بزرگ دھقانی تاريخ 
از آن به بعد تا قيام تايپنگ در . شورش شن شنگ و ووگوانگ: کشور ما بوقوع پيوست

 سال، تعداد اين شورشھا از کوچک و بزرگ به صد 2000، يعنی در طی 19اواسط قرن 
در . اينھا عبارتند از جنبش ھای مقاومت دھقانی، جنگھای انقالبی دھقانی. ھا بالغ می گردد

تاريخ چين تعداد شورشھای بزرگ دھقانی بسيار زياد است، بندرت در تاريخ جھان به 
فقط مبارزات طبقاتی دھقانی، قيامھا و جنگھای . " اينھمه شورش دھقانی برخورد ميکنيم

چرا که ھر شورش دھقانی، ھر جنگ . ء واقعی توسعهء تاريخ بوده انددھقانی قدرت محرکه
دھقانی، ھر چند کم اھميت، به رژيم فئودالی زمان ضربه ای وارد می آورد و در نتيجه 

با وجود اين خائينانی نظير   9"توسعهء نيرو ھای توليد جامعه را کما بيش تسريع می کرد
که " سياست سازش"ر جامعهء فئودالی نتيجهء چن بودا، توسعهء نيرو ھای توليدی را د
. چيزيکه ابداً با واقعيت تاريخی جور در نمی آيد. توسط طبقهء فئودال اعمال می شد ميدانند

نسبت به شورشھای دھقانی از خود "  سازش"طبقهء مالکان ارضی، بطور تاريخی، ھرگز 
را نسبت به دھقانان اعمال  نشان ندادند؛ اين طبقه ھمواره با انواع وسايل سرکوب خونينی

" سازش"کرده و در مقابل آنھا دست به ضد حمله زده است و ھرگز صحبتی از کوچکترين 
سياست "خائنانی از قبيل چن بودا، با گزافه گوئيھای خود در باب . در ميان نبوده است

  .تنھا کاريکه می کنند تطھير طبقهء مالکان ارضی است" سازش
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ی و انباشت اوليهء سرمايه، روابط توليدی سرمايه داری را توسعهء اقتصاد کاالي
  .بوجود آورده، توسعه می دھند

در آخرين دورهء جامعهء فئودالی، با پيشرفتھای جديد اقتصاد کااليی؛ شگوفه ھای روابط 
  .توليدی سرمايه داری، بوجود آمد

شخصی است، ھدف پايهء توليد کااليی ساده در جامعهء فئودالی، مالکيت خصوصی و کار 
محصوالتی که توسط توليد کوچک کاالئی توليد می شود بايد برای . توليد مبادله است

ولی از طرفی بخاطر تفاوت شرايط توليد، درجهء مھارت و . فروش به بازار برده شوند
شدت کار ميان اين توليد کنندگان، مقدار کار مصرف شده برای يک کاالی مشابه ، يکسان 

از طرف ديگر ، يک کاال را نمی توان با قيمت ھای مختلف به فروش رسانيد،  .نخواھد بود
درين جا تضادی بوجود می آيد با تکامل اين تضاد بخش کوچکی از توليد کنندگان جزء که 
از شرايط کار بھتری برخورداراند بتدريج ثروتمند می شوند در حالی که اکثريت توليد 

دارند بتدريج از دور خارج شده، اندک اندک فقير می کنندگان جزء که شرايط کاری بدی 
  .گردند

منظور از دوقطبی . ( بدين ترتيب شاھد دو قطبی شدن توليد کنندگان کااليی ساده می باشيم
  ) .شدن ثروتمند شدن يک اقليت ثروتمند و فقير شدن بدون وقفه اکثريت است

رقابت صنعتکاران ديگر مناطق  در جامعه فئودالی، صنعتکاران يک منطقه برای مقابله با
صنعتگران . و محدود کردن رقابت بين خود، با ھم صنفان خويش اتحاديه تشکيل می دھند

روسای کارگاھھا، دستياران و . عضو اتحاديه موظف به رعايت مقرارت اتحاديه ھستند
تيار روابط رئيس کارگاه با دس. شاگردانشان وغيره، ھمه در اين اتحاديه ھا عضويت دارند

ً روابط پدر ساالری و فئودالی بين ارباب و شاگرد است روسای : و شاگردان عمدتا
اين سيستم . کارگاھھا بھره کشی مختصری از دستيار ھا و شاگرد ھا بعمل می آورند

ولی . اتحاديه ای تا حدی دو قطبی شدن توليد کنندگان کوچک کااليی را محدود می ساخت
بخش ثروتمند از روسای کارگاھھا، بدون توجه به  با توسعهء اقتصاد کااليی يک

محدوديتھای اتحاديه ای، تعداد کمک دستيار ھا و شاگردان خود را افزايش دادند، به 
ساعات کار خود افزودند، تکنيک ھا توليد را بھبود بخشيدند و بتدريج دستياران مخصوص 

ای کارگاھھا که باين ترتيب خود را به کارگر مزد بگير تبديل کردند؛ دستهء ديگر از روس
بھمراه کمک دستياران و شاگردان خود ورشکسته شده بودند، بترتيب به خيل کارگران 

  .سرمايه داری کم کم بر پايهء اين قطبی شدن، زاده شد مزدبگيریروابط . مزدبگير پيوستند
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ليدی در طی روندی که سبب دو قطبی شدن توليد کنندگان کوچک کااليی و توليد روابط تو
در اصل، بھنگام مبادلهء . نقش بسيار مھمی را ايفا کردسرمايهء تجاری سرمايه داری شد، 

کاال، فروشنده نقش واسطه را بازی می کرد که بعد ھا بصورت بازرگانان در آمدند که 
محصول صنعتگر را به نازلترين قيمت می خريدند تا جائی که قادر شدند، مواد اوليه و 

اين توليد کنندگان می . ا مستقيماً در اختيار توليد کنندهء کوچک قرار دھندحتی وسايل کار ر
کيفيت، کميت، نوع و اندازه، برای بازرگان : بايد بر حسب استاندارد ھا متداول روز

از اين ببعد توليد کنندگان کوچک فروشنده، خود را به طور کامل . محصول توليد نمايند
بدين ترتيب بازرگان به يک . ديل به کارگر مزد بگير شدندتحت کنترل بازرگان يافتند و تب
  .سرمايه دار صنعتی تبديل می شد

در روستا ھا، به جھت توسعهء اقتصاد کااليی، و بدليل اينکه طبقهء مالکان ارضی ھر 
روز بيش از پيش دريافت بھرهء نقدی مالکانه را افزايش می دادند، دھقانان آخرين دورهء 

ھر روز بيشتر به بازار وابستگی پيدا می کردند و اين مسئله روند دو جامعهء فئودالی 
اکثريت دھقانان، بتدريج که ورشکسته می گشتند، به . قطبی شدن دھقانان را تسريع می کرد

ھيئت مزدبگيران کشاورزی در می آمدند، در حالی که اقليتی از آنھا تبديل به دھقانان 
  .کشاورزی در می آمدندثروتمند شده، به صورت سرمايه دار 

، کم کم در درون جامعهء فئودالی شکوفان شده روابط توليدی سرمايه داریبدين ترتيب 
شگوفه ھای . در چين در آخرين دورهء جامعهء فئودالی، با توسعه اقتصاد کااليی. بود

چين بدون تاثير سرمايه داری خارجی به . روابط توليدی سرمايه داری ظاھر شده بود
  .مبدل به جامعه سرمايه داری می شد آھستگی

روند شکل گيری روابط توليدی سرمايه داری در درون جامعهء فئودالی به طرز تفکيک 
در آغاز، کارگاه کوچک صنعتگر به . ناپذيری با توسعهء نيروھای توليدی در آميخته است

اکنون که  ولی. کارگاه بزرگ سرمايه دار بدل شد که در آن ھنوز با دست کار می کردند
اين ھمه کاگر تحت فرمان يک سرمايه کار می کنند، يک ھمکاری ساده امکان پذير می 

اين ھمکاری سادهء سرمايه . شود و اين يک نيروی توليدی جديد را به وجود می آورد
وجه مشخصهء مانوفاکتور آنست که . می رسد مانوفاکتورداری، سپس به مرحلهء 

الی واحدی را توليد می کنند، بين خود تقسيم کار می کارگرانی که در يک موسسه، کا
بر پايهء : کنند؛ بدين ترتيب که ھر کاگر بطور تخصصی کار مخصوصی را انجام می دھد

حرکت کار ساده شده و بر شدت . ھمين تقسيم کار است که ھمکاری بنيان نھاده می شود



  31    اقتصاد سياسي چيست
 

مکان جانشينی ماشين به کار افزوده می شود و بدين جھت بازدھی کار باال می رود و ا
  .جای حرکات دست بوجود می آيد

  : توسعهء روابط توليدی سرمايه داری، دو شرط اساسی را مطرح می سازد

 .بايد تعداد بيشماری پرولتر آماده برای فروش نيروی کار شان، وجود داشته باشد -1
 .انباشت مقدار متنابھی ثروت پولی نيز الزم است -2

بورژوازی بخاطر تسريع توسعهء روابط توليدی سرمايه داری و تحقق اين دو شرط اساسی 
انباشت اوليهء بھمين دليل است که در طی تکامل سرمايه داری يک . از قھر استفاده کرد

  . وجود دارد سرمايه

مثال بارز اين . يکی از وسايل مھم انباشت اوليه سرمايه، از ھستی ساقط کردن دھقان است
روند در انگستان، اولين کشوريکه در آن روابط توليد سرمايه داری توسعه يافت، مشاھده 

، طبقهء مسلط در 19و آغاز قرن  15قرن  70سال بين سال  300در طی بيش از . می شود
را که بزور زمين را از دست دھقانان " جنبش زمينھای محصور"انگستان، مسئلهء معروف 
در آوان کار صنعت مدرن انگليسی توسط صنايع پشم بافی که . بيرون کشيد، عنوان کردند

به مقدار زيادی پشم احتياج دارد و در نتيجه قيمت اين محصول را باال می برد، ثروتمند 
و مزرعه داران در ھمه جا زمينھا را بمنظور پرورش گوسفند، قرق   10زمينداران. گرديد
ينھا بزور متوسل شده، و خانه ھای آنھا را آنھا برای بيرون کردن دھقانان از زم. کردند

. خراب کرده و سوزاندند، و آنھا را دسته دسته از وسايل توليد و زندگيشان محروم کردند
توده ھای دھقانی را به ترک روستا و پرداختن به ولگردی و " جنبش زمين ھای محصور"

گستان ھمه نوع قانون و پس از آن طبقهء مسلط ان. گدايی برای ادامهء حيات وادار می کرد
مقررات خونين در جھت جلوگيری دھقانان از ولگردی را تصويب کرد، تا بتواند آنھا را 

  .مجبور به کار مزدبگيری در وحشتناکترين شرايط بنمايد

دست اندازی به ثروتھای پولی وسيلهء اصلی ديگری برای انباشت اوليه ثروت محسوب 
مسلح به اقصی نقاط جھان روانه ساخت و در آسيا، بورژوازی اروپا دسته جات . ميشود

آفريقا و آمريکا و اقيانوسيه، برای خود نظام مستعمراتی تشکيل داد، جنگھای بازرگانی 
براه انداخت و بر روی مواد اوليه و ثروتھای پولی مستعمرات دست انداخت، و بدين 

  .يه داری بزرگ فراھم آمدترتيب سرمايهء پولی فراوانی برای بنيانگذاری يک توليد سرما

ً روندی است که توليد  بھمين جھت است که می گوئيم، روند انباشت اوليه سرمايه، ماھيتا
کنندهء بيواسطه را بزور وادار به از دست نھادن وسايل توليد کرده، ثروت پولی را در 
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اين معنی را مارکس بخوبی و . دستھای سرمايه دار، بصورت سرمايه متمرکز ميکند
از ھستی ساقط شدن توليد (تاريخ از ھستی ساقط شدنشان : "دينترتيب بيان کرده استب

با حروف خونين و آتشی فروننشستنی در دفتر بشريت )... کنندهء مستقيم توسط بورژوازی
قدرت "روند انباشت اوليه سرمايه ثابت می کند که سرمايه داران   11. "رقم زده شده است

افزايش ندادند، بلکه ثروت و قدرت خود را تماماً بر " ه جويیخود را توسط زحمت و صرف
سرمايه آنگاه زاده می شود، که خون و عرق از ھمهء منافذ بدن . " پايهء غارت بنيان نھادند

 12."جاری گردد

  انقالب بورژوايی ضربهء مرگبار بر پيکر نظام فئودالی

ء فئودالی، توسط روابط توليدی زايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری در درون جامعه
فئودالی و روبنای فئودالی بشدت دچار وقفه ميشد؛ بورژوا ھا در جامعهء فئودالی امکان 

چون طبقهء فئودال مسلط بھيچوجه حاضر نبود به ميل خود . اشغال موضع مسلط را نداشتند
ً از دستگاه دولتی که در اختيار داشت بر ای بر سر پا صحنهء تاريخ را ترک گويد، دائما

در اين موقع، بورژوازی و . نگھداشتن ھر چه طوالنی تر اين نظام فئودالی استفاده می کرد
روشنفکرانش که نمايندهء روابط توليدی سرمايه داری بودند، برای آماده کردن افکار 

و شروع به تبليغ اين ايده کردند که روابط توليدی سرمايه داری  13عمومی دست بکار شدند،
آزادی؛ "است؛ آنھا تز معروف " قانون جاويدان طبيعت"و يک " تظاھر خرد جاويد"يک 

را برای محکوم کردن رژيم فئودالی، عنوان کردند؛ آنھا باين ترتيب " برابری، برادری
افکار عمومی را برای براه انداختن انقالب بورژوايی که نظام فئودالی را بر می انداخت، 

ب بورژوايی، نيروی طبقاتی اصلی را طبقه دھقانان ، پرولتاريا و در طی انقال. آماده کردند
دھقانان نيروی اصلی انقالب بوده ولی نماينده نيروی مولده . بورژوازی تشکيل می دادند

پرولتاريا ھنوز يک نيروی سياسی مستقل نبود پس اين بورژوازی بود که طبقهء . نبودند
  .رھبری کنندهء انقالب بورژوايی گرديد

بورژوازی در چين قديم، که جامعه ای نيمه فئودال و نيمه مستعمره بود، بدو بخش تقسيم 
  :می شد

بورژوازی بوروکراتيک تحت انقياد امپرياليسم که ھمراه با طبقهء مالکين ارضی  -1
 عقب افتاده ترين و ارتجاعی ترين روابط توليدی را در چين نمايندگی می کردند؛
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ی تحت فشار و تحميل امپرياليسم و فئوداليسم قرار بورژوازی ملی، که از طرف -2
بھمين دليل است که . داشت و از طرف ديگر از جھات بسيار با آنھا مرتبط بود

در برخی شرايط، بورژوازی ملی يک نيروی انقالب دموکراتيک محسوب می 
 . شود ولی در عين حال بسيار ضعيف و متزلزل باقی ميماند

 
انقالب دمکراتيک بورژوايی بر عليه امپرياليسم و فئوداليسم،  اين حکم تاريخ است که" 

  14."وظيفه ايست که بايد تحت رھبری پرولتاريا ايفا گردد و نه بورژوازی

با آنکه انقالب بورژوايی، انقالبی است که يک شيوهء استثمار را جانشين شيوهء ديگر 
بی امانی بين طبقهء فئودال که  استثمار می کند، اما تاريخ بار ھا صحنهء مبارزات طبقاتی

در خيال احيای نظام قديم بسر می برد و بورژوازی که در تمام طول اين دورهء انقالبی بر 
 1640انگلستان انقالب بورژوايی خود را از . ضد اين احيا مبارزه می کند، بوده است

استوارت را شروع کرد و دو جنگ داخلی را از سر گذشتاند؛ شارل اول نمايندهء سلسلهء 
، شارل دوم نمايندهء ھمان سلسلهء استوارات ، احيای مجدد را 1660در . از ميان برداشت

دعوت ) ويليام سوم" (اورانژ"، بورژوازی انگلستان از يک شاھزادهء 1688در . آغازميکند
می کند که از ھلند به انگستان بيايد و برای بار دوم سلسلهء استوارت را بر اندازد و تنھا 

در فرانسه در . درين ھنگام است که ديکتاتوری بورژوايی شروع به مستحکم شدن مينمايد
، سال آغاز انقالب بورژوايی، تا بنيانگذاری جمھوری سوم در 1789سال از  86عرض 
، پيشرفت و ارتجاع، جمھوری و امپراطوری، سرکوب انقالبی و سرکوب ضد 1875

پيروزی بر آنسوی مرز ھا و انقياد در مقابل انقالبی، جنگ داخلی و جنگ برون مرزی، 
با وجود ھمهء . اين عصر، دوره ای بغايت نا متعادل است: خارجيان، در ھم می آميزد

اينھا، رژيم فئودالی، آنھمه دريدگی و وحشيگری که در اعمال خود نشان داد قادر به 
ابط توليدی روابط توليدی سرمايه داری جانشين رو. جلوگيری از محو خويش نگرديد

  .بود ضرورت تاريخیفئودالی شدند، و اين يک 

  :کتابھای اصلی جھت مطالعه

  ".مانفيست حزب کمونيست: "مارکس و انگلس   

  ".منشاء خانواده، مالکيت خصوصی و دولت: "انگلس  

  .منتخب آثار، جلد اول". تحليل طبقاتی جامعهء چين: "مائوتسه دون  

  .جلد اول. بخش اول، منتخب آثار" کمونيست چين انقالب چين و حزب: "مائوتسه دون  
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  :موضوعاتی برای تفکر

  مالکيت خصوصی، طبقات و دولت چگونه پديدار شدند؟ -1
تضاد بين روابط توليدی و نيرو ھای توليدی در جوامع برده داری و فئودالی چگونه بطور  -2

 متمرکز در مبارزهء طبقاتی متبلور می شوند؟
  پيدايش و تکامل روابط توليدی سرمايه داری چيست؟شرايط اصلی الزم برای  -3
  

  : يادداشت ھا

  171انتشارت اجتماعی، صفحهء " ديالکتيک طبيعت: "انگلس -1
 143انتشارات اجتماعی، صفحهء " آنتی دورينگ: "انگلس -2
 430 -329، صفحه 1منتخب آثار، انتشارات پکن جلد " در بارهء پراتيک: "مائوتسه دون -3
، 2منتخب آثار، انتشارات پکن، جلد " ب چين و حزب کمونيست چينانقال: "مائوتسه دون -4

 .329صفحهء 
 32انتشارات پکن صفحهء " مانفيست کمونيست: "مارکس و انگلس -5
 2منتخب آثار، جلد " انقالب چين و حزب کمونيست چين: "مائوتسه دون -6
 75انتشارات سوسيال، صفحه " ايدئولوژی آلمانی: "مارکس و انگلس -7
نوار زمينھای شمال به جنوب و غرب " جاده ھا و راھھا"در اينجا منظور از : جميادداشت متر -8

 .را محدود می سازد. شد" جينگ"به شرق است که مزرعهء 
صفحه  2منتخب آثار، انتشارات پکن، جلد " انقالب چين و حزب کمونيست چين: "مائوتسه دون -9

229 
10- Landlords :ن به خاندانھای اشرافی و نجبا، يعنی مالکين بزرگ ارضی که به جھت تعلقشا

 )يادداشت مترجم. (مالک زمين محسوب می شوند
 155، صفحهء 3انتشارات سوسيال، جلد اول، قسمت " سرمايه: "مارکس -11
 .252، صفحهء 3انتشارات سوسيال جلد اول، قسمت " سرمايه: "مارکس -12
ت سياسی ھميشه برای دست يافتن به قدر: "مراجعه به نقل قول صدر مائو: يادداشت مترجم -13

اين . بايد اول از آماده سازی افکار عمومی شروع کرد و در زمينهء ايدئولوژيک عمل نمود
 ."يک طبقهء ضد انقالبیامر ھمانقدر در بارهء يک طبقهء انقالبی صدق ميکند که در بارهء 

، منتخب آثار انتشارات پکن، "وظايف حزب کمونيست چين در دورهء مقاومت: "مائوتسه دون -14
 .356جلد اول، صفحهء 
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  فصل سوم

حليل جامعه سرمايه داري، بايد تبراي تجزيه و 
  از كاال حركت كنيم

  قانون ارزش ھا - پول -كاال
 

با حركت از كاال، اين ساده ترين عنصر سرمايه " صدر مائو به ما گوشزد ميكند كه ماركس
چرا ماركس به  1"كردداري، ساختمان اقتصادي جامعه سرمايه داري را موشگافانه بررسي 

ھنگام مطالعه اقتصاد جامعه سرمايه داري از تجزيه و تحليل كاال آغاز ميكند؟ دليل آن 
عالوه بر وسايل توليد . اينستكه در جامعه سرمايه داري ھر محصولي، كاال محسوب ميشود

درين حال، ثروت . و محصوالت مصرفي، خود نيروي كار انساني نيز تبديل به كاال ميشود
اقتصاد ) سلولي(اجتماعي به صورت يك انباشت عظيم كاال در مي آيد؛ كاال شكل پايه اي 

به ھمين . سرمايه داري است و در درون خود، ھمه تضاد ھاي اين سيستم را نھفته دارد
  .جھت است كه مطالعه اقتصاد سرمايه داري بايد از مطالعه كاال آغاز شود

  

داري را در درون  روابط كااليي ھمه تضاد ھاي سرمايه
  خود نھفته دارد

  

  .كاال از دو عنصر كه عبارتند از ارزش مصرف و ارزش، تشكيل ميشود

ظھور و تكامل آن، . كاال يك محصول كار است، محصولي كه مبادله و فروخته ميشود
در جامعه اوليه، انسانھا به طور دسته جمعي توليد . مراحل مختلف يك روند تاريخي اند
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توليداتي كه اينچنين حاصل ميشد خود به خود، توسط اعضاي گروه اشتراكي ميكردند و 
فقط در جامعه . درين حال نه مبادله صورت ميگرفت و نه توليد كااليي. مصرف ميگرديد

سرمايه داري است كه مبادله و توليد كااليي كه قبالً در جوامع برده داري و فئودالي توسعه 
  .ج خود مي رسنداي تدريجي يافته بودند، به او

  صفات بنيادي كاال، اين شكل سلولي اقتصاد سرمايه داري، چيست؟ 

چون كاال يك محصول كار جھت مبادله است، در درجه اول بايد براي انسان مفيد و قابل 
برنج بر گرسنگي مرحم مي نھد، پوشاك انسانھا را از سرما محفوظ . استفاده باشد

... اشين مي آيد، تراكتور به درد شخم زدن ميخوردنگھميدارد، فوالد به كار ساختن م
بديھي است كه آنچه ھيچ . آنھا ميگوئيم  ارزش مصرفاين نوع فوايد كاال ھا را، . وغيره

. ارزش مصرفي براي انسان نداشته باشد و ھيچ كس به آن محتاج نشود، نميتواند كاال باشد
در واقع ھر شئي كه . نيست ولي تنھا صفت آن. يك صفت بنيادي كاالست" ارزش مصرف"

ھوا و اشعه آفتاب، با آنكه . ارزش مصرف داشته باشد ھم نميتواند الزاماً كاال محسوب شود
آنھا نميتوانند كاال باشند و انسانھا . براي زيست انسان الزم اند، اما محصول كار نيستند

ام كه توسط خود ھمچنان غالت و سبزيجات تا آن ھنگ. آزادانه از آنھا بھره مند ميشوند
باز توجه . ھر چند كه محصول كار باشند. دھقانان مصرف ميشوند، كاال محسوب نميشوند

داشته باشيم كه در عھد فئودالھا ھم ، غالتيكه با رنج فراوان توسط دھقان به عمل مي آمد و 
به عنوان بھره مالكانه به رايگان در اختيار مالك قرار ميگرفت نيز موضوع يك مبادله 

اين غالت كاال محسوب نميشدند، ھر چند كه به مصرف شخصي دھقانان . تجارتي نبود
  .توليد كننده نمي رسيدند

. محصول كار فقط زماني به كاال مبدل ميشود كه توسط يك مبادله بديگري منتقل گردد
ھمچنين، ارزش كاال نه تنھا در ارزش مصرف آن بلكه در اين نھفته است كه با محصول 

اين خاصيت را كه اجازه مبادله يك محصول با محصول ديگر را . بادله شودديگري م
  .ميگوئيم ارزش مبادلهميدھد، 

مبادله شده، " ارزش مصرف"ارزش مبادله در درجه اول به مثابه يك رابطه كمي بين دو 
نج دو پيمانه بر: مثالً من سه متر پارچه را با دو پيمانه برنج مبادله مي كنم. جلوه مي نمايد

  .نشان دھند ارزش مبادله اي سه متر پارچه است

رابطه كمي بين دو كاالي مبادله شده بر حسب زمان و مكان متفاوت است، اما براي يك 
ً ثابت است، ميتوانيم از خود سوال كنيم كه چه چيزي تعيين كننده  زمان و يك مكان، تقريبا
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ھاي مختلف در جريان مبادله  واضح است كه اگر كاال. ميزان اين رابطه مبادالتي است
اين عنصر . بتوانند رابطه كمي ثابتي برقرار كنند، پس بايد داراي عناصر مشتركي باشند

در واقع اگر ارزش مصرف ھر كدامشان را . مشترك نمي تواند ارزش مصرف آنھا باشد
در نظر بگيريم، ھر يك داراي ماھيت خاص خويش است كه آنرا از ديگران متمايز 

مثالً پارچه به درد تھيه لباس مي خورد، در حاليكه برنج گرسنگي را تسكين . دميساز
. اينھا دو ارزش مصرف ماھيتاً متفاوت ھستند كه نميتوان آنھا را با ھم مقايسه كرد. ميدھد

ارزش  ءبه اين ترتيب عنصر مشترك بين كاال ھاي مختلف را بايد درچيز ديگري جز
ش مصرف پارچه و برنج را حذف كنيم، باز ھم يك اگر ارز. مصرف آنھا جستجو كرد

توليد نشاندھند يك . عنصر مشترك باقي مي ماند، ھر دوي آنھا محصوالت كار ھستند
كاال  .اين كار متبلور شده در كاالست كه ارزش آنرا ميسازد. مصرف كار انساني است

ميتوانيم آنھا را  ازين پس: ھاي مختلف با ارزشھاي گوناگون، داراي يك ماھيت مشترك اند
پيمانه برنج معاوضه  2متر پارچه را با  3اگر ميتوانيم . به طور كمي با ھم مقايسه كنيم

كنيم، باين دليل است كه مقدار كار مصرف شده براي توليد ھر كدام از آنھا، با ھم مساوي 
ادله ارزشي مب"پس مي بينيم كه . به ھمين جھت است كه ارزشي برابر ھمديگر دارند. است
تعيين ميگردد؛ ارزش مبادله اي ) م.يعني كار متبلور شده در كاال" (ارزش"، توسط " اي

  .يك نمايش ارزش، و اين دومي، اساس ارزش مبادله اي مي باشد

ارزش مصرف و ارزش، دو صفت اصلي كاال محسوب ميشوند و دو عنصر اصلي آنرا 
يك شئي، ارزش مصرف اگر . ارزش مصرف محمل مادي ارزش است. تشكيل ميدھند

نداشته باشد، ھر قدر ھم كه مقدار كار مصرف شده براي تھيه آن زياد باشد نميتواند ارزشي 
پس فقط ارزش مصرفي . و در نتيجه نمي تواند به كاالي قابل مبادله تبديل شود. را بيان كند

يريم كه چيزي را در نظر بگ. كه توسط كار بوجود ميايد، ميتواند ارزش مصرف كاال باشد
انسان ھيچ كاري روي آن انجام نداده باشد، اما ارزش مصرف آن براي زيست وي غير 
قابل انكار باشد؛ اين چيز ھم ، مثل ھوا و اشعه خورشيد كه قبالً در باره شان صحبت 

  .كرديم، كاال محسوب نميشوند
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  .خاصيت دوگانه كاال ناشي از خاصيت دوگانه كار مصرف شده در آنست

ت دوگانه كاال از كجا ناشي ميشود؟ اگر ريشه يابي كنيم، به اين نتيجه ميرسيم كه كار خاصي
 كار مجرد، از طرفي و كار مشخص. موجود در اصل كاال نيز داراي خاصيتي دوگانه است

  . از طرف ديگر

انسان بايد براي توليد ھرگونه ارزش مصرف مختلف، به فعاليتھاي توليدي مختلفي كه ھر 
مثالً نجار، ميز ميسازد، دھقان غله ميكارد، ھدف كار، . كدام ھدفي معين دارد، بپردازد

نجار از وسايلي مثل اره، رنده و تيشه استفاده ميكند . وسايل و طرز كار آنھا متفاوت است
كار دھقان عبارتست از توليد غالت و از وسايل . وب را تبديل به ميز ميكندو بدينترتيب چ

شخم زدن، صاف كردن : مختلف كشاورزي استفاده ميكند و به كار ھاي مختلفي دست ميزند
كاري كه براي ھر كدام ازين دو شكل توليد، مصرف ميشود، . زمين، كاشتن، درو كردن

ارزش مصرف . است ارزش مصرفليد كننده اين كار مشخص، تو. نام داردكار مشخص 
كاال ھا از كااليي به كاالي ديگر فرق ميكند و كار مشخصي كه در اصل وجود دارد نيز 

ھر شغلي با يك كار مشخص مخصوص مطابقت ميكند، اين تنوع سبب . بسيار مختلف است
  .پيچيدگي تقسيم اجتماعي كار ميباشد

ود، قابل مقايسه با يكديگر نيستند، ولي با اين كار ھاي مشخص بجھت ماھيت متفاوت خ
وجود اين، محصوالت اين كار ھاي غير مشابه، به محض حضور در بازار متقابالً با 

اين امر نشان ميدھد كه با وجود تفاوت كار ھاي مشخص، كار . يكديگر قابل قياس مي شوند
  .توليدي داراي يك عامل ثابت است

ه اشكال مشخص كار توليدي مختلف است ولي ھمه آنھا يك اين عامل ثابت كدام است؟ با آنك
خصلت مشترك دارند و آن اينست كه ھمه آنھا نشان دھنده مصرف كار انسان ميباشد؛ 

  .حاصل كار يدي يا فكري

. اما ماھيت كار انساني صرف نظر از اينكه براي توليد چه چيزي به كار برود يكسان است
كار كار انساني صرف نظر كنيم، آنچه كه باقي ميماند  اگر از تنوعات و ويژگي ھاي معين

  .ناميده ميشود مجرد

باالتر گفتيم كه كار متبلور در كاال به ارزش . ارزش كاال توسط اين كار مجرد تعيين ميشود
تحليلي كه از خاصيت دوگانه كار بدست داديم، به ما اجازه ميدھد تا مفھوم . تبديل ميشود

  .ارزش يعني كار مجرد متبلور شده در كاال: يمارزش را بھتر تعريف كن
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. كار مشخص و كار مجرد دو نوع كار مختلف نيستند، بلكه دو جنبه يك كار واحد ھستند

انسان براي فائق آمدن به احتياجات مختلف خويش بايد به اشكال گوناگون، به كار مشخص 
ر مشخص رابطه انسان و كا. بپردازد و بدينترتيب ارزش ھاي مصرف گوناگون توليد نمايد

اما كار مجرد به اين صورت نيست، كار مجرد معيار واحدي . طبيعت را متجسم مي سازد
را به دست ميدھد كه به منظور سنجش كار مصرف شده براي ساختن ھر كاالي 

پس كار مجرد روابط اجتماعي تبادل كار بين انسانھا را در . بخصوص، به كار ميرود
  .، نشان ميدھدشرايط توليد كااليي

  .ارزش كاال توسط مقدار كار اجتماعاً الزم، سنجيده ميشود
ارزش كاال توسط كار به وجود مي آيد، اين ارزش به وسيله مقدار كار به كار رفته در 

ھر قدر مدت زمان كار الزم . توليد كاال، و مقدار كار به وسيله مدت كار سنجيده ميشود
مقدار كار به كار رفته بيشتر و ارزش اين كاال زيادتر براي ساختن كااليي بيشتر باشد، 

  .است

آيا اين بدان معني است كه ھرقدر شخصي تنبل تر يا بي تجربه تر باشد، ارزش كااليي كه 
  .توليد ميكند بيشتر است؟ نه، باين صورت نيست

ن ديگران براي توليد كاالي مشابه، ھر توليد كننده اي اجباراً زمان معيني كه متفاوت با زما
وسايل كار و . بعضي ھا خيلي ماھر اند، بعضي ديگر ناشي تر اند. است، صرف ميكند

ماشينھا بر حسب مورد، كما بيش مدرن يا كھنه اند، توليد كننده كارآمد كه وسايل مدرني در 
اختيار دارد، براي ساختن يك كاال وقت كمتري از يك توليد كننده تازه كار كه وسايل توليد 

درين صورت پس چه زمان كاري را براي تعيين ارزش كاال، . اي دارد، صرف ميكندكھنه 
  مبنا قرار دھيم؟

بدينترتيب مثالً . زمان كار مصرف شده توسط ھر توليد كننده اي، زمان كار انفرادي ميباشد
ساعت يا  25ساعت وقت ميگذارند، بعضي ديگر  30براي ساختن يك ميز، بعضي نجاران 

ارزش كاال نه با مدت . ساعت زمان كار انفرادي ھستند 20و  25، 30 .ساعت 20حتي 
زمان كار اجتماعاً الزم . "زمان كار انفرادي، بلكه با زمان كار اجتماعاً الزم سنجيده ميشود

براي توليد كاال ھا عبارتست از زمان الزم براي ھر كاري كه با درجه متوسط مھارت و 
ا يك محيط اجتماعي مشخص، نرمال محسوب ميشود شدت و در شرايطي كه در رابطه ب

   2."صورت ميگيرد
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با يك درجه متوسط مھارت و سرعت، ) متعارف(فرض كنيم كه در شرايط اجتماعي نرمال 
ً الزم براي ساختن يك  24اين . ساعت كار ميبرد 24ساختن يك ميز  ساعت، كار اجتماعا

 ً الزمي است كه ارزش اين ميز را تعيين ميز ميباشد، اين مقدار كار، مقدار كار اجتماعا
  .ميكند

وقتي ميگويند ميزان ارزش، عبارتست از مقدار كار، نه تنھا بايد ميان زمان كار انفرادي و 
ً الزم تفاوت گذارد، بلكه بايد  را نيز از يكديگر كار پيچيده و  كار سادهزمان كار اجتماعا

ي است كه براي انجام آن نه به تخصص و آنچه كه كار ساده ناميده ميشود كار. تفكيك نمود
ھمه آدمھاي معمولي كه در وضع جسماني خوبي : نه به يادگيري بخصوصي احتياج است

كاري كه پيچيده ناميده ميشود احتياج به . به سر ميبرند، ميتوانند اينكار را انجام دھند
يك كار ساده در ھمچنين، . يادگيري دارد؛ اينكار، يك كارگر قابل و متخصص را مي طلبد
تبديل كار پيچيده به كار ساده . زمان مساوي با يك كار پيچيده، ارزش كمتري را توليد ميكند

  .، به تدريج در طي روند مبادله كاال، تحقق مي يابد

  .تضاد ميان كار انفرادي و كار اجتماعي، تضاد اساسي توليد كاالئي است

گانه كار توليد كننده كاال و نيز مسئله ما ھم اكنون، خاصيت دوگانه كاال و خاصيت دو
ما ميتوانيم به كمك اين معلومات . سنجش ارزش كاال را مورد تجزيه و تحليل قرار داديم

  .پايه اي، قدري در تجزيه و تحليل تضاد ھاي توليد كااليي ، پيشتر برويم

يسازد، نه وقتي يك توليد كننده، كااليي را م. كاال، محصول كار است، كه مبادله ميشود
. براي استفاده شخصي خودش بلكه براي فروش آن و به دست آوردن كااليي ديگر است

او سعي . مثال آھنگر را در نظر بگيريم كه بيلي ميسازد، خود او استفاده ازين بيل نميكند
در فروش آن و بدست آوردن ارزش آن ميكند تا در عوض كاال ھايي نظير برنج يا پارچه 

فروش كاال، براي توليد كننده يك مسئله حياتي . ازش ميباشند تھيه كندرا كه مورد ني
  .محسوب ميشود

است كه ارزش مصرف و ارزش را در خود جمع آورده است؛ كار كاال وحدت اضداد 
اينھا در عين . مشخص توليد كننده كاال و كار مجرد نيز يك وحدت اضداد را نشان ميدھند

  .م وجود دارندضديت، در درون يك كاال، كنار ھ

اگر يك كاال بتواند فروخته شود، درين حال، اين تضاد ھاي موجود در درون آن حل 
به محض آنكه بيل در دست دھقانيكه به آن احتياج دارد، قرار بگيرد، كار . خواھند شد
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در اين حال، . مشخص تبديل به كار مجرد ميشود و آھنگر ارزش خود را دريافت ميكند
اگر كاال فروش نرود، تضاد ھاي موجود بين . ارزش آن يكي ھستند ارزش مصرف بيل و

با . ارزش مصرف و ارزش آن، بين كار مشخص و كار مجرد، بال فاصله بيرون ميزند
آنكه ارزش مصرف بيل آشكار و بديھي است، اگر ھر آيئنه اين كاال بفروش نرود، ھيچ 

در . چيزي نيست بجز يك تكه آھن وسيله اي براي تحقق يافتن ارزش آن وجود ندارد و بيل
اينحال ھر چند كه كار آھنگر نشاندھنده يك مصرف نيروي يدي و فكري است، اما اين كار 
نميتواند به كار مجرد تبديل شود و اين مصرف كار توسط اجتماع برسميت شناخته نشده 

راي ادامه او نميتواند آھن خام و ذغال الزم ب. است و كوششھاي آھنگر بيھوده بوده است
توليد خود را بخرد و ھمچنين ديگر چوب و برنج و روغن و نمك براي ذخيره زندگي خود 

تضاد بين ارزش مصرف و ارزش ، بين كار مشخص و كار مجرد بر روي توليد و . ندارد
  .زندگي توليد كننده، اثر مستقيم دارند

  جاست؟اين تضاد در توليد كاال ھا از كجا ناشي ميشود؟ و سرچشمه آن ك

توليد كاال ھا در سيستم مالكيت خصوصي يك تضاد اساسي در بر دارد، تضاد بين كار 
چون كاال يك محصول قابل مبادله كار است، چون ارزش . انفرادي و كار اجتماعي

مصرفي كه توسط توليد كننده توليد ميشود نه براي مصرف شخصي خود وي، بلكه براي 
است و معرف يك  خصلت اجتماعيليد كننده نيز داراي احتياجات اجتماعي است پس كار تو
  .بخش از كل كار اجتماعي ميباشد

در عين حال در شرايط سيستم مالكيت خصوصي، ماھيت كاال، كميت محصول و در آمد 
به ھمين دليل است كه كار او . ھمه مسائلي ھستند كه مربوط به شخص توليد كننده ميشوند

اين تضاد بين كار خصوصي و كار . ھم ميباشد در عين حال داراي خصلت خصوصي
اگر . اجتماعي، سرچشمه ھمه تضاد ھاي توليد كااليي در سيستم مالكيت خصوصي ميباشد

كاال ھاي توليد شده توسط توليد كنندگان خصوصي در بازار بفروش برسند، ميتوان گفت كه 
كار كلي  كار شخصي آنھا توسط اجتماع برسميت شناخته شده و بصورت بخشي از

اگر كاال ھا بفروش نروند به آن معني است كه كار شخصي توليد . اجتماعي در آمده است
كننده توسط اجتماع برسميت شناخته نشده و بكار اجتماعي تبديل نميشود، كار مشخص توليد 

  .كننده ھم درين حالت نميتواند بكار مجرد تبديل شود و ارزش كاال ھم تحقق نمييابد
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  .ميباشد" ارزش اضافي"ماركس، اساس تئوري " كار -زشار"تئوري 

كار را  - ماركس، بكمك تجزيه و تحليل صفت دوگانه كار توانست به درستي تئوري ارزش
اين تئوري بطرزي علمي نشان ميدھد كه كار مشخص، آفريننده ارزش . تدوين نمايد

كار  - وري ارزشتئ. مصرف كاالست و اين كار است كه تنھا منبع توليد ارزش ميباشد
اساس تئوري ماركسيستي ارزش اضافي و يكي از اجزاي مھم تشكيل دھنده اقتصاد سياسي 

  .ماركسيستي ميباشد

پرولتاريا، پيش از آنكه تئوري ماركسيستي را براي راھنمايي خود در دسترس داشته باشند، 
بارزه خود را قادر به درك ريشه ھاي مشكالت خويش نبود، او بخوبي نميتوانست ھدفھاي م

بعضي ھا گناه اين مشكالت را بگردن ماشين ھا مي انداختند و براي توسعه . تشخيص بدھد
ماركس بيالني از تجزيه طوالني مبارزه . مبارزه خويش دست به تخريب ماشينھا مي زدند

او بدين ترتيب توانست راز استثمار . پرولتاريا تھيه و تئوري ارزش اضافي را تدوين كرد
. ه داري را بشكلي نشان دھد كه پرولتاريا بتواند، ماموريت تاريخي خويش را دريابدسرماي

پرولتاريا دانست كه فقط انقالب قھر آميز و جانشين كردن نظام سوسياليستي بجاي نظام 
باري، اساس تئوري ارزش اضافي . سرمايه داري است كه ميتواند به وي آزادي ببخشد

بدون اين تئوري اخير، تئوري ارزش اضافي نمي . شدكار ميبا - ماركس تئوري ارزش
  .توانست تدوين گردد

كار، تئوري اي است كه پرولتاريا را در  –درست باين دليل كه تئوري ماركسيستي ارزش 
خويش رھبري ميكند، براي مقابله با آن اقتصاد دانان بورژوازي  به ھر  انقالبيمبارزه 

آنھا كوشش ميكنند رابطه بين . وسيله در ساختن ھمه نوع تئوري ضد علمي تالش مي نمايند
كار قطع كنند و استثمار  -ارزش و كار را براي مخالفت با تئوري ماركسيستي ارزش

  .سرمايه داري را مخفي كنند

صاد دانان عامي بورژوازي  يك تئوري رواج دارد كه بر طبق آن اين مخارج در نزد اقت
آنھا وانمود ميكنند كه ارزش كاال بوسيله مخارج . توليد ھستند كه ارزش را تعيين ميكنند

ً چنين بود، سرمايه دار فقط . تعيين ميشود) ارزش وسايل توليد و مزد( توليد  اگر واقعا
ره به دست بياورد، پس چگونه ميتوانست ثروتمند شود؟ ميتوانست خرچ توليد را دوبا

چطور ميتوانست كارگران را استثمار كند؟ بھمين جھت است كه اقتصاد دانان مبتذل 
بورژوازي كه ميگويند مخارج توليد، ارزش را تعيين ميكند ادعا ميكنند كه سود سرمايه دار 

ن خسارت ھاي ناشي از نوعي دستمزد باال براي جبران فدا كاري ھاي وي و جبرا
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اينجاست كه چھره دلقك وار مدافعين بورژوازي  . وغيره ميباشد... خطراتي كه بجان ميخرد
  .آشكار ميشود

تئوري ديگري ھم وجود دارد كه در نزد اقتصاد دانان عامي بورژوازي  قدر و قيمت دارد؛ 
كاال بر حسب بر اساس اين تئوري، ارزش . است" سودمندي -ارزش"اين تئوري، تئوري 

چيست؟ در واقع اين چيزي نيست بجز ارزش " سودمندي"اما اين . سودمندي آن فرق ميكند
ما قبالً گفتيم كه كاال ھا از نظر ارزش مصرف خود داراي ماھيت گوناگون . مصرف كاال

اينكه بگوئيم ارزش مصرف يك كاال ارزش آنرا تعيين . اند و با يكديگر قابل مقايسه نيستند
سودمندي در مقابل اين  -طرفداران اين تئوري ارزش. ھيچ چيزي را بيان نميكند ميكند،

چرا ارزش مصرف چيز ھائي مثل ھوا، اشعه خورشيد كه براي حيات . سوال جوابي ندارند
  انسان از ھر چيز واجب تر اند، ھيچ ارزشي ندارد و بعنوان كاال خريد و فروش نميشود؟

تئوري ارزش بر حسب عرضه و تقاضا در نزد ھمچنين يك تئوري ديگر ھم بنام 
اين تئوري ارزش عيني دروني كاال را . اقتصاددانان پيش پا افتاده بورژوازي ، رواج دارد

نفي و چنين وانمود ميكند كه ارزش كاال توسط رابطه عرضه و تقاضا روي كاال، تعيين 
ارد بيشتر وقتي عرضه يك كاالي بخصوص از تقاضائي كه برايش وجود د. ميگردد

ميشود، تعداد كاال ھائيكه با وي قابل معاوضه ھستند كاھش ميابد و ارزش آن كم ميشود؛ 
وقتي تقاضا از عرضه بيشتر ميشود، تعداد كاال ھائيكه با وي قابل معاوضه اند افزايش مي 

اين تئوري ارزش بر حسب عرضه و تقاضا نيز بھيچ وجه . يابد و ارزش آن باال ميرود
تي ندارد و طرفداران آن از جوابگوئي به اين استدالل عاجز اند؛ وقتي عرضه و بنياد درس

تقاضا با ھم متعادل ميشوند، چه چيزي ارزش را تعيين ميكند؟ وقتي رابطه بين عرضه و 
تقاضا براي كاال ھاي گوناگون دستخوش تغيير ميشود، چگونه است كه بعضي كاال ھا 

  ھميشه از بعضي ديگر گرانتر اند؟

كار را رد ميكنند، ولي واقعيت را  -قتصاددانان بورژوازي  بشدت اين تئوري ارزشا
كار امتحان خود را در مبارزه بر عليه ھمه  -تئوري ماركسيستي ارزش. نميتوان نفي كرد

فقط اين تئوري است كه . كش و قوس ھاي تئوريھاي ضد علمي بورژوائي داده است
  .صحيح است
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  مبادله كاالئي است پول محصول ضروري تكامل

  .پول كاالي ويژه اي است كه نقش معادل عمومي را بازي ميكند

وقتي از كاال حرف ميزنيم، فوراً به پول فكر ميكنيم، زيرا كه در زندگي روزمره، ارزش 
اما ارزش كاال در . كاال ھا توسط پول نشان داده ميشود؛ كاال ھا با پول خريداري ميشوند

بلكه پول محصول تكامل توليد و مبادله كااليي . نشان داده نشده استھمه دوره ھا با پول 
  .است

قبايل چوپان چادر نشين و قبايل . مبادله كاال در آغاز بشكل مبادله پاياپاي كاال بوده است
كشاورز، مازاد توليدات خود را در ميان خود مبادله ميكردند؛ مثالً آنھا گوسفند را با برنج 

رين دوره، مبادله كااليي ھنوز بسيار به ندرت و فقط بين گروھھاي د. معاوضه ميكردند
  .اشتراكي كالني، صورت ميگرفت

باين . درين نوع مبادله، ارزش يك كاال بطور تصادفي توسط كاالي ديگر تعيين ميشود
يك كيسه برنج، ارزش گوسفند در خود گوسفند نيست، بلكه ارزش = گوسفند  2ترتيب مثالً 
  .با برنج است كه نشان داده ميشود آن در مبادله

درين معادله كاالئيكه در سمت راست عالمت مساوي قرار دارد، داراي نقش بخصوص 
اين كاال بيك آينه شبيه است كه ميتوان در آن ارزش . را بازي ميكند" معادل"است، او نقش 

  .آن كاالي ديگر را ديد

انواع مختلف . مبادله كااليي توسعه يافتبا توسعه نيرو ھاي توليدي و تقسيم اجتماعي كار، 
يك كاال در اين حال ميتوانست با تعداد زيادي . كاال ھاي مبادالتي بيش از پيش زياد شد

به ھمراه . كاالي ديگر مبادله شود و ارزش آن روي ھر يك از آنھا منعكس مي گرديد
د، در مبادله پاياپاي توسعه مبادله كااليي، نارسائي مبادله پاياپاي بيش از پيش آشكار ش

طرفين معامله بايد حتماً به كااليي كه طرف مقابل به آنھا عرضه ميكند احتياج داشته باشند 
مثالً كسيكه يك گوسفند دارد، . و در غير اينصورت، مبادله نميتوانست صورت گيرد

ميخواھد آنرا با غالت معاوضه كند، در حاليكه آنكس كه داراي غالت است به گوسفند 
از طرفي آنكس كه بيل دارد، نه گوسفند ميخواھد و . احتياجي ندارد، بلكه يك بيل ميخواھد

نه غالت، بلكه به پارچه احتياج دارد، اگر آنكس كه پارچه دارد، درست به يك گوسفند 
احتياج داشته باشد درينصورت فروشنده گوسفند مي بايد آنرا با پارچه عوض كند، سپس اين 
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عوض كند و در پايان بيل را با غله اي كه از آغاز خواھانش بود معاوضه  پارچه را با بيل
  !اين ھمه پيچ و خم براي انجام يك معاوضه دلخواه. كند

اين . اگر صاحب پارچه گوسفند را نخواھد صاحب گوسفند به آنچه كه ميخواھد نميرسد
عه مي يافت، در حاليكه توليد كااليي توس. وضع ديگر وضع مناسبي به نظر نمي رسيد

  .مشكالت حاصله از مبادله پاياپاي بيش از پيش به چشم ميخورد

انسانھا كم كم آگاه شدند كه براي آنكه ساده تر به ھدف خود برسند، كافيست دو معاوضه 
مثالً يك (چيزيكه شخص در اختيار دارد، در درجه اول با يك كاال . پياپي انجام دھند

ھمگان است، معاوضه ميشود، سپس در مرحله بعدي، اين  كه عموماً مورد احتياج) گوسفند
به اين . كاال دوباره با چيزيكه شخص از آغاز ميل به داشتن آن داشت، معاوضه ميگردد

ترتيب است كه در طي يك روند كند تكامل مبادالت كااليي، بعضي كاال ھا مثالً گوسفند، كم 
نقشي كردند كه ديگر كاال ھا قادر به  كم از ديگر كاال ھا متمايز شدند و شروع به ايفاي

ھر كااليي در درجه اول با گوسفند معاوضه مي شد و سپس اين گوسفند . ايفاي آن نبودند
درين دوره ارزش ھر كااليي به وسيله . ميتوانست در مقابل ھر كاالي ديگري مبادله شود

. ظاھر مي شد" ميمعادل عمو"پس گوسفند در مبادله كااليي به شكل . گوسفند بيان ميشد
در تمام طول اين دوره، معادل عمومي، براي ھمه مردم يك چيز نبود بلكه چيز ھاي 

گوسفند، صدف، توپ پارچه ابريشمي، فلزات وغيره اين نقش را بازي : مختلفي مثل
دليل اينكار اينستكه . اما باالخره روي فلزات قيمتي مثل طال و يا نقره ثابت گرديد. ميكردند
مي ازين فلزات، ارزش زياد دارد، فساد ناپذير اند و به سادگي قابل شمارش اند، به مقدار ك

آساني چكش خوار و شكل پذير اند و در نتيجه براي ايفاء نقش معادل عمومي مناسب ترين 
اين معادل عمومي، بشكل طال و نقره، بصورت پول رايج مورد . چيز محسوب مي شوند

ره ھم بطور طبيعي، پول نيستند، بلكه تحت روابط توليدي طال و نق. استفاده قرار گرفت
  .كامالً معيني به پول تبديل ميشوند

كه چون  پول يك كاالي ويژه است. ما با بررسي ريشه پول ميتوانيم به ماھيت آن پي ببريم
  .بصورت يك معادل عمومي در آمده است از ديگر كاال ھا متمايز شده است

  .جود آمدندپنچ نقش پول، به تدريج بو

پول داراي پنج نقش است كه بتدريج با . ماھيت پول در نقشي كه ايفاء ميكند، آشكار ميشود
  :اين نقشھا عباردتند از. توسعه مبادله كااليي بوجود ميايد
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. سنجش ارزش، وسيله گردش، وسيله انباشت ثروت، وسيله پرداخت و پول بين المللي

بنيادي پول ھستند كه ھمزمان با ظھور خود آن، سنجش ارزش و وسيله گردش، نقشھاي 
  .پديدار شدند

ھمانطور كه متر، طول اشياء را مي سنجد، پول . استسنجش ارزش اولين نقش پول 
اين پول، اين ارزش سنج، ميتواند فقط . معياري است كه بكار سنجش ارزش كاال ھا ميايد

سنجش ارزش كاال ھا استفاده  يعني وقتي انسانھا از پول براي. يك معني تجريدي باشد
 1000مثالً روي ميزي كه . ميكنند، ابداً احتياج به لمس و در دست داشتن پول نقد ندارند

لایر را بگذارند، فقط كافيست كه روي ميز تيكتي  1000لایر ميارزد اصالً الزم نيست آن 
سيله پول بيان زمانيكه ارزش كاال به و. لایر چسبانده شود 1000كه روي آن نوشته باشد 

قيمت كاال ھا، . قيمت نمايش پولي ارزش است. ميشود، اين ارزش ھمان قيمت كاالست
قيمت ). طال، نقره(يكي ارزش خود كاال، ديگري ارش پول . توسط دو عامل تعيين ميشود

مثالي را در نظر . كاال ھا متناسب با ارزش آن است و با ارزش پول نسبت عكس دارد
گرام طال ھم  50ساعت كار اجتماعي است، ارزش  500گاو به اندازه ارزش يك : بگيريم
فرض كنيم كه . گرام طالست 50پس قيمت يك گاو . ساعت كار اجتماعي است 500

ساعت كار اجتماعي  250گرام طال به  50، ارزش .راندمان كار جوينده طال دو برابر شود
 500وض نشده است و ھمان درين صورت ھر چند كه ارزش گاو ابداً ع: تنزيل ميابد

  .گرام طال خواھد رسيد 100ساعت كار است، قيمت گاو به 

بودن است، پول در گردش كاال نقش واسطه را بازي  وسيله گردشدومين نقش پول، 
. گردش كاال را در حاليكه پول نقش واسط را در آن بازي ميكند، مبادله كاال ميگويند. ميكند

چنين بوده  –اگر بخواھيم آنرا با فرمولي نشان دھيم  –قيم قبل از ظھور پول مبادله مست
پس از ظھور پول ھمه كاال ھا بواسطه پول مبادله ميشوند، ). يعني كاال M‐M )M: است

اين نقش واسطه اي در گردش كاال ھمان نقش پول است ).  A=پول(  M‐A‐M: طبق فرمول
  . ناميده ميشود" وسيله گردش"كه بر طبق آن 

اين پول به عنوان وسيله گردش، به شكل قطعات طال و نقره با اندازه و وزن  در آغاز،
اين سكه ھا قطعات . متفاوت بود؛ بعد ھا به تدريج سكه ھاي ضرب شده جايگزين آنھا شد

ھر كشور پول . فلزي بودند كه شكل، رنگ و وزن آنھا توسط دولت تضمين شده بود
) قرن يازدھم قبل از ميالد مسيح ( شانگ  در چين پس از سلسله. مخصوص خود را دارد

تحت رژيم چو . شكل اين اولين پول، شبيه وسايل كشاورزي بود. سكه ھاي مسي رايج شدند
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در . نيز سكه ھا گرد يا چاقو شكل وجود داشت) قرن يازدھم تا سوم قبل از ميالد مسيح ( 
ع به ضرب سكه از سلسله كيانگ شرو)  1875 - 1908( زمان امپراطوري گوانگ چو 

  .گرام نقره 36ھاي نقره اي كردند، ھر سكه عبارت بود از 

سكه ھاي پول كم كم در طي گردش خود فرسوده شده، بخشي از ارزش خود را از دست 
ميدھند و عليرغم اين كمبود ارزشي در مقايسه با سكه ھاي نو، ھنچنان مانند سكه اي با 

ن سكه ھا، بعنوان وسيله گردش فقط از بين اي. ارزش عادي مورد استفاده قرار ميگيرد
انسانھا كاال ھا را با سكه . دستھاي ما ميگذرند و ما آنھا را مدت بسيار كوتاھي نگه ميداريم

ھاي پول معاوضه ميكنند زيرا اين سكه ھا، به آنھا اجازه بدست آوردن آنچه را كه مورد 
ته توجه ميكند كه پول يك وسيله صاحب كاال در درجه اول به اين نك. نيازشان است ميدھد

ً به آنجھت است كه . گردش ميباشد، و نه اينكه آيا تمام ارزش خود را دارد يا نه اين دقيقا
حتي پولي كه مثالً در اثر سايش مقدار فلز آن از ميزان رايج كمتر باشد ميتواند به عنوان 

ي كامالً قراردادي و وسيله گردش مورد استفاده قرار گيرد؛ و حتي پول كاغذي كه ارزش
  .صوري دارد نيز ميتواند جاي آنرا بگيرد

به ھمين دليل مقدار نوت بانك . در گردش كاال ھا، پول كاغذي به جاي پول فلزي كار ميكند
ماركس چنين . موجود در جريان بايد باندازه مقدار پول فلزي الزم براي گردش باشد

اي باشد كه سمبل آن ) يا نقره(ت مقدار طال صدور پول كاغذي، بايد به نسب: "گوشزد ميكند
   3."محسوب ميشود

اگر صدور نوت بانك باندازه مقدار پول فلزي الزم براي گردش كاال باشد، قدرت خريد 
پول كاغذي مساوي به قدرت خريد پول فلزي ميباشد؛ اگر صدور نوت بانك از مقدار پول 

ي كه به اين طريق انتشار يافته، فقط الزم براي گردش كاال بيشتر باشد، كل نوت بانكھا
ميتواند بجاي مقدار پول الزم براي گردش، مصرف گردد؛ بدين جھت مقدار پول فلزي كه 
يك نوت بانك نماينده آن است كاھش ميابد و پول كاغذي ارزش خود را از دست ميدھد و 

ل الزم براي براي يك دوره معين، مقدار پو: مثالي در نظر بگيريم. قيمتھا باال ميرود
ميليون  2000ميليون لایر است ولي مقدار نوت بانك ھاي صادر شده به  1000گردش كاال 
  .در چنين حالتي ارزش پول كاغذي به نصف تقليل ميابد. لایر ميرسد

علت اين تقليل . لایر پول فلزي ميشود 50ريالي مساوي به  100قدرت خريد يك نوت بانك 
ارزش پول كاغذي به خاطر زيادي نوت بانكھاي صادر شده به نسبت مقدار پول فلزي الزم 

در جامعه سرمايه داري تورم شيوه اي است كه . نام دارد تورمبراي گردش است، اين پديده 
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اثر تورم پائين . ب براي غارت خلق زحمتكش، از آن استفاده ميكنددولت بورژوازي  اغل
اما ازدياد دستمزد كارگران بسيار كندتر . آمدن ارزش پول كاغذي و باال رفتن قيمتھا است

در نتيجه دستمزد واقعي پائين ميايد و ھمچنين سطح زندگي و . از افزايش قيمتھا است
در . رژوازي بطرز اعجاب انگيزي باال ميرودبموازات آن، درآمد حاصله از استثمار بو

، صدور نوت بانك ھاي كاذب كه به مقادير )حزب ناسيوناليست ( چين، در عھد گومين دان 
محاسبه . وحشتناكي ميرسد، سبب ايجاد يك تورم اسفناك و صعود برق آساي قيمتھا ميشد

، 1937در . ده استين دارد به عمل آم 100زير براي نوت بانكي كه قدرت خريدي برابر 
، يك 1947، يك خوك، در 1941در . گاو را خريداري كند 2اين نوت بانك، ميتوانست 

يني حتي قادر به خريد يك سوم يك  100اين نوت بانك  1948سوم يك قوطي گوگرد، در 
  .قوطي گوگرد ھم نبود

ولي و تكامل روابط پ. بكار رودانباشت ثروت سومين نقش پول آنست كه بعنوان وسيله 
زمانيكه اقتصاد . كااليي به پول اجازه ميدھد تا به بيان مادي ثروت اجتماعي تبديل گردد

طبيعي ھنوز فايق بود، انباشت ثروت به صورت جنسي بود، مثل ذخيره كردن غالت، نخ، 
  .وغيره... ابريشم

وابط از آنجا كه پول اجازه خريد ھرگونه كاال را ميدھد، انباشت ثروت از زمان تكامل ر
پوليكه اينچنين از ). طال و نقره(كااليي و پولي، بيش از پيش بشكل ذخيره پول در آمده 

. در مي آيد گنجينهگردش كاال خارج شد، توسط مالك خود ذخيره ميشود و بصورت پول 
  .اين نقش ديگري از پول است

له كااليي باين تكامل توليد و مباد. ، بشمار ميرودوسيله پرداختچھارمين نقش پول آنستكه، 
وقتي زمان بازپرداخت اعتبار فرا رسيد، مبلغ . را باعث شد اعتبارترتيب بتدريج تكامل 

ولي مبادله كاال مدتھا قبل از اين لحظه انجام . بدھي مورد نظر بايد توسط پول پرداخت شود
 اين پولي. بلكه وسيله پرداخت است: پس پول درين مورد، وسيله گردش نيست. گرفته است

كه وسيله پرداخت بشمار ميرفت، در ابتدا فقط براي اداي قرض بين توليد كنندگان كاال ھا 
بكار مي آمد، پس از آن، اين پول، بيش از پيش از دايره گردش كاال، خارج و مثالً براي 

پنجمين نقش پول . پرداخت ديون ارضي، منفعت پول و ماليات مورد استفاده قرار گرفت
در مي آيد، بتدريج كه مبادله كاال در خارج از مرز ھا  ل بين الملليپوآنستكه، بصورت 

شاھد پيدايش بازرگاني بين المللي ھستيم، پس پول نقش تازه اي را بعنوان پول . اشاعه يافت
  .بين المللي به عھده گرفت
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در بازار جھاني، طال در وھله اول يك وسيله عمومي پرداخت است كه بكار متعادل ساختن 

اينست نقش اصلي پول بين المللي، ثانياً، طال، بطور . نه بازرگاني بين ملتھا مي آيدمواز
كلي يك وسيله تصفيه حساب در بازار جھاني بشمار ميرود كه اجازه به دست آوردن 

ثالثاً اين بيان ثروت اجتماعي است كه از كشوري به كشور ديگر . ھرگونه كاالئي را ميدھد
ب وقتي انتقال طال به يك كشور صورت ميگيرد، خواه به دليل بدين ترتي. منتقل ميشود

پرداخت ديون جنگي باشد، يا صدور سرمايه يا ھر دليل ديگري، درين حال طال بيان 
  .ثروت اجتماعي محسوب ميشود

اين پنج نقش پول كه ھم اكنون آنھا را بررسي نموديم، به يكديگر مرتبط اند؛ آنھا نمود ھاي 
و نشان دھند نقش معادل عمومي آن در تمام زمينه ھا، در طي تكامل مختلف ماھيت پول 
  .گردش كاال ميباشد

  

  قانون ارزش، قانون اقتصادي توليد كاالئي است
  .ضرورت عيني قانون ارزش، مبادله با ارزش برابر است

محتوي اساسي اين قانون عبارت از . قانون ارزش، قانون اقتصادي توليد كاالئي است
ارزش كاال توسط زمان كار اجتماعاً الزم تعيين ميشود؛ كاال ھا بر حسب ارزش  :اينست كه

تا زمانيكه . خويش مبادله ميشوند و اين موضوع يك مبادله با ارزش معادل را تقاضا ميكند
اقتصاد كاالئي وجود دارد، قانون ارزش اجباراً نقش مھم خود را در آن ايفا ميكند، ماركس 

ً الزم در روابط م:" ميگويد بادله اي اتفاقي و ھمواره متغير محصوالت، زمان كار اجتماعا
مانند يك قانون طبيعي تنظيم كننده اي ، ماھرانه خود را تحميل ميكند، ھمچنانكه قانون ثقل، 

   4."زمانيكه خانه بر سر كسي خراب ميشود خود را نشان ميدھد

ب در مبادله كاالئي جلوه گر با آنكه تاثير عرضه و تقاضا توسط يك تغيير دائمي تناس
ً الزم . ميشود كه در دو كاال مبادله شده بين دو نفر ) ارزش ( با آنكه زمان كار اجتماعا

ً معادل باشد، با وجود اين اگر به اين مسئله به شكل دراز مدت توجه كنيم،  نميتواند مطلقا
مبادله شده بايد يكسان  ارزش دو كاالي. تبادل كااليي لزوماً يك مبادله با ارزش معادل است

  .باشد
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ً معادل است؟ بدين دليل كه توليد  چرا جھت عيني تبادل كاالئي، مبادله اي با ارزش لزوما
كنندگان كاال توجه بسياري به مقدار كاالئيكه ميتوانند با كاالي خود مبادله كنند مبذول 

بادله، جلوه گري تاثير عرضه و تقاضا به صورت يك تغيير دائمي نسبتھا در م. ميدارند
بنابر اين، توليد كنندگان سعي ميكنند، ھر قدر كه ممكنست توليد كاال ھاي سود آور . ميكند

در نتيجه توليد كاال . را زياد كنند و از توليد محصوالتيكه سود آوري زيادي ندارد كم كنند
ر ميگردد، ھاي سود آور زياد شده و عرضه آنھا از تقاضائي كه برايشان وجود دارد افزونت

توليد كاال ھائيكه سود آوري كم دارند، كاھش ميابد و . پس ارزش مبادله آنھا پايين ميايد
عرضه آنھا نسبت به تقاضائيكه برايشان وجود دارد كمتر ميشود و ارزش مبادله ائي آنھا 

ً در بازار جايگزين يكديگر ميشوند. باال ميرود  نوع اول سود آور. اين دو نوع كاال، دايما
اين تغييرات دائمي در . بودن خود را از دست ميدھد و نوع دوم به عكس، سود آور ميشود

مبادله كااليي، به درستي نشان ميدھد كه مبادله ارزش معادل يك قانون عيني و مستقل از 
  .خواست انسانھاست

مبادالت كاالئي ھميشه پول را بصورت واسطه در خود ندارد؛ از زمان پيدايش پول، 
يعني . را ايجاب ميكندمعادل قانون ارزش، مبادله با ارزش . ، بيان ارزش استقيمت

بديھي است كه وقتي از مطابقت بين قيمت و ارزش صحبت  .مطابقت ميان قيمت و ارزش
در يك اقتصاد كااليي كه پايه آن مالكيت خصوصي . ميكنيم منظور ھمان جھت عيني است

ھاي دائمي بين عرضه و تقاضا كاال در بازار، است، خصوصيات كور توليد و ناھماھنگي 
عليرغم اين باال و پائين رفتن قيمتھا كه بسته به تغيير . سبب باال و پائين رفتن قيمت ميشود

 .در عرضه و تقاضاست، قيمت ھا ھمواره كمابيش بر گرد محور ارزش چرخ ميزند

  .قانون ارزش، در خالل رقابت در بازار، سه نقش ايفا ميكند

ً بر روي توليد كااليي مبتني بر مالكيت خصوصي سه تاثير بر جاي قان ون ارزش، اساسا
  .اين تاثيرات توسط نيرو ھاي خود بخودي رقابت در بازار، اعمال ميشوند. مي نھد

اين قانون بطور خود بخودي تقسيم : توليد استتنظيم كننده قانون ارزش، در درجه اول 
توليد كااليي كه . بخشھاي مختلف توليدي را تنظيم ميكندوسايل توليد و كار اجتماعي بين 

ھيچ كس . مبتني بر مالكيت خصوصي است در حين رقابت و ھرج و مرج انجام ميشود
با وجود اين، ادامه توليد . نميداند كه جامعه به چه چيزي احتياج دارد و چقدر احتياج دارد

اين ترتيب كلي بكمك . ب ميكنداجتماعي پاره نظم و مقررات و يك ترتيب كلي را ايجا
  .مقررات قانون ارزش و در اثر تاثير خود بخودي تغيير قيمت ھا در بازار تحقق ميابد
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. اگر عرضه يك كاال به اندازه كافي نباشد، قيمت آن از ارزش اصلي اش بيشتر خواھد شد

شود، توليد اگر بعكس، قيمت يك كاال از ارزش آن كمتر ب. ھمچنين توليد آن وسيعتر ميگردد
بدينترتيب است كه قانون ارزش فعاليتھاي توليدي را با تنظيم نيروي كار . آن كم خواھد شد

  .و وسايل توليدش در بخشھاي مختلف رھبري ميكند

اگر چه اين تنظيم توليد اجتماعي توسط قانون ارزش، به اقتصاد كاالئي مبتني بر سيستم 
و ترتيب را ميدھد، اما بايد توجه داشته مالكيت خصوصي، اجازه  برقراري نوعي نظم 

باشيم كه اين نظم و ترتيب در يك وضع كالً پر ھرج و مرج برقرار شده و توسط رقابتھاي 
  .كوركورانه بدون وقفه، بر ھم ميخورد

بمحض بر ھم خوردن يكنوع ترتيب ، ترتيب ديگري خود بخود برقرار ميشود، ولي 
صرف مقدار متنابھي كار اجتماعي امكان پذير برقراري تعادل به قيمت ضايع شدن و 

  5"مجموع حركت اين بي نظمي است كه ھمان نظم آنرا ميسازد: " ماركس ميگويد. است

بار . ثانياً، قانون ارزش سبب پيشرفت تكنيك در توليد و باال رفتن بار آوري كار ميگردد
فرمول آن . يشودآوري كار توسط محصول ساخته شده در يك واحد زمان ثابت،  معين م

  :باين ترتيب خواھد بود

  

 بار آوري كار=             

 

مھارت تكامل : تفاوتھاي بار آوري به علل گوناگوني بستگي دارد، كه اھم آنھا عبارتند از
  .علم و تكنيك و كاربرد آنھا در توليد، درجه تقسيم كار و ھمكاري

با توجه به تاثيرات عيني قانون ارزش، كاال ھا بر حسب قيمت تعيين شده با توجه به كار 
ً الزم صرف شده براي توليد شان، فروخته ميشوند توليد كننده ايكه از تكنيك . اجتماعا

پيشرفته و بار آوري بيشتر برخوردار باشد به ھمان اندازه كه زمان كار انفرادي وي از 
 ً الزم براي توليد يك كاال كمتر باشد، فايده بيشتري خواھد برد، اين  زمان كار اجتماعا

مسئله، توليد كننده را به انديشيدن در باره پيشرفت كتنيك و باال بردن بار آوري كار تشويق 
با وجود اين در سيستم مالكيت خصوصي اگر توليد كننده گان تكنيك ھاي توليدي را . ميكند

توليد كنندگاني كه به تكنيك مدرن . جوي سود بيشتر، ندارندبھبود بخشند، ھدفي جز جست

تعداد محصوالت

زمان كار
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ً سعي در مخفي نگھداشتن رمز تكنيكي خود دارند در چنين حالتي، . دست يافته اند، لزوما
  .راه تكامل نيرو ھاي توليدي مسدود ميشود

آنجا اين امر از . ، كاال را دربر داردلزوم دو قطبي شدن توليد كنندگانثالثاً، قانون ارزش، 
ناشي ميشود كه شرايط و وضيعت توليد براي ھمه توليد كنندگان يكسان نيست ھمچنانكه 
زمان كار انفرادي مصرف شده براي توليد يك كاالي معين بطور قابل مالحظه اي تفاوت 

با وجود اين قانون ارزش، ايجاب ميكند كه كاال ھا بر حسب زمان كار اجتماعاً الزم . ميكند
ھمچنين توليد كنندگاني كه از وضع توليد خوبي . مشخص فروخته شوندخود، با ارزش 

ً الزم كمتر است، از  برخوردار اند زمان كار شخصي آنھا نسبت به زمان كار اجتماعا
رقابت سر بلند بيرون مي آيند، سود آنھا سرشار تر و تكامل توليد شان سريع تر است، به 

ز در نتيجه، زمان كار شخصي آنھا بيشتر از عكس، آنھاي كه وضع توليد بدي دارند و ني
توسعه اين جدائي ميان دو نوع . زمان كار اجتماعاً الزم ميباشد، درين رقابت خواھند باخت

  .توليد كننده نيز، اجتناب ناپذير است

 فتيشسم كاال چيست؟
يك اين . فتيشسم در اصل يك باور و عقيده انساني نسبت به نيرو ھاي مرموز يك شي ميباشد

در زمانيكه سطح نيرو . مذھب است كه بر پرستيدن و محترم شمردن اين شي مبتني است
ھاي توليدي بسيار پائين بود، ظرفيت انساني براي مسلط شدن بر طبيعت بي اندازه ضعيف 

انسان كه در اين حال خود را در برابر نيرو ھاي طبيعت ناتوان ميافت، سعي در آرام . بود
او تصور ميكرد كه اين نيرو ھاي جھان طبيعت مثل رعد، برق، آب . ردنگھداشتن آنھا ميك

  .و آتش، توسط ارواح ھدايت ميشوند، پس به پاي آنھا به سجده در مي افتاد

در اقتصادي كه بر مالكيت خصوصي بنيان نھاده شده است، ولي بزودي ھمين كاال باالتر 
اين . ن پديده را فتيشسم كاال ناميدماركس اي. از خود انسان و حاكم بر سرنوشت وي گرديد

  فتيشسم كاال، چگونه پديدار شد؟

در توليد كاالئي كه مبتني بر مالكيت خصوصي ميباشد، روابط توليدي بين انسانھا، خود را 
مثل روابط ميان اشياء ظاھر ميسازند و بنظر ميرسد كه كاال بجاي انسان نشسته است، بر 

. ه به طرز تفكيك ناپذير به سرنوشت كاال وابسته استسرنوشت توليد كنند. وي مسلط است
اگر كاالھايش . سرنوشت او كامالً به فروش كاال ھايش و قيمت حاصله از آن بستگي دارد

فروش رود و بيش از آن، اگر كاال به قيمت خوبي فروش رود، توليد كننده روز ھاي 
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ت پائين بفروش برسد، توليد اگر كاال فروش نرود و يا به قيم. خوشي در پيش خواھد داشت
او نميتواند از پيش بداند كه آيا كسي خواھان . كننده مشكالت فراواني در پيش خواھد داشت

كاالھاي او ھست يا نه؟، و آيا ميتواند آنھا را به قيمت نيكو روانه بازار كند؟ قيمت كاال ھا، 
فراوان به مناسبت قانون  فقط توسط توليد كننده تثبيت نميشود، اين قيمت دستخوش تغييرات

اين وضع باعث ميشود كه توليد كننده حس كند كه مسلط بر . ارزش در بازار است
  .سرنوشت خود نيست و وابسته پيش آمد ھاي بازار مي باشد

وقتي پول، اين معادل عمومي ھمه كاال ھا، پديد آمد، انسان طبيعت خويش را به سخره 
صوصي براي تغيير سرنوشت او دارد به ھمين او تصور كرد كه پول قدرت بخ: گرفت

  .دليل است كه فتيشسم كاال به نحو اجتناب ناپذيري به فتيشسم پول مي انجامد

آنجا كه اقتصاد بورژوائي فقط . ماركس نخستين كسي بود كه به راز فتيشسم كاال پي برد
ط موجود بين تئوري ماركسيستي روابط پولي و كاالئي، رواب. رابطه بين اشياء را ميديد

انسانھا، روابط اجتماعي را كه انسانھا مي پرورانند و در پوشش ظاھري اشياء پنھانند، بر 
  .ما آشكار ميكند

تئوري ماركسيستي بطرزي انكار ناپذير، نشان ميدھد كه روابط پولي و كاالئي، جاوداني 
كل سلولي آن نظام اقتصادي سرمايه داري، كه كاال ش. نيستند و پديده ھاي تاريخي اند

آنچه در اوضاع تاريخي ويژه اي به وجود مي آيد، بايد . محسوب ميشود نيز جاوداني نيست
اين است يك قانون عيني مستقل از . با دگرگون شدن اين اوضاع تاريخي از ميان برود

  .اراده انسان

  :كتابھاي اصلي براي مطالعه

  كتاب اول، بخش اول تا سوم" سرمايه:"ماركس

  .5بخش دوم، فصل " نتي ديورينگ آ:" انگلس

  )تئوري اقتصادي ماركس " ( كارل ماركس :" لنين
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  فصل چھارم

  سرمايه داران

  چگونه كارگران را تحت ستم قرارداده و

  استثمار مي كنند

  سرمايه و ارزش اضافي

  

  راز استثمار كارگران بوسيله سرمايه داران

  . نيروي كار به كاال تبديل ميشود: مسئله توليد ارزش اضافي 

كارگران قديمي متعلق به جامعه كھن چين ھمگي داراي يك تاريخ خانوادگي ھستند كه با عرق و 

مثل خوك تغذيه شده و " آنھا بخاطر مي آورند كه درجامعه كھن، كارگران . خون نوشته شده است

حتي از خاك ھم بي ارزش تربودند وتا ھنگام  پيري در " ، ." يك زندگي سگي را دنبال ميكردند

آنھا از لحاظ سياسي تحت ستم بوده و ھيچ تضميني درزندگي نداشته ." ج و مشقت به سر ميبردندرن

چرا؟ واين سرمايه داران كه ھيچ وقت كارنمي كردند ، كه : و ھستي آنھا بيش از پيش دشوار ميشد

دام از قبل كارگران فربه مي شدند و يك زندگي فاسد وتن پرورانه را ميگذراندند، شاھد افزايش م

  . ثروت خويش بودند
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چرا و به چه دليل؟ تئوري سرمايه و ارزش اضافي ماركس براي نخستين باراين راز را آشكار 

  . كرده و بطور علمي به اين سوال پاسخ داد

تئوري سرمايه وارزش اضافي ماركس چگونه راز استثماركارگران بوسيله سرمايه داران را كشف 

  . ويژه كه نيروي كار نام دارد صحبت كنيمكرد؟ ما بايد نخست ازيك كاالي 

. نيروي كار عبارت است ازظرفيت كار انسان ، يعني تركيب كار جسماني و فكري وي 

درھرجامعه ، نيروي كارعامل اساسي توليد است اما درسيستم سرمايه داري است كه نيروي كار به 

  : براي اين تبديل دو شرط وجود دارد. كاال تبديل ميشود

يك انسان آزاد است، يعني وي قادراست نيروي كار خود را به عنوان كاال به  كارگر -1

  فروش برساند بدون اينكه ھيچ مانعي يا محدوديتي وجود داشته باشد؛

وي : كارگر آزاد و فاقد ھرگونه مالكيت است، و فاقد ھرگونه وسايل توليد ووسايل معاش -2

اين دو شرط در . خود حساب كندبراي زيستن فقط ميتواند بر روي فروش نيروي كار 

روند تاريخي زوال جامعه فئودالي ، دو قطبي شدن تدريجي توليد كنندگان كوچك كاال و 

سرمايه داران كارگران را استخدام ميكنند ، يعني . انباشت اوليه سرمايه بوجود آمده اند

 . كرده اند نيروي كار آنھا را خريداري كرده و آنھا را به بردگان مزد بگيرخود تبديل

ازآنجائيكه نيروي كار به كاال تبديل شده است ، مثلي ھركاالي ديگري داراي يك ارزش ويك ارزش 

ارزش نيروي كار ، مثل ارزش ھركاالي ديگر ، بوسيله زمان كار اجتماعا الزم . مصرفي است

ركند ، بايد ظرفيت اگر سرمايه دار بخواھد كه كارگر كا. براي توليد وبازتوليد اين كاال تعيين ميشود

كار كارگر را حفظ ونگھداري كند؛ واگربخواھد ظرفيت كار كارگر را حفظ كند اين كارگر بايد غذا 

بخورد ، لباس بپوشد ومسكن داشته باشد؛ وي بايد داراي وسايل معيشت باشد به ھمين دليل ارزش 

دگي كارگر است ، نيروي كار در وھله اول در برگيرنده ارزش وسايل معيشت ضروري براي زن

درعين حال كارگر پيرشده وميميرد واگر سرمايه دار بخواھد سيستم استثماري خود را حفظ كند، 

بايد جاي آنرا به وسيله كارگران جديد پركند به ھمين دليل است كه ارزش نيروي كار بايد ارزش 

  . وسايل معاش الزم براي تولد و آموزش كودكان كارگر را دربرداشته باشد
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سرمايه داران براي استثمار ھرچه بيشتر كارگران ، از آنھا ميخواھند كه دريك تكنيك خاص تسلط 

به . پيدا كنند؛ واگركارگران بخواھند بريك تكنيك مسلط شوند بايد براي اينكاريك دوره آموزش ببينند

نسبت آن  اين ترتيب ، ناچاريم كه درارزش نيروي كار ھزينه ھاي مربوط به اين آموزش را ، كه

عموما گفته ميشود كه زمان كار اجتماعا الزم براي توليد نيروي كار . اندك است ، نيز منظورنماييم

كه ما قبال ازآنھا سخن گفتيم؛ ويا اينكه ارزش نيروي . ، زمان كار اجتماعا الزم وسايل معيشت است

  . كار ارزش وسايل معاش الزم براي تضمين وجود كارگر وفرزندان او ميباشد

درمورد ارزش مصرف نيروي كار ،اين ارزش مصرف از ارزش مصرف سايركاالھا متفاوت 

. نيروي كار يك كاالي ويژه است وارزش مصرف آن داراي يك خصلت ويژه است. است

سايركاالھا ، مثل غالت ،لباس وغيره نميتوانند بوسيله مصرف ارزش خود ، ارزش جديدي ايجاد 

ي ويژه كه نيروي كار باشد يعني زمانيكه درطي آن كارگركارميكند اما مصرف اين كاالھا. كنند

اين ھمان تفاوت . "اين ارزش ميتواند باالتر از ارزش خود نيروي كارباشد :ميتواند ارزش ايجاد كند

به اين تفاوت ارزش  1." درارزش است كه سرمايه دار ھنگام خريد نيروي كاردرنظر داشته است

   .ارزش اضافي استخراج شده بوسيله سرمايه دار از استثمار كارگر ناشي ميشود. اضافي ميگوييم

ارزش اضافي چگونه ايجاد ميشود؟ اكنون به طور مشخص روند توليد ارزش اضافي را مورد 

كند در كارخانه پس از خريد نيروي كار كارگر، سرمايه دار ، او را مجبورمي. بررسي قرار ميدھيم

  . اش كار كرده و براي او كاال توليد نمايد

  . روند كار و روند افزايش ارزش: توليد سرمايه داري ، داراي خصلت دوگانه است 

روند كار روندي است كه درآن انسان  به كمك فعاليت مناسب با ھدف خود و يك روش كار معين 

سرمايه داران مالك وسايل . خود را برآورده سازدتا نيازھاي ھمنوعان . موضوع كاررا تغييرميدھد

: توليد بوده ، كارگران تحت فرمان سرمايه دار كاركرده و ثمره كار به سرمايه داران تعلق ميگيرد

ھمه اين خصلت مشخصه روند كار سرمايه داري را تشكيل ميدھد، در روند كار سرمايه داري ، 

اعي ايجادميشود اما اين به ھيچ وجه ھدف توليد ارزش ھاي مصرف براي برآوردن نيازھاي اجتم

اگر سرمايه داران كارگران را مجبور به توليد اين يا آن ارزش مصرف مي . سرمايه داري نيست

اگر آنھا يك . نمايند، فقط به اين دليل است كه ارزش مصرف تكيه گاه مادي ارزش را تشكيل ميدھد
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ازجمله ( كاالئي را طلب نكرده و ارزش ايجاد شده ارزش مصرف معين را فراھم ننمايند، ھيچ كس 

  .تحقق نخواھد يافت) ارزش اضافي

  كارگر وقتيكه به وسيله  . روند توليد سرمايه داري درعين حال روند افزايش ارزش است

ارزشي كه به . كارش يك ارزش مصرف را توليد ميكند يك ارزش تازه را نيز ايجاد مي نمايد

د شده است، بزرگتراز ارزش خود نيروي كاراست؛ و افزايش ارزش ھدف تازگي توسط كارگرايجا

نھايي سرمايه دار را تشكيل داده، وروند افزايش ارزش ، اصل ھدايت كننده توليد سرمايه داري را 

  . تشكيل ميدھد

سرمايه دارکارخود را با خريد وسايل توليدالزم برای کار يک , مثال درتوليد نخ پنبه ائی 

فرض ميکنيم که ارزش وسيله توليد معادل . کاردوازده ساعته شروع ميکند -يک روز کارگربرای

کار  -ھمچنين فرض کنيم که سرمايه دار نيروی کار يک روز. لایر باشد 2400يا , ساعت کار 48

آنگاه روند . لایر است خريداری مينمايد 300ساعت کار  ويا  6يک کارگررا که ارزش آن معادل 

وازآنجا که سرمايه دارنيروی کاريک . رطی آن کارگر پنبه ميريسد شروع ميکندتوليد را که د

فرض . کار را خريداری کرده نميتواند کارگر را فقط به مدت شش ساعت به کار وادار سازد -روز

ارزش نخ ھای رشته شده معادل کميت , ساعت باشد؛  دراين حال  12کار اين کارگر  -کنيم که روز

ريالی است که بوسيله وسايل  2400اين مبلغ شامل يک ارزش . لایر است 3000ساعت يا  60کار 

ساعت کار  12ريالی جديدا ايجاد شده بوسيله  600ويک ارزش , توليد به آن انتقال يافته 

لایر آنرا صرف  2400لایر خرچ کرده که  2700دراين روند کار، سرمايه دار فقط .  کارگراست

افزايش , لایر اضافی 300.  آنرا صرف پرداخت دستمزد نموده استلایر 300خريد وسايل توليد و 

ارزش يا ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگر را نشان ميدھد که بوسيله سرمايه دارتصرف شده 

  . به اين ترتيب روند افزايش ارزش روند افزايش ارزش اضافی است. است

, اين ھمه  با. ارزش ھای مساوي صورت ميگيرد آنچه که درباال گفته شد با مراعات اصل مبادله با

سرمايه دار پس ازينکه نيروی کار را . ما شاھد افزايش ارزش و پيدايش ارزش اضافی ھستيم

کليد راز ارزش اضافی درينجا نھفته : خريداری کرد حق استعمال آنرا برای خود به دست مياورد
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ھمانطوريکه ارزش , نده آن تعلق نداردديگربه فروش, يعنی کار, ارزش مصرف نيروی کار. "است

ارزش روزانه نيروی , فرد صاحب پول . مصرف روغن فروخته شده ديگربه بقال تعلق ندارد

کار يک روزتمام به وی تعلق ) يعنی(پس مصرف آن درطول روز, کاررا پرداخت کرده است

با  –ز کار باشد حتی اگرمخارج نگھداری و ترميم اين نيروی کار فقط معادل نصف رو. ميگيرد

يعنی ارزش ايجاد شده به وسيله  -وجوداينکه وی ميتواند درطول يک روز تمام کاريا عمل نمايد

  2..." دوبرابرارزش روزانه آن باشد, مصرف آن درطول يک روز

, ھرچقدرسرمايه دار کارخانه ھای بيشتری بازکند وھرچه اين کارخانه ھا بيشتربزرگترباشند

زيرا ارزش ايجاد شده بوسيله نيروی کارکارگراز ارزش نيروی , اشت ميشودثروتھای بيشتری انب

  . کار بسياربيشتر بوده واين تفاوت به وسيله سرمايه دار غصب ميشود

ميتوانيم به روشنی مشاھده کنيم که اين ارزش اضافی به , با بررسی روند توليد ارزش اضافی 

اما بورژوازی ونمايندگان اش برای پنھان کردن . توسيله کار کارگران درحيطه توليد ايجاد شده اس

که بوسيله سرمايه دار بدست آمده از  ماھيت استثمار کارگر وانمود ميکنند که ارزش اضافی جديدی

ما نميتوانيم ارزش اضافی را . ما بايد اين دروغ را کامال فاش سازيم. حيطه مبادله ناشی شده است

 را با قيمتی کمترازارزش آن بدست مياورد و نه ناشی ازينکه نه ناشی ازين بدانيم که خريدارکاال

سودھا يا , درواقع . فروشنده کاال خود را با قيمتی باالترازميزان ارزش آن به فروش ميرسانند

با اين دليل که گاھی آنھا درمقام , زيانھای ايجاد شده برای کسانيکه ازين شيوه ھا استفاده ميکنند

ھمچنين نميتوان ارزش اضافی را . ھمديگرراجبران مينمايند, فروشنده اندخريدار وگاھی درمقام 

ناشی از حقه بازی دانست زيرا باوجود اينکه برخی قربانی آن بوده وبرخی برنده اند اما ميزان کل 

  3"طبقه سرمايه دار يک کشور نميتواند از خودش دور رود."ثروت ھای دوطرف اضافه نميشود

اين رابطه دراين نھفته است , اضافی وحيطه مبادله يک رابطه مشاھده کنيم اگربخواھيم ميان ارزش

  نيروی کار ووسايل توليد را خريداری کرده وکاال ھا را به, که سرمايه دار

سرمايه دار نيروی کار ووسايل , درحيطه گردش . اين نميتواند ازين حيطه جدا باشد:فروش ميرساند

ليد ارزش اضافی را ميدھد؛و وقتی سرمايه دارکاال را به فروش توليد را خريداری کرده واجازه تو

اما به ھرصورت ارزش اضافی فقط ميتوانددرحيطه . به ارزش اضافی تحقق ميبخشد, ميرساند 
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ارزش اضافی فقط ميتواند محصول . توليد گردد, توليد و نه درحيطه گردش ومبادله 

  .باشداستثمارکارگربوسيله سرمايه داردرطی روند توليد 

ما ميتوانيم جوھرسرمايه و قوانين اقتصادی بنيادی , پس ازافشاء کردن راز استثمارسرمايه داری

يعنی . سرمايه ارزشی است که ميتواند ارزش اضافی به باربياورد. سرمايه داری را درک کنيم

ه سرمايه خنثی نيست بلکه روابط توليدي سرماي. ارزشی است که خود قادربه توليد ارزش است

  .داری و روابط طبقاتی استثمار کارگران بوسيله سرمايه دار را مجسم ميسازد

وسايل توليد وپول . اين روابط که بوسيله سرمايه دارتجسم يافته اند نتيجه يک تکامل تاريخی ھستند

اما فقط با روابط توليد سرمايه داری , مدتھا قبل از تولد روابط توليد سرمايه داری وجود داشته اند

يعنی وقتيکه به وسيله سرمايه داران تصرف شده و به وسيله استخراج . به سرمايه تبديل شده اند

فقط . يک زنگی يک زنگی است:" مارکس ميگويد. ارزش اضافی از کارگران تبديل شدند

فقط . يک ماشين نخ ريسی يک ماشين نخ ريسی است. درشرايط معين است که به برده تبديل ميشود

    4." ن است که به سرمايه تبديل ميشوددرشرايط معي

مطابق گفته ھای آنھا . اقتصاددانان بورژوازي ادعاميکنند که وسايل توليد معرف سرمايه ھستند

ھدف اين ھجويات استفاده ازروابط ميان اشياء .سنگ وچماق انسانھای اوليه از نوع سرمايه بوده اند

, ين ھمان مخفی کردن ماھيت استثمارکارسرمايه برای پوشاندن روابط طبقاتی ميان انسانھاست؛ ا

گفتن اين است که سيستم سرمايه داری ازعھد , نفی اين واقعيت که سرمايه يک مقوله تاريخی است 

  . باستان وجود داشته و دگرگون نخواھد شد

, اين است , ايجاد ارزش اضافی : " مارکس درتحليل مشخصات شيوه توليد سرمايه داری ميگويد

اقتصادي بنيادی سرمايه داری بوده وغايت عينی  قانون، قانوناين  5." ن مطلق اين شيوه توليدقانو

اگر توليد ارزش اضافی صورت . توليد سرمايه داری را روشن ساخته و ماھيت آنرا عريان ميسازد

تمام فعاليتھای سرمايه داری شامل مکيدن خون .توليد نميتوانست سرمايه داري بشود, نميگرفت 

داشتن حرص ارزش , بجيب زدن صدھا وھزارھا . وعرق کارگران با ھدف ثروتمند شدن است

" , 6"ھدف سرمايه توليد سود است و نه ارضاء نيازھا" , اينست ماھيت سرمايه داری, اضافی 

موتور وپايان توليد , سرمايه و افزايش ارزش آن بوسيله خودش به عنوان نقطه حرکت ونقطه پايان 
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تمام سيستم سرمايه داری برپايه استثماروحشتناک کارگران بوسيله سرمايه داران  7."يدبه نظرميا

  . استثمارانسان به وسيله انسان است, سيستم سرمايه داری يک سيستم جنايتکارانه . بناء شده است

بورژوازی ونماينده گان آن برای حفاظت از سيستم سرمايه داري ماھيت استثمارگری سرمايه داری 

آنھا ميگويند اگرکارگران . پنھان ساخته و ھجويات زيادی را برای فريب توده ھا اختراع ميکنند را

واگرسرمايه داران ثروتمند " زندگی سخت است" گرسنه اند وازسرما ميلرزند بدليل آن است که 

اينھا سخنان پوچی بيش . آنھا ميباشد و غيره " فعاليت وروحيه صرفه جوی " ميشوند به لطف 

اگرسرمايه داران کارنمی کنند، چکش را به دست نميگيرند، به ماشين ھا دست نمی زنند، . يستندن

زندگی پرخرجی را , بگويند؟ اگرآنھا بدون وقفه خرج کرده " فعال" چگونه ميتوانند به خودشان 

کنند؟ درجامعه کھن چين کارگران يک " صرفه جويئ" ميگذرانند ديگر چگونه ميتوانند ادعای 

بلکه به اين دليل " زندگی سخت بود" نه به اين خاطر كه , دگی غيرقابل تحمل را ازسرميگذراندندزن

دريک کلمه فقرکارگران و ثروت . که بخش عظيم ثمره کار آنھا به وسيله سرمايه تصرف ميشد

سيستم استثماری سرمايه داری که پايه آنرا تملک . سرمايه داران ھردو دارای يک منشاء ميباشد

  . صوصی سرمايه داری تشکيل ميدھدخ

  شيوه ھای بيرحمانه استثمار وستم برکارگران

  بوسيله سرمايه داران

  کارگران به وسيله سرمايه داران و ستم بر شيوه ھای بيرحمانه استثمار

سرمايه دار خون آشامی است که کارگران . سرمايه داری تجسم واقعی سرمايه وروح سرمايه است

سرمايه دار برای کسب سود ھرچه بيشترازھرشيوه . را تا آخرين قطره خون آن استثمارخواھد کرد

نرخ ارزش اضافی به ما امکان . وروشی برای تحکيم و تشديد استثمارکارگران استفاده ميکند

  . ماييمميدھدتا درجه استثمارکارگربوسيله سرمايه داررا مشاھده ن
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اگربخواھيم بدانيم نرخ ارزش اضافی چيست و درجه استثمارکارگربوسيله سرمايه داررا توضيح 

دھيم بايد دروھله اول نقش متفاوتی را که وسايل توليد وابزارکاردرشکل گيری وافزايش ارزش 

  . ايفاء ميکنند درک کرده و تفاوت ميان سرمايه ثابت وسرمايه متغييررا بفھميم

ارزش مصرف اوليه آنھا ازدست رفته اما ارزش آنھا ناپديد , ليد درروند کارفرسوده شده وسايل تو

ارزش آنھا بلطف دگرگونی که بوسيله کار کارگرصورت ميگيرد به محصوالت جديد . نميشود

با اين ھمه اين انتقال نميتواند ھيچگونه ارزش جديدی ايجاد کند درنتيجه اين بخش . انتقال يافته است

برخالف سرمايه . رمايه که صرف خريد وسايل توليد ميشود بنام سرمايه ثابت خوانده ميشوداز س

درواقع ( آن بخش از سرمايه که صرف خريد نيروی کارميشود سبب افزايش ارزش ميشود, ثابت 

اين بخش از ) ارزش اضافی ايجاد شده به وسيله کار كاگر از ارزش خود نيروی کار فراترميرود

. ارزش اضافی دقيقا محصول افزايش سرمايه متغييراست. م سرمايه متغييرخوانده ميشودسرمايه بنا

ارزش اضافی باشد به اين  plسرمايه متغيير وحرف  vنشاندھنده سرمايه ثابت، حرف  cاگرحرف 

 c+v+plبه ارزش کل محصول معادل  c+vترتيب سرمايه بکارافتاده به وسيله سرمايه دار معادل 

) ارزش اضافی( plنميتواند درطول روند توليد تغييرکند ) سرمايه( cکه ارزش ازآنجا . است

به ھمين دليل است که اگربخواھيم درجه . خواھد بود) سرمايه متغير( vمنحصرا محصول افزايش 

  . را درنظربگيريم v & plبلکه بايد  cاستثمارکارگر را نشان بدھيم نه 

نرخ ارزش اضافی را  pl/vتقسيم کنيم درنتيجه ) سرمايه متغير( vرا به ) ارزش اضافی( pl  اگر

  : اگرمثال نخ ھای پنبه ايی را مجددا درنظربگيريم خواھيم داشت. بدست ميدھد

V  لایر و  300مساوی به pl  لایر بوده است ونرخ ارزش اضافی يعنی  300نيز معادل بهpl/v  که

 . فيصد خواھد بود 100تيجه معادل نشاندھنده درجه استثمارسرمايه داری است درن

ميتوان مشاھده کرد که برطبق روند افزايش ارزش زمان کار روزانه يک کارگردرواقع ميتواند به 

ميشود، اين ) يعنی دستمزد(يک بخش صرف بازتوليد ارزش سرمايه متغير: دو بخش تقسيم شود

ھد وبنام زمان کارالزم ناميده بخش از زمان کاراجازه برطرف ساختن نيازھای حياتی کارگررا ميد
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ميشود، بخش ديگرصرف توليد ارزش اضافی برای سرمايه دارميشودوبنام زمان کار اضافی 

  .به اين طريق ميتوان نرخ ارزش اضافی را به شکل ذيل نشان داد. خوانده ميشود

  

  

  

  .طوالنی ترکردن زمان کار وسيلهاخذ ارزش اضافی مطلق به 

درسيستم . برای تشديد استثمارکارگرسرمايه دار ھمواره ميکوشد نرخ ارزش اضافی را افزايش دھد

سرمايه داری زمان کاريک کارگر درطول يک روز ازجمع زمان کار الزم و زمان کار اضافی 

فرض کنيم که دراصل روز کاريک کارگردوازده ساعت باشدکه شش ساعت آنرا . ميشودتشکيل 

حال سرمايه دار زمان کاررا . زمان کار الزم وشش ساعت ديگررا زمان کاراضافی تشکيل ميدھد

ساعت باقی مانده است اما زمان  6ساعت افزايش ميدھد زمان کار الزم تغييرنکرده وھمان  15به 

به اين ترتيب نسبت . ساعت زياد شده است 3ساعت افزايش يافته و به ميزان  9کار اضافی به 

%  150به % 100افزايش يافته و نرخ ارزش اضافی از  6/9به   6/6کاراضافی به کار الزم از

اين توليد ارزش اضافی که ناشی از طوالنی کردن مطلق زمان کارروزانه است . رسيده است

  .دارزش اضافی مطلق خوانده ميشو

 18وحتی  16,  15درچين قديم زمان کار روزانه يک کارگربه طرز وحشتناکی طوالنی بود و به 

برخواستن قبل ازطلوع آفتاب و خوابيدن درنيمه شب و ھمواره ستاره " دراين زمان . ساعت ميرسيد

روز  357بايد " تيان تسين "قبل از آزادی، کارگران يک کارخانه . چيزی عادی بود" ھا را ديدن 

اگراين ميزان را برحسب سيستم روزکار ھشت . ساعت کارميکردند 20درسال و ھرروز قريب 

ويا به عبارت ديگرکار سه . روزکاردرسال انجام ميداد 893ساعته درنظربگيريم ھرکارگربايستی 

سرمايه داربه منظور ھرچه طوالنی ترکردن ساعت کار روزانه به . سال واقعی رادريک سال

ھا و پستی ھا ازقبيل ثبت نام برای رفتن به توالت دست زده وحتی عقربه ھای ساعت را  انواع حيله

 نرخ ارزش اضافی زمان کار اضافی  (pl)ارزش اضافی 

الزم زمان کار  (v) سرمايه متغير 
== 
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ھرچه ساعت کارکارگرطوالنی ترشود به ھمان نسبت زمان کاراضافی مھمترو . به عقب ميکشد

تحت استثمار بی رحمانه . کميت ارزش اضافی مطلق کسب شده بوسيله سرمايه داربيشترخواھد بود

اين مصرف زياده ازحد نيروی کار موجب واردآمدن صدمات جسمی بيشمار به سرمايه داران، 

  . کارگر و مرگ پيش رس اوميگردد

سرمايه داران ازطريق طوالنی کردن زمان کار به استثمارمی افزايند اما ھرچند که اين شيوه خيلی 

سرمايه به عالوه . آسان است ولی بطور اجتناب ناپذيری مقاومت کارگران را باعث ميشود

ساعت به کاربپردازند زيرا مصرف نيروی کار به  24دارنميتواند کارگران را وادار کند درتمام 

به اين دليل، سرمايه داران برای تشديد استثمارکارگران به . يک مرز فزيولوژيك برخورد ميکند

  . ر اضافیشيوه ھای ديگری دست ميزنند، يعنی تقليل زمان کار الزم وطوالنی کردن نسبی زمان کا

 

  .استخراج ارزش اضافی نسبی بوسيله تقليل زمان کارالزم

چگونه ميتوان زمان کار الزم را تقليل داد؟ ميدانيم که زمان کارالزم زمان کاری است که برای 

ارزش نيروی کار به نوبه خود به ارزش وسايل معيشت . بازتوليد ارزش نيروی کارضروری است

اگرسرمايه دارتکنيکھا وماشين ھای جديدی را به . الزم برای کارگروخانواده او وابسته است

يرد اين امر عموماً سبب افزايش بارآوری کاراجتماعی ودرنتيجه تقليل ارزش وسايل معيشت کاربگ

به اين ترتيب بدليل کاھش ارزش نيروی کارھرچند که . ضروری برای بازتوليد نيروی کاراست

زمان يک روز کاريک کارگرثابت باقی ميماند اما زمان کارالزم ميتواند کاھش يافته وزمان 

ساعت وزمان کار  6فرض کنيم که زمان کارالزم دراصل .رنسبی افزايش يابدکاراضافی بطو

ساعت باشد اگربارآوری کار دو برابرشود ارزش وسايل معاش الزم برای کارگر  6اضافی نيز 

 6به اين ترتيب زمان کار الزم برای بازتوليد ارزش نيروی کاراز . وخانواده اوبه نصف تقليل ميابد

ساعت  9ساعت بود به  6ل خواھد يافت، اما زمان کار اضافی که درآغازساعت تنز 3ساعت به 

رابطه ميان زمان کاراضافی وزمان کارالزم . ساعت به آن افزوده خواھد شد 3افزايش ميابد يعنی 

اين ارزش اضافی . افزايش خواھد يافت% 300به % 100ونرخ ارزش اضافی از  3/9به  6/6از 
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مان کار الزم و افزايش نسبی زمان کار اضافی ارزش اضافی نسبی توليد شده به وسيله تقليل ز

  . خوانده ميشود

الزم به تذکراست که اگريک سرمايه دار منفرد، تکنيک ھا وماشين ھای جديدی را به 

کارگيردوکارگران را مجبورسازد که بارآوری کاررا افزايش دھند، ازآنجايی که وی به تنھايی 

معاش را تقليل دھد نخواھد توانست بالفاصله ارزش اضافی نسبی  نخواھد توانست ارزش وسايل

حال که قضيه ازين قراراست، چرا سرمايه دار تکنيکھای جديد وماشين ھای تازه به . استخراج کند

کارميگيرد؟ انگيزه مستقيم او اين است که اگرزمان کارفردی او برای توليد کاالھای خويش 

شد خواھد توانست کاالی خود را با ھمان قيمت تعيين شده به وسيله کمتراززمان کاراجتماعا الزم با

زمان کار اجتماعا الزم به فروش برساند وبه اين ترتيب نسبت به سايرسرمايه داران ارزش اضافی 

  . بيشتری کسب کند

مارکس اين ارزش اضافی حاصل ازکمتربودن زمان کار انفرادی برای توليد يک کاال اززمان 

  .الزم برای توليد آنرا ارزش اضافی فوق العاده مينامدکاراجتماعا 

اما سرمايه داری که قبل از ديگران تکنيک ھای جديدی بکارميگيرد نخواھد توانست اين ارزش 

زيرا سايرسرمايه داران، که شاھد اھميت . اضافی فوق العاده را برای مدتی طوالنی به جيب بزند

پس از بکاربردن عمومی تکنيک ھا و ماشين . نجام دھنداين سود ھستند ميخواھند ھمين کاررا ا

ھای جديد، و با ارتقاء بارآوری کار، ارزش کاال ھا ميتواند کاھش يافته با تفاوتی که قبالميان زمان 

کارانفرادی وزمان کاراجتماعا الزم وجودداشت و سبب ايجاد ارزش اضافی فوق العاده ميشد 

اما به اين ترتيب بارآوری . وق العاده وجود نخواھد داشتازين پس اين ارزش ف. ناپديدميگردد

کاراضافه افزايش يافته و ارزش تعداد زيادی ازکاالھا نسبت به ھم کاھش ميابد، وسايل معاش که 

اساس ارزش نيروی کار را تشکيل ميدھند ارزانترخواھد شد، بنابراين ارزش نيروی کار کاھش 

تيجه اين است که سرمايه دار ميتواند بارديگرارزش اضافی نسبی ن. يافته وزمان کارالزم تقليل ميابد

  .بيشتری به چنگ آورد

عالوه بر افزايش بارآوری کار، سرمايه داران حريص به تشديد کارو تقليل زمان کار الزم برای 

افزايش بارآوری کاروشدت آن سبب چند :" مارکس ميگويد . اخذ ارزش اضافی نسبی، دست ميزنند
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توده کاالھای بدست آمده دريک زمان معين شده ودرنتيجه آن بخش ازروز کاررا که كار برابرشدن 

   8." کارگری جزء توليد معادل وسايل معيشت خود ميکند کوتاه مينمايد

سرمايه دار ازطريق افزايش آھنگ، ارتقاء معيارھا و کاھش پست ھای کارآنقدرکارگران را فشرده 

دريک کارخانه نساجی . کار کارگران ديگرھيچ رمقی ندارندوسنگين ميکند که پس از يک روز 

برای رقابت با يک کارخانه . وجودداشت 1933کارگربرای ده ھزاردوک درسال  440شانگھای 

ژاپنی مشابه و اخذ ارزش اضافی بيشترسرمايه داران اين کارخانه کارگران را مجبور به افزودن 

برای  227شماره کارگران به  1934درسال . ش دادندشدت کارکرده درعين حال تعداد آنھا را کاھ

درجامعه کھن چين، تحت يوغ سرمايه داران، بسياری از کارگران، . ده ھزاردوک کاھش يافت

سالگی ديگرقادربه کارنبوده وپيش ازموعد می  40تحت فشار بسيار شديد کارپس از رسيدن به 

  . مردند

  

  .تشديد استثمارکارگر،  پايين ترازارزش نيروی کارکاھش دستمزد به 

درميان ترکيب ھای متعددی که سرمايه داران برای استثمارکارگران استفاده ميکنند، تقليل وضبط 

وقتيکه ما درباال ارزش اضافی مطلق را مورد تجزيه و  تحليل قرارداديم . دستمزد وجود دارد

دستمزد , اما درواقع . فرض کرديم که سرمايه دار دستمزد رامطابق ارزش نيروی کار ميپردازد

سرمايه دارھمواره درسودای کاھش دستمزد . کارگر اغلب پايين تراز ميزان ارزش نيروی کاراست

فقط تاحدودی که برای کارگر يک ھستی ناپايداررا تضمين نمايد؛ عالوه براين سرمايه , است يعنی 

کمترازميزان ارزش  داران به ھروسيله ای برای کسرکردن از دستمزد کارگران وکاھش آن به

. به نحوی که کارگران حتی نتوانند حداقل سطح زندگی را تضمين نمايند, نيروی کارمتوسل ميشوند

کرايه ميگيرندحال آنکه  9"فن"  47قاطر  و اسپ را روزانه " کی لوان" مثال درمعدن ذغال سنگ 

يک آدم به " اگر ميگفتند کامال حق داشتند . تجاوز نميكرد" فن" 22دستمزد روزانه يک معدنچی از 

به عالوه درچين کھن در بسياری از کارخانجات مجازاتھای ". اندازه يک قاطر ارزش ندارد

به عنوان . گاه ازميزان دستمزد ھم فراترميرفت, متعددی عليه کارگران وجود داشت و حتی جريمه 
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زپنجره به بيرون نگاه برای کسانيکه ا, مثال برای کسانيکه ھروقت دلشان ميخواست آب ميخوردند

ميکردند و کسانيکه درجلسات کارگری شرکت ميکردند جريمه مختلفی وجود داشت و ايجاد 

اين جريمه ھا يکی ازوسايل جمع آوری . سازمانھای کارگری ھرچه شديدترسرکوب ميشد و غيره

  . ثروت بوسيله سرمايه داران بود

  تعداد زيادی اززنان و کودکان بھرهسرمايه داران به نحوی بازھم بيرحمانه تری از کار

دستمزد کارگران اغلب از ارزش نيروی کار کمترميشد و دستمز زنان , درين شرايط . ميگرفتند

ساعت درروز کارميکردند اما  10زنان نيز بيش از , درچين کھن . وکودکان بازھم پائين تربود

ازين ھم پايين تربود واغلب  دستمزد کودکان. يا نصف دستمزد مرد بود 3/2دستمزدشان عموما 

فقط اندکی خوراک به آنھا ميدادند , برخی ازسرمايه داران . حدود نصف دستمزد کارگران بود

" کودکانی که درکارخانه گمارده شده بودند" و " کارآموزان" وھيچ دستمزدی به آنھا نمی پرداختند 

" سرمايه داران : مارکس ميگويد. ازنظرسرمايه داران ابدا به عنوان انسان درنظرگرفته نميشدند

حريررا با خون کودکان که ازفرط کوچکی ناچاربودند درتمام طول کار برروی صندلی ھای بلندی 

بعلت رفتار بد سرمايه داران اين کودکان درھنگام رشد جسمی وفکری . می بافتند" قرار بگيرند

خورده ومورد توھين خود ھيچ چيزی را برای خوردن ويا پوشيدن نداشتند واغلب کتک 

تحت فشار بيرحمانه سرمايه داران تعداد زيادی ازين کودکان به بيماری ونقص . قرارميگرفتند

  . عضو دچارشده وازبين ميرفتند

درجامعه سرمايه داری کارگران نه فقط استثمارميشوند بلکه به وسيله سرمايه داران تحت 

مايه داران صنعتی مقرراتی را تنظيم کرده اند که درچين قديم تعداد زيادی از سر. فشارقرارميگيرند

اين مقررات . اين مقررات شامل ده ھا نوع و حدود صد ماده بود. کارگران را تحت فشارقرارميداد

" , " تفتيش درھنگام ورود وخروج " ازآنجمله ميتوان . به شدت به آزادی کارگران لطمه ميزد

اين کارخانه ھا به زندانھای واقعی و کارگران . م بردو غيره را نا" قدرت اخراج کارگرازکارخانه

برخی ازسرمايه داران حتي پوليس نظامی را برای سرکوب کارگران . به زندانی تبديل شده بودند

  .وارد کارخانه ميکردند
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  . روابط استثماری سرمايه داری را ميپوشاند ،دستمزد

  .دستمزد يک شکل قلب شده ارزش يا قيمت نيروی کاراست

کارگران درکارخانه سرمايه داران کارکرده وازآنھا دستمزد دريافت , درجامعه سرمايه داری 

درظاھر به نظرميرسد که سرمايه دار برای يک روز کار به کارگر يک روز دستمزد . ميدارند

گويی که کارکارگريک مزد معادل . وبرای يک ھفته کارکارگر يک ھفته دستمزد پرداخت مينمايد

درواقع شکل دستمزد استثمار کارگر را به . وجود دارد" بازارعادالنه " ت کرده ويک خود درياف

  .وسيله سرمايه دار مخفی ميکند

کار؛ بلکه ) يا قيمت(ارزش ) يعنی(دستمزد کارآنچيزی نيست که به نظرمی آيد :" مارکس ميگويد

مي گويد كه دستمزد وقتي بورژوازي   10".نيروی کار است) قيمت( فقط يک شکل قلب شده ارزش 

  .است اين كامالً دروغ است" نيروي كار) قيمت(ارزش "

 11"يکی از مھمترين نکات تمام اقتصاد سياسی" بايد ميان نيروی کار و کارتفاوت قائل شده و اين 

درسيستم سرمايه داری اين نيروی کار و نه کاراست که بصورت کاال وجود . را تشکيل ميدھد

ال نيست و نميتواند موضوع خريد وفروش واقع شود؟ دليل آن به شرح ذيل چرا يک کار کا. دارد

  : است

ميبايستی مثل ھرکاالی ديگرقبل از آنکه درمعرض فروش , اگر کاريک کاال بود .1

درواقع کار، مصرف نيروی کار است وقبل از به فروش . وجود داشته باشد, قرارگيرد 

کارفقط پس . ی کارکارگر وجود داردرساندن آن وجودنداشته و فقط بعدازفروش نيرو

ازآغاز روند کار وجود دارد به عالوه ازين لحظه به بعد کارکارگر ديگربه او تعلق ندارد 

 . وبه سرمايه دار متعلق است ودرنتيجه ديگرنميتواند به وسيله کارگربه فروش برسد

ً مطابق قانون ارزش بايد با ارزش مساوی خود مبادله , اگر کار  .2 کاال ميبود ضرورتا

سرمايه دار ميبايستی به اودستمزدی معادل تمام ارزش , برای خريد کارکارگر. ميشد

اگر چنين ميبود سرمايه دار منشاء ثروتمند . ايجاد شده بوسيله اين کار را پرداخت ميکرد
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را ازدست ميداد وسيستم سرمايه داری نيز  شدن خود يعنی ارزش اضافی

 . ديگروجودنميداشت

آنھم بايد دارای ارزش ميبود؛ اما چيست که اين ارزش را تعيين ميکند؟ , اگر کار کاال بود .3

 ما ميدانيم که ارزش ھر کاال به وسيله کميت کاری که دربردارد 

کميت کارتعيين ميشد و  اگرکارارزشی داشته باشد اين ارزش نيز به وسيله. تعيين ميشود

  .اما اين ھيچ معنی ندارد. درنتيجه کار بوسيله کار اندازگيری ميشود

درواقع ارزش يا . بنابراين ميتوان مشاھده کرد که کاريک کاال نيست ودارای ارزشی نميباشد

درسيستم سرمايه داری اين نيروی کار است که سرمايه . قيمت کاروجود ندارد

دستمزدی که سرمايه داربه کارگر پرداخت ميکند يک بخش از . يکنددارازکارگرخريداری م

ارزش ايجاد شده بوسيله نيروی کار است وبخش ديگراز ارزشی که به وسيله کارکارگرايجاد 

به ھمين دليل است که . شده است يعنی ارزش اضافی به وسيله سرمايه دار غصب ميگردد

بط ميان استخدام کننده ومزد بگير دستمزد درشيوه سرمايه داری منعکس کننده روا

  . استثمارکننده واستثمارشونده است که ميان سرمايه دار وکارگر وجود دارد

  

  .ارگران گرايش به کاھش يافتن دارددستمزد واقعی ک

سرمايه داران از پول برای پرداخت دستمزدھا استفاده ميکنند وقتی کارگر نيروی  معموال

يک مقدار معين از پول را اخذ ميکند اين مقدار پول که کارخود را به فروش ميرساند و

اين کميت پول نميتواند . نشاندھنده دستمزد است بنام دستمزد اسمی يا ظاھری ناميده ميشود

فقط کميتی ازوسايل معاش که بتواند واقعا به وسيله . نشاندھنده سطح زندگی واقعی کارگرباشد

اين دستمزد که سطح . طح زندگی اورا نشان دھداين دستمزد پولی خريداری شود ميتواند س

  . زندگی واقعی کارگررا نشان ميدھد دستمزد واقعی نام دارد

دستمزد اسمی يا ظاھری ودستمزد واقعی ھميشه با ھم مطابقت ندارند وقتی دستمزد اسمی 

مت ھمراه با کاھش قدرت خريد پول و افزايش قي. تغييرنکند دستمزد واقعی ميتواند کاھش يابد
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وسايل معاش کميتی ازين وسايل که ميتواند درمقابل آن مبلغ دستمزد ظاھری معاوضه شود 

بعضی اوقات دستمزد اسمی يا ظاھری . تقليل يافته ودرنتيجه دستمزد واقعی کاھش می يابد

اندکی افزايش می يابد اما با اين ھمه اين افزايش کمتراز ميزان افزايش قيمت وسايل معيشت 

  . جه درھمين حال نيز دستمزد واقعی بازھم کاھش می يابداست ودرنتي

دستمزد واقعی کارگران درجامعه سرمايه داری درھرلحظه ازخود گرايشی به کاھش نشان 

بورژوازی به طور بی وقفه , افزايش قيمت افزايش دستمزد ھا , مثال به وسيله تورم . ميدھد

عه داده وبه اين ترتيب بروخامت استثمار تفاوت ميان دستمزد ظاھري و دستمزد واقعی را توس

  . کارگران می افزايد

سلسله " دستمزدھا مثل الک پشت ميخزيدند وقيمت ھا مثل خرگوش ميدويدند" درچين کھن 

پول کاغذی را ھرچه بيشتر به بازارميريخت وتورم را به سطحی  12خانواده جيانگ 

 140تعداد کل پول کاغذی بيش از 1949تا  1937سال از  12درطول . باورنکردنی ميرساند

ميليارد بار افزايش يافت به علت اين تورم کارگران چين کھن  8500ميليارد بار و رشد قيمتھا 

قبل از سقوط دودمان سلسله جيانگ ھربار که . درمشقت بارترين وضعيت به سرمی بردند

ما پس از عبور پس از دريافت دستمزد به بيرون ميدويدند ا" کارگر مزد دريافت ميکرد 

درچين کھن دستمزد کارگران " دوياسه خيابان بزرگ قيمت برنج ديگرسه بارزياد شده بود

فراھم . کاھش يافته وتعداد اشيائی که ميتوانستند خريداری کنند بازھم بيشتر کاھش يافته بود

بعضی اوقات پس از يک اعتصاب يا مظاھره . کردن زندگی يک خانواده بسياردشوار بود

زندگی . مزدظاھری اندکی زياد ميشد اما قيمت ھا با سرعت بازھم بيشترافزايش می يافتدست

کارگران ھرروز بدترميشد درچين کھن اجاره خانه ھم بسيار گران بود، برای يک آلونک بايد 

پس ازينکه :" مارکس وانگلس ميگويند . مبلغ گزافی به سرمايه دار پرداخت ميگرديد

خانه را تحمل کرد و دستمزدش پرداخت گرديد بصورت طعمه ائی کارگراستثمار صاحب کار

وام دھنده و غيره , خرده فروش , طعمه مالک خانه : برای سايراعضای بورژوازی درمی آيد

  درجھان ھمه کالغھا سياه "  13" غيره
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شيوه ھای استثماربورژوازی اروپا درقرن نوزده که بوسيله مارکس وانگلس افشاء ." ھستند

  . شده است مشابه به شيوه ھای بورژوازی درچين قديم بود

 

  مبارزه طبقه کارگر عليه استثمارسرمايه داری

درنتيجه بطور اجتناب  کاھش دستمزد واقعی کارگران آنھا را طعمه گرسنگی وسرما ميکند؛

  . پذيری طبقه کارگر به مبارزه عليه استثمارسرمايه داری برمی خيزدنا

طبقه کارگر برای حفظ حق زندگی خود با استثماربيرحمانه بورژوازی به مقابله برخواسته 

وي ميتواند به . اين بسيارمھم است. مبارزه اقتصادی برای افزايش دستمزدھا را دامن ميزند

ھای واقعی جلوگيری کرده وھمچنين درمبارزه خويش  اين ترتيب موقتا از کاھش دستمزد

آگاھی طبقاتی خود را باالبرده ومبارزه جوئی خود را تقويت , وحدت خود را تحکيم بخشيده 

: مارکس ميگويد. کند اما نميتوان درباره نقش مبارزه اقتصادی زياده ازحد اغراق کرد

مبارزه آتيه برای مقتول ھا ونه مثل اين نبايد فراموش کنند که دراين " کارگران به عنوان طبقه

مقتول ھا مبارزه ميکنند که آنھا ميتوانند جلوی حرکت نزولی دستمزد واقعی را بگيرند اما 

نميتوانند جھت آنرا تغيير بدھند؛ که ازمسکن استفاده ميکنند اما نميتوانند بيمار را مداوا 

  14."نمايند

ً مبارزه با اين طريق طبقه کارگر بايد بکوشد خود  را به طور کامل آزاد سازد، و نبايد مطلقا

وی بايد مبارزه اقتصادی را به مبارزه سياسی ارتقاء . خود را به مبارزه اقتصادی محدود نمايد

حاکميت ارتجاعی بورژوازی راسرنگون سازد و سيستم استثمارسرمايه داری را . دھد

  .نابودنمايد

ه بھترکه کارگران منحصراً به مبارزه اقتصادی چ" اما خائينين به طبقه کارگرميگويند 

مطابق اين ترھات طبقه کارگر نبايد انقالب قھری را برای تصرف قدرت ومعدوم " بپردازند

کافی است تا دستمزد او اندکی افزايش يابد آتيه او . نمودن سيستم سرمايه داری انجام دھد
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دان به اين ترھات توسل ميجويند اگراين مرت. اندکی بھترشود تا خود را راضی احساس کند

برای اين است که ميخواھند جنبش انقالبی پرولتاريا را دربن بست رفرميسم بورژوائی 

اسيرساخته و برای ابد طبقه کارگر را به صورت بردگان روزمزد سرمايه داران نگاه 

آنھا " ه برای يک روز کارعادالن"يک دستمزد عادالنه " به جای شعار محافظه کارانه."دارند

  15" نابودی کارمزدوری :" بايد روی درفش خود اين شعار انقالبی را بنويسند

يادداشت ھا
 

  194ماركس ، سرمايه داري ، انتشارات سوسيال، كتاب يك ، جلد يك ، صفحه  -1

 194ماركس ، سرمايه داري ، انتشارات سوسيال، كتاب يك ، جلد يك ، صفحه  -2

 166صفحه , جلد يک , کتاب يک , سوسيالانتشارات , " سرمايه" ,مارکس  -3

 38صفحه , انتشارات پگن " کار روزمزدی وسرمايه " , مارکس -4

   59صفحه ,  3جلد , کتاب يک , انتشارات سوسيال , سرمايه , مارکس  -5

 269صفحه ,  1جلد ,  3کتاب , انتشارات سوسيال , سرمايه , مارکس  -6

    263صفحه , جلد يک ,  3کتاب , انتشارات سوسيال , مارکس سرمايه  -7

   200صفحه  – 2جلد  1کتاب " سرمايه: "مارکس  -8

  .است" فن "  100برابر " ين"يک  -9

   22صفحه " نقد برنامه گوتا: " مارکس  - 10

  3صفحه " کار روزمزدی وسرمايه" مقدمه ای بر: انگلس  - 11

زندگی اقتصادی وسياسی کشور را  1949ه بزرگ که قبل ازسال خانواد 14خانواده چيانکايچک يکی از  - 12

 .کنترول مينمودند

  42صفحه " مانيفيست حزب کمونيست" مارکس وانگلس   - 13

   73صفحه " قيمت وسود, دستمزد: " مارکس  - 14

  73صفحه " قيمت وسود, دستمزد : " مارکس  - 15
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  : کتابھای اصلی برای مطالعه

   17و 10,  5و 4فصل ھای  – 1کتاب " سرمايه " مارکس 

  " کارمزدوری وسرمايه" مارکس 

  " قيمت وسود, دستمزد " مارکس 

   1جلد  –آثار منتخب  –" تحليل طبقاتی جامعه چين" مائوتسه دون 

 – 4بخش  2وفصل  3بخش  – 1فصل " انقالب چين وحزب کمونيست چين " مائوتسه دون 

  2جلد  –آثار منتخب 

  

  : موضوعاتی برای تفکر

ارزش اضافی چگونه ايجاد ميشود؟ چرا ميگوييم توليد سرمايه داری توليد ارزش اضافی  -1

  است؟ 

 شيوه ھای سرمايه داران برای استثمار وستم برکارگران چيست؟  -2

چرا ميگوييم دستمزد سرمايه داری چيزی جزء شکل قلب شده ارزش يا قيمت نيروی کار  -3

 نيست؟ 

 چرا بايد تئوری ارزش مارکس را مطالعه کرد؟  -4
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  فصل پنجم

  در جامعه سرمايه داری،

  نابرابری به طور مدام افزايش

  می يابد

  انباشات سرمايه و تھيدست شدن پرولتاريا

سرمايه داران با کليه وسايل به استخراج ارزش اضافی مطلق و ارزش اضافی نسبی پرداخته و اين 

وز ر به شکل سرمايه در آورده و برای استثمار به کار ميگيرند؛ آنھا ھر ارزش اضافی را مجددا

اين روند که در طی آن ارزش اضافی مجددا . بيشتر کارگران را مورد ستم و استثمار قرار ميدھند

  . سرمايه تبديل ميشود انباشت سرمايه را تشکيل ميدھد هب

که چرا در جامعه کھن سرمايه داران که ھرگز  تجزيه و تحليل انباشت سرمايه ميتواند به ما بفھماند

وز ر وز شاھد افزايش مدام ثروت خود بودند در حالی که کارگران که ھرر به کار نميپرداختند ھر

عالوه . به سختی به کار ميپرداختند شاھد دشوارتر شدن بيش از بيش شرايط زندگی خويش ميگشتند

سلب مالکيت خواھد شد؛ چرا محو  ،مالکيت کنندگانبر اين ما بھتر درک خواھيم کرد که چرا سلب 

جلوگيری از آن  به سرمايه داران به پيروزی سوسياليسم ناگزير است و ھيچ نيروی ارتجاعی قادر

اين نظام سرمايه داری جنايت کار  سازي رسالت بزرگ تاريخی پرولتاريا ھمان واژگون. نيست

  .است
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  نمايدميد انباشت سرمايه استثمار کارگران را تشدي

باز توليد ساده سرمايه داری را تحليل کنيم و دروغ ھايی را که وانمود ميکنند که اين سرمايه 
  .کنيم ءداران ھستند که کارگران را تغذيه ميکنند افشا

درباال گفتيم که انباشت سرمايه داری روندی است که به وسيله آن سرمايه داران بار ديگر ارزش 

به سرمايه تبديل ميکنند قبل از آنکه به تجزيه و تحليل انباشت سرمايه اضافی استخراج شده را 

 ،بپردازيم ببينيم که اگر سرمايه داران به جای تبديل مجدد ارزش اضافی استخراج شده به سرمايه

دراين حالت توليد سرمايه . آن را تماما به مصرف شخصی خود برسانند چه اتفاقی خواھد افتاد

  .باز توليد ساده بپردازدبه  ءت خود را توسعه بخشيده وی قادر نخواھد بود جزداران نخواھد توانس

وی يک کارخانه را با سرمايه ای معادل صد ھزار لایر باز  :يک سرمايه دار را درنظر بگيرييم

ه ، وسايل و ماشين آالت لایر آنرا برای تھيه ساختمان، مواد اولي 80000از اين سرمايه . ميکند

لایر تماما  80000ارزش  با ب فرض کنيم که اين وسايل توليدبرای ساده کردن مطل(. دصرف ميکن

و  ،)در طول يکسال به مصرف رسيده و ارزش آنھا تماما به کاالھای توليد شده انتقال يافته باشد

ارزش اضافی نيز  نرخ فرض کنيم که. لایر آنرا برای خريد نيروی کار مصرف ميکند 20000

  يک سال ارزش محصوالت معادل لایر د ر. باشدمعادل صد فی صد 

80000c+20000v+20000pl=120000  لایر آنرا ارزش اضافی تشکيل  20000خواھد بود که

لایر را به مصرف امور شخصی خود  20000اگر يک سرمايه دار و خانواده او تمام اين  .ميدھد

 ثل سال قبل معادل برسانند درآغاز سال دوم توليد، سرمايه ای که در دست دارد م

80000c+20000v=100000فرض کنيم که نرخ ارزش اضافی تغيير نيابد؛ . خواھد بود

درطول توليد، . خواھد ماند لایر باقی 120000سال دوم ھمان ميزان  توليد دراينصورت ارزش

س اين بازتوليد با ھمان مقيا. مقياس توليد وسيعتر نشده  ودر ھمان سطح آغاز کار باقی ميماند
  . آغاز کار، بازتوليد ساده نام دارد
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  بازتوليد ساده سرمايه داری چه چيزی را نشان ميدھد ؟ 

در وھله اين بازتوليد اجازه ميدھد تا بطور واضح بفھميم که در جامعه سرمايه داری چه کسی، 

ه فقط يک روند توليد را درنظر بگيريم سرمايه دار از سرماي. کسانی ديگری را تغذيه ميکنند

کامال بنظر ميرسد که اين اوست که کارگران را . بکارانداخته برای پرداخت دستمزد استفاده ميکند

نگھداری کرده و روزی ميدھد اين دقيقا ھمان چيزی است که تبليغات سرمايه داران را وانمود 

. کار شودشآاما کافيست که به روند توليد نگاه کنيم تا اين دروغ سرمايه داران بفوريت . مينمايد

دستمزد فقط يک بخشی از ارزشی است که بوسيله خود کارگران در طول روند توليد ايجاد ميشود 

در ارزشی که جديدا ايجا د ميشود نه فقط ارزشی وجود دارد که به کارگر اجازه زندگی و جبران 

که امرار نيروی کارش را ميدھد بلکه ھمچنين ارزشی وجود دارد که به سرمايه دار اجازه ميدھد 

به ھمين دليل است که اين سرمايه . معاش کرده و از يک زندگی پراز خوشی و لذت برخودار باشد

داران نيستند که به کارگران روزی ميدھند بلکه کامال به عکس اين کارگران ھستند که زندگی 

  .سرمايه داران را تامين مينمايند

که بفھميم که سرمايه سرمايه داران ھمواره از تبديل بعالوه ، روند بازتوليد ساده به ما اجازه ميدھد 

مثال گذشته را بار ديگر در نظر بگيريم؛ اين سرمايه دار که در آغاز . ارزش اضافی حاصل ميشود

لایر را به مصرف  20000ريالی را در اختيار داشته و ھر سال  100000کار يک سرمايه 

ال وی تمام سرمايه اولی خود را که معادل س 5به اين ترتيب در طول . شخصی خويش ميرسانند

سال دارای سرمايه معادل  5اما به کمک باز توليد ساده پس از . لایر بود خورده است 100000

نيست بلکه مبلغ ارزش  هلایر سرمايه ديگر ھمان سرمايه اولي 100000اين . لایر ميباشد 100000

  .سال بوسيله سرمايه دار استخراج شده است 5اضافی است که پس از 

بازتوليد ساده نيز دير يا زود برای تبديل تمام  ،با تجريد از ھر گونه انباشت: "مارکس گفته است

واھد سرمايه، کافی خ  سرمايه بکار افتاده به سرمايه انباشت شده يا به ارزش اضافی تبديل شده به

صرف قدرت، بورژازی را از تمام تبنابرين کامال صحيح است که طبقه کارگر پس از . 1"بود

بازگردانند، زيرا سرمايه سرمايه  وسايل توليد محروم کرده و اين وسايل را به دولت پرولتاريا
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اين سرمايه ناشی از  .داران از تبديل ارزش اضافی ايجاد شده  بوسيله کارگران حاصل ميشود

  .پياپی کارگران است ھاي صادره ثروت ھای ايجاد شده بوسيله نسلم

ر انجام، با کمک روند بازتوليد ساده ميتواند مشاھده گردد که بازتوليد سرمايه داری نه فقط انواع س

در طی . ميکند بلکه ھمچنين مناسبات توليدی سرمايه داری را مجددا توليد مينمايند را ايجاد کاالھا

ارگران بدون وقفه به توليد سرمايه متغير که اجازه خريد مجدد نيروی کار را ميدھد و باز توليد، ک

نيز به توليد ارزش اضافی که به سرمايه دار امکان زندگی و حفظ سرمايه اوليش را ميبخشد اشتغال 

گر بصورت يک کارکننده روز مزد درميآيد که ھيچ چيزی را رکا ،درانتھا روند توليد. دارند

که برای استثمار کارگر ضروری است در  را ھرآن چيزیھمواره نداشته و سرمايه دار دردست 

  . تصرف دارد

  

باز توليد در مقياس وسيع سرمايه برای استخراج ارزش اضافی 
  .ھر چه بيشتر صورت ميگيرد

خويش خرج  شخصي در باال فرض کرديم که سرمايه دار تمام ارزش اضافی را برای مصرف

اما باز توليد ساده خصلت  .ترتيب، باز توليد فقط در مقياس اوليه ميتواند تکرار گرددند و بدين ميک

  . خصلت مشخصه توليد سرمايه داری بازتوليد وسيع است. مشخصه توليد سرمايه داری نيست

برای انجام بازتوليد در مقياس وسيع، سرمايه دار نبايد تمام ارزش اضافی استخراج شده را برای 
بخشی از آن را نگھداشته و آنرا مجددا تبديل به  يكمصرف شخصی خود صرف کند، بلکه بايد 

قط ف: کارگران جديد بنمايد  سرمايه برای خريد ماشين ھای جديد، وسايل و تجھيزات تازه و استخدام
به اين طريق است که وی قادر خواھد بود مقياس توليد را توسعه داده وباز توليد وسيع را عملی 

  .سازد

. گيريمبه توليد وارد ميکند در نظر صسرمايه يک سرمايه دار را وقتی که وی خود را به عر

ت، لایر سرمايه ثاب 80000لایر است که از اين ميزان  100000فرض کنيم سرمايه وی معادل 

ارزش  ،در پايان روند توليد. است% 100لایر سرمايه متغير بوده نرخ ارزش اضافی  20000
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بازھم فرض  .خواھد بود pl 20000   +v 20000 +c 80000= 120000محصوالت معادل 

لایر ارزش اضافی را صرف مخارج شخصی کرده و نصف  20000کنيم که سرمايه دار نصف 

اگر نسبت ميان سرمايه ثابت و . مجددا به سرمايه تبديل مينمايد ،ده ديگر را به انباشت اختصاص دا

ريالی  10000باقی بماند درسرمايه جديد  هسرمايه متغيير به ھمان نسبت موجود درسرمايه اولي

لایر خواھد  2000سرمايه متغيير جديدا اضافه شده  ،لایر 8000سرمايه ثابت جديدا اضافه شده 

ھد گرديد که ترکيب آن به صورت لایر بالغ خوا 110000کل سرمايه به  ميزان ،درسال دوم . بود

باقی بماند درسال دوم ارزش %  100اگر نرخ ارزش اضافی  v 22000  +c 88000:  است زير

  :  محصول معادل

اگر اين ارزش محصول را . خواھد بود  pl   132000  =22000  +v 22000  +c 88000لایر 

محصول سال اول مقايسه کنيم مشاھده ميکنيم که اين سرمايه دار بازتوليد وسيع را انجام  ارزش با

ميتوان مشاھده کرد که اين بازتوليد  ،اگر بازتوليد وسيع سرمايه داری را درنظر بگيريم. داده است

ايد در باز توليد ساده ب. امکان پذيراست ،فقط براثرتبديل يک بخشی از ارزش اضافی به سرمايه 

مدت معيني را صبر كرد تا مشاھده نمود كه سرمايه به كار افتاده به وسيله سرمايه دار از تبديل 

ارزش اضافي ناشي ميشود؛ اما در باز توليد وسيع، سرمايه اضافي آشكارا از ھمان آغاز به عنوان 

  .محصول تبديل ارزش اضافي پديدار است

اضافي را بمصرف شخصي خود برساند به انباشت چرا سرمايه دار به جاي اينكه ھمه ارزش 
برخي اقتصاد دانان بورژوا انباشت سرمايه را به عنوان تظاھر يك خاصيت  سرمايه دست ميزند؟

به  كه سرمايه داران به خاطر منافع تمام جامعه سرمايه داران معرفي ميكنند، گويي "پرھيزكارانه"

  .ود بخاطر توسعه مقياس توليد سرپوش ميگذارندبرميل مصرف خ اين انباشت دست ميزنند و گويي

وي خاطر نشان كرده است كه . سرمايه داران را افشا كرده است" پرھيزكاري" ماركس ماھيت

حرصي كه سرمايه داري  2".تابع حرص كوركورانه اش در جھت كسب سود ميباشد"سرمايه داري 

اشت بدون وقفه سرمايه، با افزايش فقط با انب: براي ارزش اضافي نشان ميدھد حد و مرز ندارد

بدون وقفه رقم سرمايه، و با توسعه بدون وقفه توليد است كه ميتوان ارزش اضافي را افزون 

سرمايه داريكه  .ه مجبور مينمايديدر عين حال رقابت نيز سرمايه داران را به انباشت سرما. ساخت
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اد اوليه خريداري كند و تكنيك ھاي ه اش بيشتر است ميتواند  وسايل كار تھيه كرده، مويسرما

جديدي را در خدمت بگيرد و يك موفقيت ممتاز كسب كند بنابراين وي داراي امكانات بيشتري براي 

افزايش بارآوري و كاھش زمان كار انفرادي، براي توليد يك محصول به ميزان كمتري از زمان 

  .ري برخود دار استتشكاراجتماعا الزم بوده و در رقابت ا ز امكان پيروزي بي

ماھي كوچكي كه  ،لوب شده و به صورت يك طعمه كوچكغد رحالت معكوس وي به وسيله رقابت م

 .ت فشار قرار ميدھدحرا تدار رقابت ھر سرمايه  .بوسيله كوسه ھاي بزرگ بلعيده ميشوند در ميآيد

ي تقويت توان شكستگي، سرمايه داران را مجبود ميكند كه براورھراس از شكست و  ،در رقابت

   .رقابت خويش تا حد ممكن سرمايه انباشت نمايند

سرمايه دار  قوانين مسلط توليد سرمايه داري را به عنوان قوانين جبري خارجي به ھر ،رقابت"

آن حفظ كند و ادامه رقابت به او اجاز نميدھد سرمايه خود را بدون افزايش دادن . كند تحميل مي

   ".يك انباشت تدريجي ممكن استافزايش سرمايه فقط به كمك 

بلكه  حرص و ولع " خيرخواھانه"بنابراين بطور وضوح اشكار ميشود كه اين نه چند صفت 

ايه داران را بسوي تبديل مجدد يك بخشي از ارزش اضافي استخرج شده از رموھراس است كه س

سوق ميدھد ھر چه سرمايه داران بيشتر آنھا را استثمار كند انباشت  ،ن به سرمايهرگراكا قبل كار

ھرچقدر انباشت سرمايه بيشتر است سرمايه داران بيشتر قادرند تا به  .سرمايه نيز بزرگ تراست

به ھمين دليل است كه انباشت سرمايه نه فقط نتيجه استثمار  .دننوبه خود ارزش اضافي استخراج كن

  . وه وسيله اي براي وخيم تر كردن اين بحران و گسترش استثمار استكارگران، بلكه بعال

  بيكاري كارگران نتيجه انباشت سرمايه است

  .ارتقاي تركيب ارگانيك سرمايه سبب طرد كارگر بوسيله ماشين ميشود

 در طول اين روند انباشت، تركيب سرمايه. انباشت سرمايه فقط افزايش ميزان كل سرمايه نيست

  . ايج بزرگي براي پرولتاريا در برخواھد داشتتاين امر ن. ند تغيير يابدميتوا نيز
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ساختمانھای کارخانه (از نقطه نظروسايل، ترکيب سرمايه به صورت يک رابطه ميان وسايل توليد 

ميان کميت وسايل توليدی که بوسيله سرمايه دار . و نيروی کار است) ، ماشينھا و مواد اوليه 

ميان کميت : مثال . کارگرانی که استخدام ميکنند رابطه معينی موجود است خريداری شده وشمار

پنبه ای که ھرروز استعمال ميشود وشمار دوک ھايی که ھرروز بوسيله کارگران نساجی توليد 

ميشود ضعف يا قوت اين رابطه به سطح تکنيک توليد اجتماعی، خصلت و درجه مکانيزه شدن ھر 

مجھز بودن تکنيکی ھرموسسه مربوط است به ھمين دليل است که ما  رشته توليدی ونيز به درجه

ھمچنين ميتوان ترکيب سرمايه را از زاويه ارزش .  اين رابطه را ترکيب  تکنيکی سرمايه ميخوانيم

ارزش وسايل توليد به عنوان سرمايه ثابت و ارزش نيروي كار . نيز مورد بررسی قرارداد

رابطه ميان سرمايه ثابت و سرمايه متغيير ترکيب ارزشی . بصورت سرمايه متغير ظاھر ميشود

  . سرمايه ناميده ميشود

ميان ترکيب تکنيکی سرمايه و ترکيب ارزشي سرمايه رابطه فشرده ای وجود دارد بطور عمومي ، 

ما ترکيب . " دگرگونی در ترکيب تکنيکی سرمايه سبب تغيير در ترکيب ارزشی سرمايه ميشود 

رمايه را ھمان ترکيب ارزشی آن ميدانيم که به شکلی که اين ترکيب ارزشی به س) آلی(ارگانيك 

 4." ترکيب تکنيکی وابسته باشد و درنتيجه تغييرات حاصل دراين يکی ، درديگری منعکس ميگردد

  pl /v: فرمول ترکيب آلی سرمايه عبارتست از

ھزار لایر آن  80است که  ھزار لایر 100يک سرمايه دار دارای سرمايه معادل : مثالی بزنيم 

اين سرمايه عبارت ) آلی(ترکيب ارگانيک . ھزار لایر آن سرمايه متغييراست 20سرمايه ثابت و 

درطول تکامل سرمايه داری ، ترکيب آلی سرمايه نه ثابت است  4/1 = 80000/20000 است از 

سرمايه دار برای اخذ ارزش اضافی ھرچه بيشتر و برای تفوق در رقابت شديد . ونه تغييرناپذير

بايد وسايل تکنيکی موسسات را بھبود بخشيده، استفاده ازماشين را جايگزين کار يدی سازد ويا 

به اين ترتيب سرمايه دار مجبوراست . ی جديد تعويض نمايدماشين ھای کھنه را با ماشين ھا

اگر ماشين جايگزين . سرمايه ای را که برای خريد و مرمت ماشين ھا به کار مياندازد افزايش دھد

کار دستی بشود، کارگر درھمان زمان کاربيشتری انجام داده ومواد اوليه بيشتری مصرف مينمايد؛ 

به اين دليل در . را که وقف خريد مواد اوليه ميشود افزايش دھندسرمايه داران بايد سرمايه ای 

درروند بدون وقفه انباشت سرمايه سھم سرمايه ثابت درکل سرمايه بيش از پيش بزرگ ميشود 
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ترکيب آلی سرمايه مدام درحال افزايش . درحاليکه سھم سرمايه متغيير بيش از پيش کوچک ميگردد

  . است

افزايش سرمايه دو شکل مشخص به . ه عموما رشد سرمايه منفرد استپيش شرط ترکيب آلی سرماي

  :خود ميگيرد

يعنی يک سرمايه معين با اتکاء به انباشت خود ميزان کل سرمايه . انباشت سرمايه است) شکل اول 

  . را افزايش ميدھد

در طی رقابت، سرمايه بزرگ سرمايه ھای کوچک را جذب . تمرکز سرمايه است) شکل ديگر

ويا سرمايه ھای کوچکی که درابتدا پراگنده بوده اند برای ايجاد يک شرکت سھامی جمع ند و ميک

انباشت وتمرکز سرمايه ضرورتا سبب افزايش ترکيب . شده ويک سرمايه مھمی را تشکيل ميدھند

  . آلی سرمايه ميگردد

اگر ترکيب آلی . افزايش ترکيب آلی سرمايه ضرورتا به نتايج وخيمی برای طبقه کارگر منجرميشود

سرمايه تغييرنکند، انباشت سرمايه موازی با نياز به نيروی کار ، يعنی متناسب با امکانات به 

باال رفتن ترکيب آلی سرمايه، نتايج انباشت ديگر  اما پس از. کارگرفتن کارگران ، افزايش ميابد

اما اھميت اين افزايش بمراتب کمتر از . تقاضا برای نيروی کارميتواند افزايش يابد. مثل قبل نيستند

. دربرخی حاالت ميتوانيم حتی شاھد تقليل نياز به نيروی کار باشيم . افزايش سرمايه ثابت است

کل سرمايه نيست که تعيين کننده ميزان احتياج به نيروی کار است زيرا درآخرين تحليل اين ميزان 

وقتيکه ترکيب آلی يک سرمايه    است : به عنوان مثال: بلکه تعيين کننده آن سرمايه متغيير است

  . اين به آن معنی است که از ھزار لایر، فقط دوصد لایر برای پرداخت به کارگران صرف ميشود

 100لایر سرمايه فقط  1000افزايش يابد اين بمعنی آنست که از  1/9 اگر ترکيب آلی سرمايه به

ھزار  100به اين ترتيب حتی وقتيکه يک سرمايه از . لایر آن صرف پرداخت به کارگران ميشود

اين . ھزار تقليل يابد15ھزار به  20ھزار لایر برسد، سھم سرمايه متغييرميتواند از  150لایر ، 

ترکيب آلی سرمايه عرضه اشتغال را کاھش داده وبرای کارگران نتايج  ءنشان ميدھد که ارتقا

درجامعه سرمايه داری اين طبقه کارگر است که ماشين ھا را ميسازد؛ . مصيبت باری به پيش دارد

1
4
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اما استعمال ماشين ھا بوسيله سرمايه داران تعداد بسيارزيادی از کارگران را بيکار کرده و به 

ماشين خياطی بوسيله سرمايه داران تعداد زيادی از کارگران خياط را  تعمالاس. خيابان پرت ميکند

استعمال ماشين ھا بسته بندی ، تعداد زيادی از کارگران بسته بندی را به بيکاری . بيکارکرده است

درطول تکامل سرمايه داری بيکاری افزايش يافته وامکانات استخدام کارگران بطور . کشانده است

اين پديده . ريج که تکنيک ھا بھبود يافته وترکيب آلی سرمايه افزايش ميابد، کاھش ميابدنسبی، به تد

  . اخراج کارگران بوسيله ماشين است

  اضافه جمعيت نسبی نتيجه اجتناب ناپذيرانباشت سرمايه است

 اما درطول انباشت. افزايش ترکيب آلی سرمايه سبب تقليل نسبی نياز سرمايه به نيروی کار ميشود

تکامل تکنيکھای توليد سرمايه داری و . سرمايه عرضه نيروی کار به طور مطلق افزايش ميابد

کاربرد ماشين درمقياس وسيع به مقدار زيادی سبب تسھيل در حرکات کار شده و ديگر محتاج به 

نتيجه آن ورود خيل عظيم زنان و کودکان به سپاه کارگران مزد . نيروی زياد جسمانی نميباشد

درعين حال در طی روند انباشت سرمايه تعداد زيادی از توليد کنندگان کوچک کااليئ . ھستندبگير

فروش  ءو سرمايه داران کوچک دراثررقابت ورشکست شده و برای گذران زندگی چاره ای جز

تکامل سرمايه داری درروستاھا شمار زيادی از دھقانان را بسوی . نيروی کار خود ندارند

. دھد واينھا درجستجوی کاری برای ادامه زندگی به شھرھا سرازيرميشوندورشکستگی سوق مي

  . تمام اينھا سبب افزايش مطلق عرضه نيروی کار ميگردد

به اين ترتيب ازيکسو نياز به نيروی کار به طورنسبی کاھش ميابد وازسوی ديگرعرضه نيروی 

اری يک ارتش قابل مالحظه درنتيجه وسيعا درجامعه سرمايه د. کار بطور مطلق افزايش ميابد

به اين دليل به اين اضافه جمعيت، . بيکاران وجود دارد که اضافه توليد نسبی را تشکيل ميدھد

. اضافه جمعيت نسبی ميگويند که اين اضافه جمعيت فقط مازاد نسبت به نيازھای سرمايه ميباشد

دارد ويا واقعا اين اضافه  يعنی منظور اين نيست که اين اضافه جمعيت واقعا به شکل مطلق وجود

جمعيت از محدوده توليد اجتماعی وسايل معاش که اجازه تغذيه آنرا ميدھند فراتر ميرود و يا 

در واقع درجھان مطلقا نميتواند مازاد جمعيت مطلق . سرانجام اين مازاد جمعيت واقعا زيادی است

ردن بلکه دارای يک جفت دست وجود داشته باشد زيرا انسانھا نه فقط دارای يک دھان برای خو
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روزی که خلق زحمتکش سرنوشت خود را به . برای ايجاد انواع سرمايه ھای مادی نيز ميباشند

دست گيرد، يک مبارزه عظيمی را برای توليد براه خواھند انداخت و روز به روز وسايل معاش 

فقط در جامعه . رديدمتعددتری را ايجاد خواھند کرد و زندگی وی روز به روز مرفه ترخواھد گ

سرمايه داری است که کارگران به خيابان افکنده شده ويک مازاد جمعيت نسبی را تشکيل ميدھند، 

زيرا آنھا حاکم برسرنوشت خود نبوده و ماشين ھايی که بوسيله آنھا ساخته ميشود، به وسيله سرمايه 

که . قانون جمعيت استکه اضافه جمعيت نسبی :" مارکس ميگويد. مورد استعمال قرارميگيرد

انباشت، " وی ميگويد که ." مشخصه عصر سرمايه داری بوده و متناسب با ھمين توليد ويژه است

  5." ترقی ثروت برمبنای سرمايه داری ضرورتا سبب ايجاد يک اضافه جمعيت کارگری خواھد شد

  . اضافه جمعيت نسبی درجامعه سرمايه داری سه شکل اساسی بخود ميگيرد

اين اصطالح برای نشان دادن جمعيت بيکاری بکار . ل عبارتست از اضافه جمعيت مواج شکل او

اين شکل بيکاری ، رايج ترين شکل . ميرود که موقتا از روند توليد اخراج شده باشد

درھنگام بحران ھا ، يا پس از بکار بستن ماشينھا يا تکنولوجی جديد ، يک . درمراکزصنعتی است

اما به ھنگام فرارسيدن دوره آغاز فعاليت مجدد . کارخانه ھا اخراج ميشوند بخشی از كارگران از

. ويا ھنگاميکه صنايع تکامل ميابد اين بيکاران جذب شده ودرکارخانه مجددا بکار گرفته ميشوند

. فقط يک تعداد اندکی از کارگران کشور ھای سرمايه داری ھرگز طعم بيکاری را نچشيده اند

ان دريک زمان معين دربيکاری به سربرده و درزمان معين ديگری کارپيدا اکثريت عظيم کارگر

  . ميکنند

پس از دگرگونی سرمايه . شکل دوم ، اضافه جمعيت پنھان است يعنی اضافه جمعيت درروستا

داری درروستا وافزايش ترکيب آلی سرمايه نياز به کارگران کشاورزی به طور بی وقفه کاھش 

ديگرنميتوان مجددا . اين اخراج نيروی کار بطورمطلق صورت ميگيرد اما در کشاورزی. ميابد

نيروی کار جذب کرد مگرازطريق آباد کردن زمينه ھای جديد درميان کارگرانی که به وسيله 

کشاورزان سرمايه دار اخراج شده اند برخی به سوی شھرھا سرازيرميشوند وبرخی ديگريک 

. قطعه کوچک زمين وانجام کار روزمزدي ، ميگذرانند زندگی نامطمئن را با نگھداری و کشت يک
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اما درواقع ، از نظرتوليد . ظاھرا چنين به نظرميرسد که آنھا درحالت بيکاری به سرنميبرند

  .کشاورزی آنھا اضافی بوده و به ھمين دليل است که اين جمعيت را اضافه جمعيت پنھان ميناميم

سانی ھستند که بکار بانکی يا بکار اجرت بگيری می اينھا ک. اضافه جمعيت راکد است: شکل سوم

ھرچند که آنھا را درزمره ارتش کارگرانی که درحال خدمت فعال ھستند درنظرميگيريم، . پردازند

اما کار آنھا بسيار ناپايداربوده و زمان کارشان طوالنی تراست و با اينھمه دستمزد آنھا درپايين 

آنھا پائين تر از ميزان متوسط سطح زندگی طبقه کارگر  ترين ميزان ممکن بوده و سطح زندگی

  . قراردارد

درجامعه سرمايه داری عالوه براين سه نوع اضافه جمعيت نسبی توده ای کثيری بينوايان وجود 

درميان آنھا کسانيکه وجود دارد که قدرت کارکردن . دارد که ازراه صدقه يا گدائی زندگی ميکنند

آنھا . پيران ، ضعيفان ، بيماران ، معلولين ، يتيمان ، ولگردان و غيره  را ازدست داده اند، مثل

  .نشان دھنده بينواترين قشراضافه جمعيت بوده وزندگی آنھا ازھمه مشقت بارتراست

اضافه جمعيت نسبی نتيجه اجتناب ناپذيرانباشت سرمايه است درعين حال اين پديده خود بخود به 

تا جاييکه يکی از شرايط وجود وتکامل شيوه توليد سرمايه داری . شوداھرم انباشت سرمايه تبديل مي

برای تحکيم ستم واستثمار " اتو"سرمايه داران ازبيکاری کارگران به عنوان يک . را تشکيل ميدھد

" اغلب ميتوان اين سخن بيرحمانه را ازدھان سرمايه داران شنيد که . کارگران شاغل استفاده ميکنند

چرا سرمايه داران " د تايی سگ دشوار است، اما پيدا صد کارگر آسان استاگرپيدا کردن ص

ميتوانند به خود اجازه اين جسارت را بدھند؟ فقط به اين دليل که درپشت درھای کارخانه ھزاران 

ھزارکارگر بيکاروجود دارد وسرمايه دارقادراست کسانيرا که دردرون کارخانه کارميکنند تھديد 

( درعين حال، اقتصاد سرمايه داري درحالت رقابت و انارشی . ا را کاھش دھدکرده و دستمزدآنھ

توليد سرمايه داری به شکل جھش وار کاھش يافته . که برتوليد حاکم است تکامل يابد) ھرج ومرج

احتياجات سرمايه به کار نميتواند فقط بوسيله رشد . وقتی توليد ناگھان افزايش ميابد. ويا توسعه ميابد

" منبع ذخيره" سرمايه داران بايد درجستجوی يک . يش طبيعی نيروی کار پاسخ گفته شودوافزا

به اين معنی ما . ازين نوع است" منبع ذخيره" اضافه جمعيت نسبی دقيقا يک. نيروی کار باشند



  85    اقتصاد سياسي چيست
 

وجود اين ارتش برای وجود و . ارتش ذخيره صنعتی را ارتش ذخيره جامعه سرمايه داری ميناميم

  . ه سرمايه داری اجتناب ناپذيراستتکامل شيو

تئوری جمعيت مالتوس يک تز ارتجاعی است که برای دفاع از آرمان سرمايه داری اختراع شده 
  . است

درجامعه سرمايه داری ارتش بيکاران دريک مقياس وسيع وجود دارد اين ارتش ازيک طرف برای 

يگيرند، اما ازسوی ديگر اسباب زيرا درخدمت استثمار قرارم. است" خوب " بورژوازی يک چيز

برخی . تبديل ميکند" بربر" شرمندگی است زيرا اين کشورھای به اصطالح متمدن را به کشورھای 

تئوريسن ھای درخدمت بورژوازی با به درد آوردن سرخود موفق شده اند از مغز خود تئوری ھای 

که دراوايل قرن نوزده " جمعيتتئوری . " بی پايه ای را برای دفاع از بورژوازی استخراج کنند

  .عنوان شد يکی از ين تئوری ھای بی پايه است" مالتوس" بوسيله اقتصاددان عامي انگليسي 

ايده ای را که مالتوس تکامل داده وسبب شھرت رقت بار او را فراھم کرد عبارت ازين است که 

معاش برحسب تصاعد  رشد ميکند درحاليکه وسايل) …،1،2،4،8( جمعيت به شکل تصاعد ھندسی 

رشد ميکند به نظراواين عامل علت بنيادي اضاف جمعيت بيکاری توده ) …،1،2،3،4( حسابی 

: اين طرز ارائه چيزھای آشکار درخدمت پنھان کردن اين نظريه است که . ھای مردم فقير است

تئوری مالتوس ، مطابق . بيکاری وفقرنه جنايات نظام سرمايه داری بلکه نتيجه قوانين طبيعی ھستند

زيرا تعداد زيادی از انسانھا ميميرند واين . جنگھا و بيماری ھای واگيربرای جامعه انسانی مفيد اند

امراضافه جمعيت را تخفيف داده و اجازه ميدھد تا رشد جمعيت با رشد وسايل معاش تناسب پيدا 

باقی نمی ماند اين علم واقعيات ، صريح اند ، تئوری بی نھايت ارتجاعی مالتوس برسرپا . کند

دروغين رشد جمعيت مطابق تصاعد ھندسی و رشد وسايل معاش مطابق تصاعد حسابی ازکجا 

  اختراع شده است؟ 

دراصل مالتوس مبنای نرخ رشد جمعيت را نرخ رشد جمعيت امريکا دريک زمان معين و مبنای 

معين قرارداد اما تجزيه نرخ رشد وسايل معاش را نرخ رشد توليد غالت درفرانسه درطول زمان 

دراين عصر، رشد . وتحليل علمی داده ھای آماري، سرھمبندی ھای مالتوس را آشکار ساخته است

. بی سابقه جمعيت امريکا نه ناشی ازازدياد طبيعی جمعيت بلکه عمدتا ناشی از مھاجرت بود
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رانسه ونه با رشد درمورد توليد غالت درفرانسه ھم بايد گفت که اگر آن را با رشد جمعيت درف

 1760درسال . جمعيت در امريکا مقايسه کنيم نه تنھا ازآن کمترنيست بلکه ازآن ھم فراترميرود 

سال بعد  80. ليتر بوده است 450ميليون بود و مقدار متوسط غله برای ھر نفر  21جمعيت فرانسه 

فيصد افزايش يافت اما  62ميليون بالغ شد يعنی به ميزان  34جمعيت فرانسه به  1840يعنی درسال 

ميزان متوسط غالت برای  1840توليد غالت بازھم با سرعت بيشتر افزايش يافته زيرا درسال 

اسناد ومدارک مشابه مربوط به . فيصد را نشان ميدھد 85ليتر بود و افزايشی معادل  832ھرنفر 

ت سريعتر از وسايل معاش تعداد زيادی از کشورھای سرمايه داری نيز ميتوانند ثابت کنند که جمعي

با اينھمه عليرغم اين . رشد نکرده بلکه کامال به عکس وسايل معاش از جمعيت سريعتر رشد ميکنند

امر ، خلق زحمتکش ھمواره ازھيچ چيزی برخوردار نبوده و به زحمت قادر به گذران زندگی 

واند جنايات سيستم مالتوس اميدواراست با اين به اصطالح اضافه جمعيت مطلق بت. خويش است 

  ! سرمايه داری را توجيه کند اما اين رنج بيھوده است 

امپرياليستھا و . بشکل وسيعی زھر خويش را اشاعه داده بود" تئوری جمعيت " درچين قديم 

مرتجعين گوميندان ھمواره تئوری جمعيت مالتوس را به عنوان سالحی عليه انقالب خلق چين بکار 

قبل از آزادی ، آنھا وانمود ميکردند علت اصلی بدبختی خلق چين، ازدياد جمعيت است و . ميبردند

. نايات امپرياليزم ، فئوداليزم وسرمايه داری بوروکراتيک را بردوش پديده ھای طبيعی ميگذاشتندج

درآستانه آزادی ، آنھا ھمچنين وانمود ساخته اند که جمعيت زياده ازحد پرشماره بوده و قدرت خلقی 

با قاطعيت اين صدر مائو . نميتواند اين جمعيت را غذا داده، و بيش از چند ماه دوام نخواھد آورد

مايه خوشوقتی بسيار است که چين دارای : " ترھات ارتجاعی را رد کرده وخاطرنشان نمود که 

حتی با جمعيتی چندبار بزرگتر نيزچين بخوبی قادر است راه حلی پيدا . جمعيتی پرشماری است

از  6." حل نمايد انقالب و توليد ميتواند مسئله تغذيه جمعيت را."  " کند؛ اين راه حل ، توليد است

زمان ساختمان چين سوسياليستی ، اين تز علمی صدر مائو به وسيله پراتيک کامال تاييد گرديده 

کشور ما ، تحت رھبری مشی انقالبی صدر مائو مسئله بيکاری را بسيار زود حل کرد . است

بينوا وعقب  يک چين. واقتصاد سوسياليستی به سرعت توسعه يافت وشرايط زندگی خلق بھبود ميابد

. افتاده ھم اکنون به يک کشور سوسياليستی که درآستانه رفاه قرارگرفته است تبديل گرديده است

  . پيش گويی ھای امپرياليزم جارو شده اند
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  انباشت سرمايه سبب فقيرشدن پرولتاريا ميگردد

 . قطبی شدن ميان ثروتمندان وفقرا يک قانون عمومی انباشت سرمايه است

درطرف . ايه به نتايج کامال متفاوتی برای پرولتاريا و بورژوازی منجرميشودانباشت سرم

بورژوازی، انباشت سرمايه يک روند انباشت و تمرکز سرمايه است؛ اين يک روند تورم ثروت 

درطرف پرولتاريا ، انباشت، يک روند اخراج کارگربوسيله ماشين ، افزايش . بورژوازی است

وقفه استثمار کارگران شاغل و وخيم تر شدن مداوم شرايط زندگي ارتش بيکاران ، تحکيم بال

قطبی شدن ميان ثروتمندان وفقرا درطی انباشت سرمايه . مجموعه طبقه کارگر را تشکيل ميدھد

دريک قطب جامعه ، انباشت ثروت . درجامعه سرمايه داری مستقل از اداره افراد صورت ميگيرد

اين ھمان قانون مطلق وعام انباشت :" مارکس ميگويد. دو درقطب ديگرانباشت فقرصورت ميگير

  7" .سرمايه داری است

اين قانون به ما ياد . مارکس اين قانون را که دارای اھميت بينھايت زيادی است کشف کرده است

ميدھد که وخيم ترشدن شرايط زندگی و کار طبقه کارگر از مناسبات توليدی سرمايه داری ناشی 

.  فقيرشدن پرولتاريا منجرگردد ءرمايه داری تکامل توليد نميتواند به چيزی جزدرسيستم س. ميشود

  . فقيرشدنی که نه تنھا نسبی است بلکه بصورت مطلق نيز وجود دارد

  .تقليل مدام سھمی درآمد ملی که به پرولتاريا تعلق ميگيرد سبب فقيرشدن نسبی وی ميگردد

درجامعه . درآمد ملی ، مجموعه تمام ارزشھايی است که درتمام جامعه درجريان يکسال خلق ميشود

دستمزد ھايی که به کارگران تعلق : سرمايه داری درآمد ملی دروھله اول به دوقسمت تقسيم ميشود

ه تغييراتی که درروند تکامل سرماي. ميگيرد وارزش اضافی که بوسيله سرمايه داران جذب ميشود

داری درتوزيع درآمد ملی ميان کارگران و سرمايه داران صورت ميگيرد چيستند؟ درآمد ملی تماما 

به وسيله کارگران خلق شده و به طرز بی وقفه ايی در روند بازتوليد وسيع افزايش ميابد؛ با اين 

وی تعلق ھمه ، درسيستم سرمايه داری، سھم ويژه پرولتاريا از درآمد ملی که بصورت دستمزد به 

ميگيرد مدام کاھش يافته درحاليکه سھمی که به سرمايه داران، به شکل ارزش اضافی تعلق ميگيرد 

مطابق آمارھای رسمی . اين پديده را فقيرشدن نسبی پرولتاريا ميناميم. بدون وقفه افزايش ميابد
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 1866سال ، در% 45.6 -1843آمريکا سھم ويژه دستمزد کارگران امريکا از درآمد ملی درسال 

و % 33.3 – 1945،درسال %  37 – 1938، درسال % 42.7 – 1891، درسال %  43.5 –

روشن است که درطول انباشت سرمايه سھم نسبی درآمد . بوده است%  29.7 – 1951درسال 

کارگران ازکاھش باز نايستاده درحاليکه توده ثروت ھای غصب شده به وسيله بورژوازی نيز مدام 

  . درحال رشد افزايش بوده است

  . شرايط کاروزندگی روز به روز وخيم ترشده و سبب فقيرشدن مطلق پرولتاريا ميگردد

ھمانطور که . رجامعه سرمايه داری ، فقيرشدن پرولتاريا نه تنھا نسبی است بلکه مطلق نيزھستد

کارگر به شکل مطلق فقيرميشود، يعنی وی واقعا ازقبل فقيرترميشود ومجبوراست :" لنين ميگويد

ھنوز به شکل بدتری زندگی کند، خوراک بدتری داشته باشد واغلب پيش از گذشته به کمی غذايی 

   8." تال بوده و ھرچه بيشتردرگودالھا وانبارھا کپه شوندمب

  :فقيرشدن مطلق پرولتاريا عمدتا بصورت ھای زيرتظاھرميشوند

اغلب درمعرض  کارگران کشورھای سرمايه داری .وجود يک خيل عظيم ازبيکاران .1

به محض اينکه اين کارگران به بيکاری دچار شوند، ھرگونه . تھديد بيکاری قراردارند

بع درآمدی را ازدست داده وبالفاصله درحالت بالتکليفی کامل و نااميدی فراوان من

. اين يکی ازمعيارھای مھم وخيم شدن شرايط زندگی مادی پرولتارياست. قرارميگيرند

ميليون  2.654، به 1945ميليون درسال  1.1دراياالت متحده شمار کارگران بيکار از

رسيده  1971ميليون درسال  5و به  1968 ميليون درسال  2.8و به  1955درسال 

شمار کارگران بيکار . درانگلستان نيز پديده بيکاری بينھايت وخيم شده است. است

 . رسيده است 1972ميليون نفردرسال  1.6به  1952ھزار درپايان سال  500انگليسی از

برای درکشورھای سرمايه داری کارگرانی که کارميکنند نيز : تعيين دستمزد واقعی  .2

دستمزدھای کارگران ھمواره پايين تراز . گذراندن زندگی دچار مشکالتی بزرگی ھستند

ارزش نيروی کارآنھا بوده و سبب ميشود که آنھا به سختی قادرباشند يک سطح زندگی 

کارگران درمبارزه خود عليه سرمايه داران ميتوانند شاھد افزايش . مناسب را حفظ نمايند
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ی خود باشند، اما درجامعه سرمايه داری که عموما تورم وجود اندکی دردستمزد ظاھر

درواقع، . دارد افزايش ارزش پولی دستمزدھا ھمواره ازافزايش قيمت ھا عقب ميماند

مثال مطابق آمار رسمی امريکا، . دستمزد واقعی افزايش نيافته وحتی ميتواند کاھش يابد

به ميزان  1970و دسامبر  1969بر دستمزد ھای کارگران صنايع تبديل ، درفاصله دسام

%  5.5افزايش يافته اما درھمين زمان بھای محصوالت ضروری مصرفی %  2.6

کاھش %  2.9به اين ترتيب دستمزد واقعی کارگران صنايع تبديل . افزايش يافته است

يافته است به عالوه مالياتھا و عوارض درجامعه سرمايه داری بيداد کرده و امکان 

بخش بزرگی از درآمدھای خلق زحمکتش اخذ گردد، مطابق آمار رسمی ميدھد تا 

الی  1940سال ميان  30امريکا، مبلغ ماليات جمع اوری شده دراياالت متحده درفاصله 

ميليارد دالر امريکايی  197.8مبلغ قروض خصوصی . برابر شده است 16تقريبا  1970

برای ھرنفر بوده است ، اين داالر امريکايی  1133يعنی قرض معادل  1960درسال 

 2832ميليارد دالر امريکايی بالغ گرديده است يعنی  557.9به  1980مبلغ درپايان سال 

از درامد %  22.3خلق امريکا به طور متوسط  1970درسال . دالر برای ھرامريکايی 

تقريبا . ساالنه خودرا برای بازپرداخت قروض و پرداخت منفعت آن صرف کرده است

رآمد ساالنه وی صرف پرداخت ماليات وباز پرداخت قروض ومنفعت شده نصف د

 . است

کارگران کشورھای سرمايه داری مجبوراند شرايط زندگی : شرايط زندگی نامطمئن  .3

وخيم شدن شرايط زندگی . نامطمئن را به علت کاھش دستمزد واقعی خود تحمل کنند

زيرا . توليدی عريان استکارگران درکشورھای سرمايه داری به ويژه درزمينه 

درجامعه سرمايه داری توليد به شکل ھرج و مرج توسعه گرفته وتوليد صنعتی وجمعيت 

تعداد اندکی از شھرھا بيش از پيش بزرگ شده . به شکل کورکورانه ای تمرکز ميابد

: مارکس خاطرنشان کرده است . درحاليکه وضع مسکن کارگران ، بمراتب بدتر ميشود

که انباشت سرمايه درشھرھای صنعتی يا تجاری تسريع ميشود و ماده انسانی ھراندازه " 

قابل استثمارشدن به آنھا سرازيرميشود وضع مسکن ھای خلق الساعه کارگران 

 9."بدترميشود
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مارکس وانگلس بارھا درآثار خود از وخامت يافتن شرايط مسکن کارگران درجامعه 

 يچارگان شھر بزرگ سرمايه داری سخن گفته و وضع وحشتناک ب

درحال حاضرشماره زاغه نشين ھای شھرھای بزرگ جھان سرمايه . لندن را توصيف کرده اند

دربزرگترين شھر اياالت متحده يعنی نيويورک ، جمعيتی که . داری از افزايش بازنمی ايستد

بالغ شده  1957درسال  2572000به  1950درسال  1664000درآلونک ھا زندگی ميکنند از 

ميليون  22ميليون نفربوده که ازآن ميان  180معادل به  1959تحده درسال جمعيت اياالت م. است

  . ميليون نفر درمسکن ھای بسياررقت باری زندگی ميکردند 44نفردرآلونک ھا و 

آلودگی ھوا ، آب و تخليه فضوالت کارخانه ھا ، بصورت مصيبت ھای واقعی درآمده اند که وضع 

ھرقدرکه شھرھای . ت آنھا را به شدت به مخاطره مياندازدمسکن کارگران را وخيم ترکرده و سالم

سرمايه دارانی که پول دارند . صنعتی بيشتر رشد ميکنند به ھمان اندازه آلودگی درآنھا بيشتر است 

ميتوانند درحومه شھرھا درويالھای پربا غ  ودرخت زندگی کرده واين بازھم کارگران ھستند که از 

درچند شھربزرگ که آلودگی بسيار وخيم است، شھرنشينان . يبرندشر آلودگی محيط زيست رنج م

درين شھرھای بزرگ، ضريب بيماري ھای . ھرساله مقدار زيادی ھوای آلوده را تنفس ميکنند

. وغيره بسيار باال بوده و ميزان مرگ وميرنيز درنتيجه آن افزايش ميابد آسم ريوی ، برونشيت ،

ارگرانی که براثر ابتال به بيماريھای ريوی و ساير بيماری ھا دراروپا، اياالت متحده و ژاپن، ک

درب " درمورد مداوای امراض ، درآمريکا، . کارخود را ازدست ميدھند بيش ازپيش زياد ميشوند

ھربار که " اما بيمار بدون پول نميتواند درآن وارد گردد. بيمارستان با دو ضربه اشکوبه بازميشود

درآمد روزانه متوسط يک کارگر را فقط برای ھزينه ثبت نام  مريض ميشوند بايد يک سوم

و فقط با پس . ماه دستمزد يک کارگر را دربردارد 2بپردازند، عمل آپانديست ھزينه ای معادل 

انداز چندين ماھه ھست که خانواده يک کارگرمتوسط ميتواند مخارج ناشی از تولد يک کودک را 

درھرسال %  12.2تری شدن دراياالت متحده بطور متوسط مخارج بس 1972تا  1965از. بپردازد

افزايش يافته است؛ ازآنجا که کارگران قادر به پرداخت ھزينه ھای درمانی نيستند ، بسياری ازآنھا 

  . درحاليکه مبتال به بيماری ھستند به کار ادامه داده و قبل از موعد می ميرند
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ھرچقدر که مکانيزسيون و اتوماتيسيون : کار زياده ازحد شديد وشرايط کار نامطمئن  .4

موسسات سرمايه داری تکامل ميابد کارگران نه فقط به تابع ماشين تبديل ميشوند بلکه 

يک کارگر صنعتی اتومبيل سازی  امريکا . شدت کار آنھا نيز افزايش بسيارميابد

اثر باد در يونان قديم و امپراطوری رم بردگان ميتوانستند وقتی که کشتی بر :"ميگويد

حرکت ميکرد اندکی درکنار پاروی خود بخوابند، اما کارگران امروز که به شکل 

" زنجيری کارميکنند حتی فرصت نفس کشيدن ھم ندارند زيرا قطعات بالوقفه ميگذرند

برای استثمارھرچه بيشتر کارگران استفاده " سيستم افزايش آھنگ کار" سرمايه داران از

، برخی از کارگران درمدت ھشت يا ده سال قدرت کارکردن ميکنند؛ در اياالت متحده 

سالگی ديگر قادر به انجام  40را ازدست داده وتعدادی بيشتری از آنھا با فرارسيدن سن 

به علت کار بسيار شديد و فقدان تدارکات ايمنی ، حوادث کار پياپی . کارھای شديد نيستند

فيصد کارگران امريکا  85اف کند که حکومت امريکا ، ناچار است اعتر. اتفاق ميافتد

درصد  5تا  3کار زخمی شده و درھرسال  ءدرھرلحظه ممکن است دراثرحادثه دراثنا

کشورھای سرمايه داری که در زمينه . کارگران ازحوادث کار مرده يازخمی ميگردند

اند درعين حال " پيشرفته تر" ھای علمی تکامل يافته تر و درزمينه ھای تکنيکی 

ايی ھستند که شرايط زندگی خود را از فقير شدن مدام کارگران و رفتار ھمواره کشورھ

 . بدتری که نسبت به کارگران انجام ميدھند کسب ميکنند

ميتوان مشاھده کرد که فقير شدن مطلق  ،طبق تمام جنبه ھايی که درباال برشمرديم 

 .د ناپذيراستپرولتاريا درجامعه سرمايه داری وجود دارد اين يک واقعيت تردي

به پديده ھای جزئی ، منطقه  ءسرمايه داران وھمچنين نماينده گان آنھا درطبقه کارگر مايل اند با اتکا

مسئله فقيرشدن . اما اين کار شدنی نيست. ای وقسمی ، فقيرشدن مطلق پرولتاريا را انکار نمايند

د صفوف طبقه کارگر را ازين باي. پرولتاريا بايد دروھله اول ازيک نقطه نظرطبقاتی بررسی شود

يک مشت قليل . عناصر اشرافيت کارگری که بوسيله بورژوازی خريداری شده اند پاک کرد

. اشرافيت کارگري از بورژوازی لقمه چربی دريافت کرده و سطح زندگی آنھا واقعا بھبود ميبابد

ما ھمچنين بايد مسئله . داما اين افراد ديگر درصف طبقه کارگر نبوده بلکه خائن به طبقه کارگر ان

در زمانھای متفاوت و . فقيرشدن پرولتاريا ازنقطه نظرتاريخی و بطورمشخص بررسی کنيم 
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نبايد به شکل ساده گرايانه ای آنھا را با . کشورھای متفاوت سطوح زندگی متفاوتی وجود دارد

ه اکثريت قريب به درگذشته شاھان از چراغ روغنی استفاده ميکردند امروز. گذشته مقايسه نمود

پس فقيری . اگربگوييم که کارگران الکتريسيته دارند. اتفاق کارگران از الکتريسيته استفاده ميکنند

آيا اين يك دروغ شرم . دربين نيست و سطح زندگی کارگران امروز از شاھان ديروز باالتراست

. نبه ھا مورد امتحان قراردھيمآور نيست؟ ما بايد ھمچنين مسئله فقيرشدن پرولتاريا را ازتمام اين ج

بررسی در تمام جنبه ھا به اين معنی است که نبايد مسئله سطح زندگی را دريک کارخانه معين ، 

يک مکان ويژه ودريک دوره مشخص درنظرگرفت بلکه بايد آنرا برای تمام طبقه کارگر ودريک 

بايد زندگی کارگران شاغل اين به آن معنی است که نه فقط . مدت طوالنی مورد بررسی قرارداد

بلکه زندگی کارگران بيکار يا نيمه بيکار را درنظرگرفت؛ نبايد فقط به سطح زندگی کارگران 

کشورھای امپرياليستی بلکه به سطح زندگی کارگران مستعمرات نظر انداخت؛ نبايد به زندگی طبقه 

انھای اقتصادی نيز توجه کارگر دريک دوره معين رفاه کاذب سرمايه داری ، بلکه در دوره بحر

به اين ترتيب، ميتوان شاھد افزايش سطح زندگی کارگران دريک کارخانه معين ، يک مکان . کرد

مشخص و دريک دوره ويژه بود اما با اين ھمه ، وضع مجموع طبقه کارگر به طور کلی نشاندھنده 

  . فقير شدن مداوم آن است

  پرولتاريا گورکن نظام سرمايه داری است

اما درعين حال . د انباشت سرمايه ، روند ثروتمند شدن بورژوازی و فقيرشدن پرولتارياسترون

روند حدت يافتن مداوم تضادھای موجود ميان نيروھای مولده و روابط توليدی سرمايه داری نيز 

درروند تکامل اقتصاد سرمايه داری ، توليد فردی کوچک ، پراکنده ، مستقل و با . تشکيل ميدھد

اجتماعی شدن توليد كه درسيستم سرمايه . س وسيع به توليد بزرگ اجتماعی شده تکامل يافتمقيا

نخست آنکه کارخانه ھا بجای معادل کارگاه کوچک پيشه : داری تکامل می يابد دارای دوجنبه است

 .درکارگاه فردی ، روند توليد کاال به وسيله خود پيشه ور به تنھايی عملی ميشود. وری فردی نيست

درکارخانه ھای سرمايه داران ده ھا ، صدھا و حتی ھزاران کارگر پراکنده درکارگاه ھا وبخش 

ھای مختلف کارخانه ، تحت فرمان سرمايه دار و نمايندگان وی ، به لطف تقسيم اجتماعی کار و 

توليد  .آنگاه تقسيم اجتماعی کار روز به روز تکامل می يابد . ھمکاری ، به توليد يک کاال ميپردازد
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بيش از پيش تخصصی ميشود ، رشته ھای مختلف ، موسسات توليدی متفاوت که درتوليد اجتماعی 

تکامل تقسيم . شرکت ميکنند در بين خود دارای روابط فشرده متقابل بوده و متقابالً به ھم وابسته اند

ه يک سلسله توليد از يک سلسله اعمال انفرادی ب:"کار در کارخانه و در جامعه سبب ميشود که

ابزارھای ماشين ،  10"اعمال اجتماعی وتوليدات از توليدات فردی به توليدات اجتماعی تبديل گردند

اتومبيل ، پنبه ، کفش ، و سايرمحصوالت ھمه تبلور کارمشترک تعداد زيادی کارگر بوده و ھيچ 

  ". اين محصول کارمن است" کس نميتواند بگويد 

اين ھمه وسايل توليد ومحصوالت کاراجتماعی مايملک عمومی نبوده و توليد اجتماعی شده ، اما با 

به اين ترتيب ميان اجتماعی شدن توليد ومالکيت . مايملک خصوصی سرمايه داران را تشکيل ميدھد

اين ھمان تضاد بنيادی سيستم سرمايه داری را . تضاد به وجود ميايد خصوصی سرمايه داری

  . تشکيل ميدھد

. مايه داری به شدت به تکامل توليد بزرگ اجتماعی شده لطمه وارد مياوردمالکيت خصوصی سر

روابط توليدی سرمايه داری بيش ازپيش بصورت مانع درآمده و جلوی رشد نيروھای مولده را سد 

مالکيت اشتراکی سوسياليستی و  استقرار وفقط از طريق نابودی مالکيت خصوصی . می نمايد

روابط توليدی سوسياليستی است که ميتوان اين تضاد را ايه داری با جايگزينی روابط توليدی سرم

به ھمين دليل است که تخريب نظام سرمايه داری و تولد نظام . به طور قاطعی حل نمود

  . سوسياليستی مستقل از اراده انسان بوده و از نظر تاريخی اجتناب ناپذيراند

يگزين نظام سرمايه داری ميشود، خود به اما روند تاريخی که درطی آن نظام سوسياليستی جا

خودی نيست ، بورژوازی که حيات اش برنظام سرمايه داری متکی است ناگزير اين دگرگونی 

برای تحقق اين دگرگونی، يک نيروی اجتماعی که مقاومت بورژوازی را .  اجتماعی را سد ميکند

ولتاريا نماينده نيروھای مولده پيشرو پر. نابود کند الزم است ، اين نيروی اجتماعی ، پرولتارياست

  . بوده و در تحت استثمار و ستم قرار داشته و آگاه ترين و انقالبی ترين طبقه را تشکيل ميدھد

پرولتاريا ، مسلح به مارکسيسم ، بطور اجتناب ناپذير برای واژگونی سيستم سرمايه داری از جا 

سرمايه داری بصورت تضاد آشتی ناپذير  تضاد ميان توليد اجتماعی و تملک:" برخواھد خاست

پرولتاريا درطی تکامل انباشت سرمايه پخته تر شده   11" پرولتاريا و بورژوازی پديدارميشود
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انباشت سرمايه و باز توليد وسيع تنھا روندھای باز توليد وسيع . صفوف خود را تحکيم می بخشد

وسيع روابط توليدي سرمايه داری را تشکيل ثروت ھای مادی نيستند؛ آنھا ھمچنين روند باز توليد 

ازيکسو آنھا بيش ازپيش منجر به توليد سرمايه داران ھرچه نيرومند تر ميگردند و ازسوی . ميدھند

به ھمين دليل است که انباشت . ديگر مزد بگيران بيش از پيش پر شماره تری را بوجود مياورند

ه داری ، يعنی توليد بزرگ اجتماعی شده را فراھم سرمايه نه تنھا شرايط مادی عينی نابودی سرماي

بورژوازی :" ميکند بلکه ھمچنين نابود کنندگان سرمايه داری يعنی پرولتاريا را نيز بوجود مياورند

نه تنھا سالحی را حدادی ميکند که او را ھالک خواھد کرد؛ بلکه انسانھايی که اين سالحھا را به 

  12:"و پرولتاريا را نيز بوجود مياورد کارميگيرند، يعنی کارگران صنعتی

پرولتاريا ھمزمان با سرمايه داری بوجود ميايد، و به تدريج درطی روند انباشت ، آگاھی  و نيرو 

تکامل انباشت سرمايه تدريجا صفوف پرولتاريا را توسعه بخشيده و توليد بزرگ . کسب ميکند

فقير شدن پرولتاريا بطور بی . مي نمايداجتماعی ، خصلت منضبط و سازمان يافته او را تقويت 

وقفه ای تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا را حدت ميبخشد؛ پراتيک مبارزه طبقاتی و سالح 

مارکسيزم از پرولتاريا از خود گذشته ترين ، روشن بين ترين ، و انقالبی ترين طبقه را بوجود 

  . مياورد

شدن توليد ضرورتا به نقطه ای ميرسد که ديگر  درروند انباشت سرمايه ، تکامل عظيم اجتماعی

اين پوسته خرد :" پوسته سرمايه داری قادر به تحمل آن نيست؛ مارکس با اطمينان اعالم ميدارد 

عمر مالکيت سرمايه داری خاتمه يافته است، سلب مالکيت کنندگان به نوبه خود سلب . خواھد شد 

اين نتيجه جبری انباشت . وسوسياليزم پيروز خواھد شد سرمايه داری نابود شده 13." مالکيت ميشوند

 . سرمايه است
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آموزش  اين مجموعه بتواند نقش مثبتی در اميدواريم انتشار

 پيش در روستاھا بازی کند و آنھا را بيش از جوانان مستقر در

مبارزه ميان مشی ،بردن سطح آگاھيشان از مبارزه طبقاتی باال

  .ياری دھد ،ديکتاتوری پرولتارياادامه انقالب تحت  ھا و

ما اميدواريم که اين مجموعه آنھا را در باال بردن ھرچه 

بيشترسطح دانش سياسی فرھنگ وعلوم ياری دھد تا با 

قدمھای بلند در راھی پيش روند که ھم سرخ وھم متخصص 

باشند و بھتربتوانند به نيازھای ساختمان روستاھای جديد 

  . وظايف موجود پاسخ گويندسوسياليستی و ادای تمام 

تشکرات صميمانه خود را به واحد مربوط و ديگرانيکه با 

پشتکار تمام درکار انتشار اين مجموعه ھمکاری کرده اند، 

ابرازميداريم و از ھمه خوانندگان تقاضا ميکنيم که نظرات 

باره اين مجموعه برای بھتر ساختن آن  ھای خود را در وانتقاد

   .برای ما بنويسند

  انتشارات خلق شانگھای    

  1975چاپ دوم     
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  توسط گروه نويسندگان" مجموعه آموزش جوانان" معرفی 
د و خود :" به ما مياموزد صدرمائو الزم است که جوانان تحصيل کرده به روستاھا برون

ن فراخوان، ." دھند قرار را تحت آموزش دھقانان فقير ونيمه فقير ه اي برای جوابگوئی ب

. گروھھای جوانان مجھز به آموزش کمونيستی با اشتياق فراوان به روستاھا روانه شدند

زرگ  اوت ب ان برداشتن سه تف دی وفکری، شھر و ( اين امر در زمينه ازمي ار ي ين ک ب

  . فايده ھای زيادی دربر دارد) روستا ، کارگر و دھقان

زرگ روس ای ب ول در دني ری اص ه فراگي يلکرده ب ان تحص ادی جوان داد زي تاھا، تع

ام درصف نخست سه  ا شدت تم د ب مارکسيزم لنينيسم و کتابھای صدر مائو اشتغال دارن

د، ) مبارزه طبقاتی ، مبارزه برای توليد وآزمون ھای علمی ( جنبش انقالبی  رد ميکنن نب

ب و ان را تعقي ارگران ودھقان ا ک انگی ب ت راه يگ ا قاطعي ازندگی ب ود را در س ھم خ س

قھرمانان پرولتاريايی بی وقفه زاده ميشوند، . روستا ھای جديد سوسياليستی، ادا مينمايند

ی . نسل جديد انقالبی رشد ميکند و شکوفا ميشود رای مشی انقالب روزی بزرگی ب اين پي

 .صدر مائو است

  ."بايد به رشد نسل جوان دقت و توجه کرد"ما برطبق آموزش صدر مائو

ان تحصيلکرده " مجموعه آموزش جوانان " اين  ه احتياجات جوان رای جوابگويی ب را ب

د، تنظيم و منتشر  ه تحصيل اشتغال دارن يش خود ب ايکه در روستاھا مستقر شده اند و پ

وی، . ميکنيم اين مجموعه بر پايه مارکسيسم لنينيسم و انديشه مائوتسه دون، از نظر محت

اربرد به دانستنی ھای عمومی فلس ه ک ز ب وم طبيعی و ني ات، عل اعی، ادبي وم اجتم فه، عل

 .تکنيک ھای کشاورزی ميپردازد
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  فصل ششم

 آن روند حرکت سرمايه روندی است که بوسيله
  ارزش اضافه استخراج شده

  .و تحقق ميابد 

و بازتوليد  ،چرخش سرمايه ،)سايکل(دوره 
    سرمايه اجتماعی 

سرمايه ازروند . کند بايد درحرکت مداوم باشد ءنقش خود را ايفاسرمايه برای اينکه بتواند تماما 

گردش به روند توليد گذارميکند ومجددا از روند توليد به روند گردش عبورميکند واين مرتبا 

 . تکرارميشود

فصل گذشته ما موقتا روند گردش سرمايه را به کنارگذاشتيم وفقط به بررسی روند توليد  دو در

فصل ما به مطالعه حرکت سرمايه و تضادھای درونی آن ازنقطه نظرگردش  دراين. پرداختيم

  . سرمايه خواھيم پرداخت
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سرمايه از سه مرحله ميگذرد و سه شکل ) سيکل ( دوره 
  .بخود ميگيرد

  . سه مرحله ائی سيکل سرمايه وحدت روند توليد وروند گردش را تشکيل ميدھد

سرمايه درحرکت خود از سه مرحله متوالی عبورميکند وسه شکل ، مناسب با ھرمرحله به 

درنخستين مرحله حرکت سرمايه ، سرمايه دار درآغاز يک مبلغ معين پول را . خود ميگيرد

اگرپول را به . خرچ ميکند وبا اين پول وسايل توليد ونيروی کار را از بازارکار تھيه مينمايد

 MPو وسايل توليد را با   T و نيروی کار را با حرف   Mھا را با حرف و کاال   Aحرف 

  : نشان دھيم اين روند را ميتوانيم بصورت ذيل نشان دھيم

               T 

 

A     M     

    

        MP 

درطول اين مرحله ، پولی که دردست سرمايه دار وجود دارد درآن واحد ھم نقش وسيله خريد 

  . ميکند ءيه را اجراوپرداخت وھم نقش سرما

سرمايه دارنيروی کار و وسايل توليد الزم را برای استخراج يک مازاد کارازکارگران، 

اين سرمايه پولی از . بدين ترتيب پول در اين جا تبديل به سرمايه پولی ميشود:خريداری می کند

اگر سرمايه پولی . طريق خريد وسايل توليد و نيروی کار خود را به سرمايه مولد تبديل ميکند

وظيفه سرمايه پولی .نباشد ،سرمايه مولد نيزنخواھد بود وتوليد ارزش اضافی نيزممکن نيست
  .اضافی استفراھم کردن شرايط الزم برای توليد ارزش 
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دردومين مرحله حرکت سرمايه ،سرمايه دار وسايل توليد و نيروی کار را باھم ترکيب می کند 

ن ترتيب،روند گردش سرمايه بدون وقفه بوده وبه روند توليد وارد می بدي.تا توليد را عملی نمايد

درطول اين روند نيروی کارمصرف می شود،مواد اوليه تغييرمی يابند،وسايل وتجھيزات .شود

بدين ترتيب سرمايه مولد به سرمايه کااليی .فرسوده می شوند تا کميت معين کاال توليد گردد

  .تبديل می شود

به .مايه کااليی ديگر ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگران رادرخود دارددراين مرحله، سر

ھمين دليل اگراين سرمايه کااليی را با کاالھای که درابتداخريداری شده بود مقايسه کنيم نه تنھا 

  .شکل طبيعی آن متفاوت است بلکه ھمچنين ارزش آن از ارزش سرمايه اوليه نيز بيشتر است

    :ان بشکل زيرنشان داداين روند رامی تو

T 

M  ‐‐‐‐P ‐‐‐‐‐‐‐‐ M’   

MP 

نشان دھنده سرمايه مولد بکارگرفته شده درروند توليد بوده ونقطه ھای قبل وبعد از  pدراين جا

p،نشان دھنده  قطع شدن روند گردش وانجام شدن روند توليد استM’  نشان دھنده کاالھای

  .است که ارزش اضافی رادردل خود دارند

اساسی توليد بلکه ھمچنين  طول اين مرحله ،وسايل توليد ونيروی کار نه تنھا نقش عناصردر

 در واقع برای ايجاد ارزش اضافی است  که وسايل توليد و.نقش سرمايه را بازی می کنند

وظيفه سرمايه مولد ،توليد ارزش اضافی . دست ھای سرمايه دارگرد آمده اند در نيروی کار
  .است
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حرکت سرمايه ،سرمايه داربايد کاالھای را که دربرگيرنده ارزش اضافی ھستند  درمرحله سوم

دربازاربفروش برساند،بکمک فروش کاالھا،سرمايه کااليی بارديگربه سرمايه پولی تبديل می 

  .اين طريق ،سرمايه بشکل پولی اصلی خود برميگردد.شود

 :اين روند رامی توان بشکل زيرنشان داد

M’ – A’ 

دربرگيرنده  ’A. نشان دھنده سرمايه پولی است که مقدارآن افزايش يافته است ’Aا، در اينج 

ارزش سرمايه به کار انداخته شده به بوسيله سرمايه دار و ھمچنين ارزش اضافی ايجاد شده 

نه تنھاھمان روند تغييرحالت ارزش کاالای يعنی ديگرگونی کاال به  ‐’A’ Mبه اين ترتيب .است

مھمترازآن نشان دھنده روند تحقق ارزش اضافی است که بوسيله سرمايه  پول است، بلکه

  .وظيفه سرمايه کااليی،تحقق ارزش اضافی است. داراستخراج ودردرون کاال نھفته است

سه مرحله وسه شکلی که حرکت سرمايه ازآنھاعبورمی کند نشان دھنده آن است که سرمايه 

پس ازانجام .شکال دارای يک وظيفه مستقل استدرھرکدام ازين مراحل وتحت ھرکدام ازين ا

سرمايه .يک نقش معين ،سرمايه وارد يک مرحله ديگرمی شود و شکل ديگری بخود می گيرد

 سرمايه صنعتیکه در اين حرکت خود دگرگونی ھای پياپی را تحمل می کند نشان دھنده 

،بلکه سرمايه  آنچه که سرمايه صنعتی ناميده می شود نه فقط شامل سرمايه صنعت.است

ً تغييرشکل می دھد .کشاورزی ،ساختمانی ،و ساير رشته ھای توليد مادی است سرمايه متناوبا

وبه عالوه ازسه مرحله متفاوت عبورمی کند،چيزيکه اجازه افزايش ارزش آنرامی دھد؛ و 

را  سرمايه صنعتی) دايره(اين حرکت،سيکل.سرانجام به نقطه حرکت اوليه خود بازمی گردد

  :می توان روند کامل اين سرمايه رابه صورت زيرنشان داد.يل می دھدتشک

T 

A   M         ‐‐‐‐P ‐‐‐‐M’           A’ 

MP       
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  P= ؛ سرمايه مولد  A) = اوليه ( ؛ سرمايه پولی  M) = ھای تھيه شده برای توليد( کاال 

( ؛ کاال  ’A =) ’Mحاصل از فروش( ؛ سرمايه پولی  T= ؛ نيروی کار   MP= وسايل توليد 

  ’M) = ھای توليد شده 

در طول سيکل سرمايه صنعتی، اولين وسومين مرحله ، روند گردش و دومين مرحله روند را 

فقط ميکند؛ درواقع  ءدراين سه مرحله روند توليد يک نقش تعيين کننده را ايفا. تشکيل ميدھد
درحاليکه دردومرحله اول وسوم فقط شکل  ،اضافی ايجاد نمايدروند توليد ميتواند ارزش 

درعين حال روند گردش نيز .سرمايه تغييرمی يابد بدون اينکه افزايشی درارزش آن ايجاد گردد

اگرروند گردش وجود نمی داشت،سرمايه دار .برای سيکل سرمايه صنعتی اجتناب ناپذيراست

بھمين دليل است که سيکل سرمايه . حقق بخشدنميتوانست توليد کند ونه ارزش اضافی را ت

دقيقا بھمين دليل است که سه مرحله .صنعتی عبارتست از وحدت روند توليد وروند گردش

 ‐Aاگرسرمايه صنعتی درنخستين مرحله .سيکل سرمايه صنعتی بايد بدون وقفه بدنبال ھم بيايد

M)نقش سرمايه باشد تبديل به ذخيره  به مانعی برخورد کند،بدون اينکه قادربه ايفای) پول -کاال

می شود؛اگر در دومين مرحله به مانعی برخورد کند دراين صورت توليد ارزش اضافی نمی 

تواند صورت گيرد؛اگردرمرحله سوم به مانعی برخورد کند دراين صورت ارزش اضافی که 

  .ايجاد شده است نمی تواند خود راتحقق بخشد

  . ل راتحقق می بخشدسيکل سرمايه صنعتی وحدت سه سيک

برای اينکه سرمايه دار بتواند ھمواره ارزش اضافی را استخراج نمايد، بايد سرمايه 

به اين طريق، فورمول سيکل سرمايه صنعتی تا بی .مداوم باشد) سيکلی(در حرکت دايره ای

 :نھايت تکرار می شود

    

A‐M…P…M’‐A’   .A‐M…P…M’‐A’ .A‐M…P…etc.  

 

2

1 3
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رمول باال نشان می دھد که حرکت بدون وقفه سرمايه صنعتی دارای يک شکل دايره ف
سرمايه پولی ) 1:است يعنی) سيکلی(واحد نيست بلکه واحد سه شکل دايره ای ) سيکلی(ای

برای اينکه . ’M’….Mسيکل سرمايه کااليی ) 3؛ P….Pسيکل سرمايه مولد، ) 2؛ ’A….Aيعنی 
بتواند حرکت مداوم سرمايه راعملی سازد بايد بشکلی عمل کند که سرمايه اش سرمايه دار 

ھمزمان تحت سه شکل وجود داشته باشد ونيزسرمايه تحت ھرکدام ازاين اشکال مدام درحال 
به اين ترتيب به عنوان مثال اگر يک . حرکت بوده وشکل سيکل مربوطه را بخود بگيرد

لایر باشد بايد آن رابه سه بخش تقسيم  600000   سرمايه دار دارای سرمايه ای معادل
 100000تحت شکل سرمايه مولد؛  200000لایر تحت شکل سرمايه پولی؛  200000:نمايد

تحت شکل سرمايه کااليی وبايد بشکلی عمل کند که اين بخش ھا متناسب بشکل مخصوص 
دارمی تواند زمانی که  فقط به اين طريق است که اين سرمايه . سيکل خود درحرکت دائم باشند

لایر سرمايه کااليی اش به سرمايه پولی تبديل می شود درھمان زمان يک سرمايه  200000
ريالی که به سرمايه کااليی تبديل می شود داشته باشد و يک سرمايه پولی   200000مولد 

 600000اگراين سرمايه دار تمام سرمايه .ريالی که به سرمايه مولد تبديل می گردد 200000
ريالی خود را فقط تحت يک شکل بکاراندازد دراين صورت نخواھد توانست يک توليد بدون 

خود ) سيکلی(اگرسرمايه تحت يکی ازين سه شکل به مانعی در روند دايره ای .وقفه داشته باشد
مثال کاالھا بفروش نرسند، سرمايه کااليی نتواند به (برخورد نمايد، وياحتی سيکل متوقف شود

اين به ھمه سيکل سرمايه لطمه می زند، حرکت سرمايه مسدود شده ) مايه پولی تبديل شودسر
  .وسرمايه دارناچارمی شود کارخانه رابسته وتوليد رامتوقف نمايد

  چرخش سرمايه، توليد وتحقق مداوم ارزش اضافی است

  .زمان توليد وزمان گردش، سرعت چرخش سرمايه رامعين می کنند

حرکت سرمايه، به عنوان يک سيکل .زقطع نمی شود بلکه مداوما ادامه داردسيکل سرمايه ھرگ

سيکل سرمايه، نه « مارکس اظھارمی دارد که .گردش سرمايه ناميده می شودبدون توقف، 

چرخش  .»بعنوان يک مسيرمنفرد بلکه به عنوان روند متناوب ، چرخش سرمايه ناميده می شود

وقتی سرمايه، خود را در حيطه .د و مرحله گردش عبور کندسرمايه بايد متواليا ازمرحله تولي

توليد می يابد اين ھمان زمان توليد برای سرمايه است؛ وقتی که سرمايه، خود رادرحيطه 

مجموعه اين دو زمان ،زمان چرخش .گردش می يابد،اين ھمان زمان گردش برای سرمايه است

  .سرمايه را تشکيل می دھد
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  :مايه دربرگيرنده سه قسمت استبطورکلی، زمان توليد سر

اين .زمانی که درطی آن وسايل توليد درروند توليد شرکت و دخالت می کنند) الف

زمان در وھله اول زمانی است که درطی آن کارگران موضوع کاررا برای تبديل آن به يک 

طول اين زمان کار عمدتا به دو عامل زير .اين ھمان زمان کاراست.محصول تغييرميدھند

  .بستگی دارد

مثال يک نخ ريس می تواند در ھر روز مقدار معينی از پنبه .ماھيت رشته توليدی)1

در حاليکه مثال برای اينکه يک کارگاه کشتی سازی بتواند يک کشتی بسازد ماھھا .را بريسد

زمان کار در مورد دوم بدين ترتيب طوالنی ترازمورد نخست :وحتی سالھا وقت الزم دارد

  .است

اگرکارخانه ھايی راکه يک نوع جنس راتوليد می کنند  .آوری کاردرکارخانهبار)2

باھم مقايسه کنيم زمان کاربرای ساختن يک جنس درکارخانه ای که بارآوری کارباالتراست 

زمان کوتاه تری خواھد بود ودرکارخانه ای که بارآوری کارپائين تراست زمان طوالنی تری 

توليد زمانی که درطی آن وسايل توليد درروند توليد دخالت دربرخی ازرشته ھای .الزم است 

می کنند عالوه برزمان کار،درعين حال دربرگيرنده زمانی است که درطی آن طبيعت 

مثال توليد شراب احتياج به يک زمان .نيزبرروی موضوع کارعمل مشخصی انجام می دھد

ی خشک شود، گياھان تخميردارد،چوب قبل ازآنکه روی آن کارصورت بگيرد بايد مدت

  .کشاورزی بايد بطورطبيعی طی يک مدت معينی برويند وغيره

زمانی که درطی آن وسايل توليد درمحل توليد وجود دارند ھرچند که روند توليد ) ب

مثال زمانی که ماشين ھا بعلت يک خرابی، و يامثال درھنگام شب، متوقف شده .معلق مانده باشد

  .اند

وسايل توليد،ديگروارد حيطه توليد شده اند اما ھنوزدرروند زمانی که درطی آن ) ج

اين قسمت ھای مختلف زمان توليد،  از.کردن مواد اوليه زمان انبار توليد داخل نگرديده اند،مثال

توليد می  تنھا زمانی است که کارگران ارزش وارزش اضافی زمان کارازھمه مھم تراست زيرا
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ارھمواره سعی می کند دو زمان ديگر را کوتاه تر کرده و بھمين دليل است که سرمايه د.کنند

به اين ترتيب، يک سرمايه : کاری بکند که زمان توليد تاحد ممکن به زمان کارنزديک بشود

زمان گردش . معين می تواند دريک زمان معينی ارزش اضافی بازھم بيشتری ايجاد نمايد

ديل به سرمايه مولد ميشود، يعنی زمانی که سرمايه نه فقط شامل زمانی است که سرمايه پولی تب

سرمايه دار وسايل توليد و نيروی کار را خريداری می کند؛ بلکه شامل زمانی است که درطی 

طول زمان گردش . آن سرمايه کااليی تبديل به سرمايه پولی ميشود يعنی زمان فروش کاالھا

حل توليد ازبازار و به امکانات سرمايه عمدتا به اوضاع عرضه وتقاضا دربازار، به فاصله م

ھر رشته توليدی، ھر کارخانه بطرزی متفاوت تحت تاثيراين عوامل . حمل ونقل بستگی دارد

به ھمين دليل است که باتغييرزمان توليد و زمان گردش ھر سرمايه، زمان : قرارميگيرد

ان به اين دليل، سرعت چرخش برای ھرسرمايه يکس. چرخش سرمايه نيزتغييرمی کند

بفرض اگر زمان ).سرعت چرخش يک سرمايه معموال نسبت به يکسال محاسبه می شود(نيست

يعنی تبديل سرمايه پولی به سرمايه مولد وتبديل سرمايه (گردش يک سرمايه يک ماه باشد

و زمان توليد سرمايه سه ماه باشد درنتيجه چرخش سرمايه درچھارماه ) کااليی به سرمايه پولی

بفرض اگر سرمايه ای در شش ماه . رعت چرخش آن سه بار در سال استصورت ميگيرد وس

بکمک تحليل قبلی، می توان گفت که سرعت .بچرخد، سرعت چرخش آن دوباردرسال است

  .چرخش سرمايه بطورقطع بوسيله زمان توليد وزمان گردش سرمايه تعيين می شود

  .داردترکيب سرمايه مولد برسرعت چرخش سرمايه تاثيربسياربزرگی 

سرمايه مولد ھمزمان به سرمايه کااليی تبديل می  ءدرتحليل قبلی فرض کرديم که ھمه اجزا

ازاين نقطه . بسيارمتفاوت است ءاما در واقع ،خصلت شيوه چرخش ھرکدام ازاين سه جز.شوند

  .تشکيل شده است؛ سرمايه ثابت وسرمايه متحرک ءنظر، سرمايه مولد از دو جز

سرمايه است که بشکل کارخانه، وتجھيزات وماشين آالت وجود بخشی از سرمايه ثابت

بشکل طبيعی اين بخش از سرمايه پس از بکار افتادن تماما در روند توليد وارد ميشود و .دارد

اماارزش آن ، بعلت فرسايش تدريجی ماشين ھا،اندک .در چندين روند توليد قابل استفاده است

بعلت شيوه ويژه انتقال ارزش . شود انتقال می يابداندک به محصوالت جديدی که توليد می 
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 40000بعنوان مثال يک ماشين را به ارزش . ،مااين بخش ازسرمايه راسرمايه ثابت می ناميم

در اين صورت ھر سال . سال باشد در نظر بگيريم 10لایر که طول عمرآن محدود به 

بافروش اين . می شودلایر از ارزش سرمايه ای به محصوالت توليد شده منتقل 4000

اين روند .لایر ارزش سرمايه ای ھرساله به دست سرمايه دار باز ميگردد 4000محصوالت 

  .سال خاتمه می يابد10انتقال فقط پس ازپايان 

بخشی ازسرمايه است که بصورت ماده اوليه ، سوخت، مواد فرعی وسرمايه  سرمايه متحرک

وقتی يک روند توليد خاتمه می يابد،اين مواد .دای که مصرف خريد نيروی کارميشود وجود دار

اوليه ،سوخت ومواد فرعی ديگرشکل اوليه طبيعی خود را از دست داده و ارزش آنھا  فقط 

درطول يک روند به محصوالت جديد منتقل ميشود؛ بعالوه وقتی محصوالت به فروش رسيد 

ن دليل سرمايه متحرک را بھمي. اين ارزش بشکل پول تماما بدست سرمايه دار باز می گردد

اين ارزش آن .سرمايه ای ميناميم که برای تھيه مواد اوليه،سوخت ومواد فرعی بکارافتاده باشد

بخش ازسرمايه متحرک که صرف خريداری نيروی کارميشود نيست که درکاالھای جديدا توليد 

ين بخش ازسرمايه شده وارد ميشود،بلکه اين کار کارگران است که به نوبه خود ارزشی معادل ا

عليرغم اين ويژگی خاص، از نقطه نظر شيوه چرخش ارزش، آن بخش .را ايجاد می نمايد

ازسرمايه متحرک که صرف خريد نيروی کارميشود مشابه آن بخشی است که صرف خريدن 

درواقع ،ارزشی که بوسيله کارگران درھنگام روند .مواد اوليه ،سوخت ومواد فرعی ميشود

ده ومعادل ارزش نيروی کاراست نيزدرطول يک روند توليد تماما محصوالت توليد ايجاد ش

بھمين دليل . بعالوه، با فروش اين محصوالت اين ارزش تماما بازميگردد: جديد انتقال می يابد

  .آن بخش ازسرمايه که صرف خريد نيروی کارميشود نيزبه سرمايه متحرک تعلق دارد

در فصل مربوط به توليد ارزش .را به دو شيوه تقسيم ميکندھمانطور که ميبينيم مارکس سرمايه 

اين تمايزبرمبنای نقش متفاوت . اضافی ،اوميان سرمايه ثابت وسرمايه متغيرتفاوت قايل ميشود

اين تمايز گذاری بما اجازه .ھرکدام ازاين بخش ھای سرمايه درروند توليد ارزش اضافی است

اين تمايزگذاری راز استثمار : ه متغير بدست می آيدمی دھد که بفھميم ارزش اضافی از سرماي

در اين فصل،تمايز ميان سرمايه ثابت وسرمايه .کارگران بوسيله سرمايه داران را فاش می سازد
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اين .متحرک ناشی از تفاوت ھای ميان ماھيت وشيوه چرخش ھرکدام ازبخش ھای سرمايه است

ل متفاوتی را که بر سرعت چرخش سرمايه تمايز بما اجازه ميدھد که درترکيب سرمايه، عوام

 :اين دوگونه تقسيم بندی سرمايه را می توان بشکل زيرنشان داد. تاثيرمی گذارند درک کنيم

  برطبق ماھيت                                                       برطبق نقش خود در

   توليد ارزش اضافی                                 وشيوه چرخش                      

 کارخانه ھا وساختمان ھا و                         

  تجھيزات وماشين ھا،                        

  مواد اوليه،سوخت                         

  مواد فرعی                         

  سرمايه متغير                                       ستمزدد            

قبال گفتيم  که ارزش سرمايه ثابت متناسب با درجه فرسايش آن بتدريج به محصوالت جديد 

می يابد ونيز بر اين فرسايش بر مقدار بزرگی ارزش که به اين ترتيب انتقال . انتقال می يابد

برای درک بھتر خصلت ھای چرخش سرمايه ثابت، بايد . روی سرعت چرخش تاثيرمی گذارد

اين فرسايش به علت ھائی با ماھيت .بازھم فرسايش سرمايه ثابت را مورد بررسی قراردھيم

  :می توان آن را به فرسايش مرئی و فرسايش نامريی تقسيم نمود.متفاوت وابسته است

در وھله اول ناشی از استعمال سرمايه ثابت در روند توليد است ؛ ودر وھله بعد  یفرسايش مرئ

ناشی از تاثير طبيعت می باشد،مثل فساد چوب، زنگ زدن آھن وغيره بھمين دليل است  که اين 

  .نوع فرسايش ،فرسايش مادی نيزناميده ميشود

کاھش يافتن زمان از بھبود تکنيک ھای توليد ناشی ميشود که سبب  فرسايش نامرئی

کاراجتماعا الزم برای توليد ھمان ماشين می گردد و در نتيجه سبب ميشود که ارزش سرمايه 

اين فرسايش ھمچنين ازپيدايش ماشين ھای جديد با کارآيی بيشتر نيز ناشی .ثابت اوليه پائين بيايد

بب کاھش اين نوع فرسايش که س.ميشود که سبب متروک ماندن ماشين ھای قديمی می گردد

سرمايه 
 متحرک

 سرمايه ثابت

Constant 

 سرمايه ثابت

Fix 



  109       اقتصاد سياسي چيست
 

برای اجتناب از . ارزش ماشين ھای قديمی ميشود، فرسايش معنوی يا فرسايش نامرئی نام دارد

اين نوع فرسودگی نامرئی، سرمايه دارھميشه سعی می کند چرخش سرمايه را تسريع نموده و 

بھره کشی از کارگران را به کمک شيوه ھايی مثل طوالنی کردن روزکار، باالبردن شدت 

اربردن واحدھای سيار وغيره تشديد نمايد تابتواند ھرچه زود ترارزش سرمايه ثابت کار،به ک

ازآنجا که نه سرعت ونه زمان چرخش سرمايه ثابت وسرمايه متحرک يکسان .رابدست آورد

نيست،وقتی که ما ازسرعت چرخش يک سرمايه معين صحبت می کنيم ، عموما منظور کل 

ت چرخش يک سرمايه به کارافتاده مطابق با کل سرع.سرعت چرخش اين سرمايه است 

برای محاسبه اين . متشکله اين سرمايه تعيين ميشود ءمتوسط چرخش ھای ھرکدام ازاجزا

سرعت چرخش کل، فرمول مربوطه عبارتست ازتقسيم مقدار کل چرخش سرمايه دريکسال 

اده را ازطريق تابلوی زير کل چرخش مجموعه يک سرمايه بکارافت. برکل سرمايه بکار افتاده

  :يک مثال عددی نشان می دھد

مبلغ کل پس ازيک 

  چرخش درسال

  )مخارج توليد(

  بر حسب لایر

تعداد چرخش ھا در 

  يکسال

  ارزش

 برحسب لایر

  

عوامل مختلف 

 سرمايه مولد

  

100000  

10000  

60000  

30000  

2000000  

1،0  

3,0  

1,0  

3,0  

4  

000/1000  

300000  

600000  

100000  

500000  

  سرمايه ثابت

  کارخانه ھا:شامل

 ماشين ھا

 ابزارھای کوچک

  سرمايه متحرک

  کل سرمايه بکارافتاده  1500000  4,1  2100000

 

يعنی  )مبلغ کل سرمايه چرخيده دريکسال(مطابق اين تابلو،نسبت مقدارکل چرخش سرمايه 

برابرسرعت لایر، 1500000فرانک به کل سرمايه ای که درابتدا بکارافتاده يعنی 2100000

که  ھم چنين می توان مشاھده کرد.درسال است بار4/1چرخش کل سرمايه بکارافتاده يعنی 
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سرعت چرخش  .بزرگی اعمال می کند ترکيب سرمايه مولد، برسرعت چرخش سرمايه تاثير

به ھمين دليل است که .سرمايه ثابت ضعيف بوده اما سرعت چرخش سرمايه متحرک زياد است

سرعت چرخش مجموعه سرمايه کاھش می يابد؛ھرچه  ثابت زياد باشد، ھرچه نسبت سرمايه

  .سرعت چرخش مجموعه سرمايه زيادتراست نسبت سرمايه متحرک باالباشد،

برسرعت چرخش سرمايه  سرمايه دارتالش می کند تا
  .بيافزايد وھمواره ارزش اضافی بيشتری استخراج کند

تسريع چرخش سرمايه نه فقط . بزرگی داردسرعت چرخش سرمايه برتوليد ارزش اضافی تاثير

اجازه صرفه جويی درمقدارسرمايه بکارانداخته شده رامی دھد بلکه مھم ترازآن ،افزايش 

بدين ترتيب ارزش  ساخته و امکان پذير سرعت چرخش سرمايه متغيردرسرمايه متحرک را

ايه متغيرمعادل ھرکدام يک سرم سرمايه دار و فرض کنيم که د.اضافی بيشتری بدست می آيد

اگرچرخش . است% 100حالت  دو ھر نرخ ارزش اضافی در می باشند و دارا لایر را 20000

 240000يکسال ارزش اضافی معادل  يکباردريک ماه باشد ميتواند درA سرمايه سرمايه دار

درھرشش ماه صورت  يکبار Bچرخش سرمايه سرمايه دار لایر بدست آورد؛بعکس اگر

ھرچند که نرخ ارزش .لایر ارزش اضافی بدست خواھد آورد 40000فقط بگيرد،دريکسال 

ارزش  رابطه مقدار(نرخ ساالنه ارزش اضافی  اضافی برای ھردوی آنھا يکسان است، اما

برای ) اضافی ايجاد شده دريک سال تقسيم برمبلغ کل ارزش سرمايه متغيربکارافتاده دريکسال

  .ھر دو يکسان نيست

  :عبارتست ازAافی برای سرمايه دارنرخ ساالنه ارزش اض

%1200
20000
240000

==
v
Pl

 

  :عبارتست ازBنرخ ساالنه ارزش اضافی برای سرمايه 
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20000
40000
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بھمين دليل است که ھرچند کميت سرمايه متغير بکار انداخته شده در ھر دو مورد يکسان است 

بيشتر  Bت چرخش سرمايه داربارازسرع 6در يکسال  Aسرعت چرخش سرمايه سرمايه دار

  .است و بنابراين ارزش اضافی که او در يکسال بدست می آورد نيزشش بار بيشتراست

يعنی (سرمايه داران ھمواره درصدد اختراع شيوه ھای برای کاھش زمان چرخش سرمايه 

واستخراج ارزش اضافی بازھم بيشتری ازطريق سرعت بخشيدن بيشتر به اين ) زمان گردش

برای انجام اين کار، درحيطه توليد، سرمايه دارمی تواند زمان کار کارگر را . ستندچرخش ھ

طوالنی تر کند، شدت کار را افزايش دھد، شيوه ھای توليد رابھبود بخشد تا زمان توليد را 

در حيطه گردش وی ازتکامل وترقی وسايل نقليه، مخابرات، بھبود سازمان تجاری . کاھش دھد

درعين حال تضادھای ذاتی سرمايه داری سبب .گردش استفاده می نمايدبرای کاھش زمان 

ميشوند که اغلب تکامل تکنيکی بموانعی برخورد کرده وفروش کاالھا با دشواری صورت 

بھمين دليل است که بندرت اتفاق می افتد که آرزوی سرمايه داران درتسريع چرخش . بگيرد

  .سرمايه بتواند بدون مانع تحقق يابد

  وليد سرمايه داری درميان تضادھای آنتاگونيستی صورت می گيردبازت

  سرمايه اجتماعی مجموع سرمايه ھای فردی است

سرمايه فردی ھرکدام ازاين .درجامعه سرمايه داری ھزاران موسسه صنعتی وجود دارد

کرده و ارزش خويش را ازدياد می  ءکارخانه ھانقش يک سرمايه مستقل ازسايرسرمايه ھا راايفا

اين سرمايه ھای فردی خود مختار،از ھمديگر مجزا نبوده بلکه بعکس در ارتباط با .بخشد

زيرا،ھر کدام از اين سرمايه ھای فردی برای .ھمديگر بوده و ھمديگر را مشروط می نمايند

اينکه قادر باشد ارزش خويش را زياد کند، بايد با ديگرسرمايه ھا در روند گردش وارد ارتباط 

ک نخ ريس، بايد از يکطرف با ديگر موسساتی که برای او وسايل توليد مثل ماشين مثال ي.شود

بافندگی،پنبه وغيره فراھم می کنند ارتباط بگيرد وازطرف ديگر بايد موسساتی که محصوالت 
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او را مصرف می کنند، مثل صنايع بافندگی ،برای فروش نخی که رشته است تماس برقرار 

ميان کارخانه ھای مختلف روابط و وابستگی متقابل بسيار فشرده ای بھمين دليل است که .نمايد

قرار دارد؛ به کمک اين روابط، سرمايه ھای فردی مستقل يک کل ارگانيک را تشکيل می 

مجموعه اين سرمايه ھای منفرد که بھم ديگرمرتبط اند سرمايه اجتماعی راتشکيل می دھد؛ .دھند

  .رکت سرمايه اجتماعی را می سازدومجموعه حرکت تمام اين سرمايه ھا ح

پيش ازاين ،وقتی که سيکل وچرخش سرمايه را بررسی می کرديم، مطلب را از نقطه نظر يک 

ما اساسا روند توليد وتحقق ارزش اضافی را مورد تجزيه و :سرمايه منفرد درنظرمی گرفتيم

ه کی می فروشند،يا وسايل تحليل قرار داديم بدون اينکه بدانيم سرمايه داران کاال ھای خود را ب

توليد مختلف را از کجا تھيه می کنند، ويا سرمايه داران وکارگران وسايل مصرفی مورد نياز 

اما وقتی ما باز سرمايه اجتماعی را مورد تجزيه و تحليل .خود را از کجا خريداری می نمايند

منفرد رادربرمی  درواقع، سرمايه اجتماعی ھمه سرمايه ھای.قراردھيم اوضاع فرق می کند

گيرد ونمی تواند منابعی را که ھنگام روند بازتوليد مصرف می کنند جزازطريق مجموعه 

به اين ترتيب دانستن اين که آيا اين محصول اجتماعی . محصول اجتماعی جايگزين سازد

، شکل طبيعی تمام منابع مصرف شده را در سال  -کل،قادرست يا نه واگر قادرست چگونه 

سازد، بی نھايت برای حرکت عادی و نرمال باز توليد اجتماعی دارای اھميت  جايگزين

اکنون مسله بدرستی اين است که آيا کارگران و « ھمانطور که لنين خاطرنشان می سازد.است

سرمايه داران، از کجا وسايل توليد را بدست خواھند آورد؛چگونه محصول ساخته شده خواھد 

در نتيجه، در اينجا ما نه .سخ دھد واجازه توسعه توليد را خواھد دادتوانست به تمام تقاضاھا پا

» .جايگزينی ارزش بلکه ھمچنين باجايگزين شدن شکل طبيعی محصول سروکارداريم« فقط با

به اين ترتيب درتجزيه وتحليل از باز توليد سرمايه اجتماعی ، بايد نه فقط جايگزينی ارزش 

مارکس با روشنی کاملی اظھار می .ی را ھم مطالعه نمودبلکه ھم چنين جايگزينی شکل طبيع

دارد که محصول اجتماعی کل در يک جامعه سرمايه داری می تواند ازنقطه نظر ارزش به 

تقسيم شود؛از نقطه نظر شکل طبيعی ) Pl(و ارزش اضافی) v(وسرمايه متغير) C(سرمايه ثابت

توليد و وسايل مصرفی در روند  ، می توان آنرا متناسب با نقش ھای مختلفی که ابزار

مارکس در مجموعه توليد اجتماعی دو بخش بزرگ را . بازتوليد،انجام می دھند، متمايز نمود
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توليد :متمايز می سازد که متناسب با تقسيم بر مبنای شکل طبيعی محصول ھستند،بخش اول

توليد وسايل مصرف  بخش دوم. وسايل توليد است،يعنی توليد ماشين،تجھيزات،مواد اوليه وغيره

ھربخش نيزبه نوبه خود رشته .است يعنی توليد مواد غذايی، لباس،مواد مورد مصرف وغيره

  .ھای متعدد توليد رادربرمی گيرد

  شرط بنيادی الزم  برای بازتوليد ساده

برای ساده کردن مطلب، فرض براين است که در جامعه سرمايه داری فقط  بورژوازی و 

دارند؛ سيکل توليد يکسال طول می کشد؛ ودرطول يک سيکل ارزش سرمايه پرولتاريا وجود 

ثابت تماما به محصوالت جديد انتقال يافته است؛ ونيزفرض براين است که تمام کاالھا مطابق 

ارزش خود به فروش رفته اند و ارزش و بھای کاالھا تغيری نمی کند و فرض اين است که 

لت، تحقق محصول اجتماعی کل در شرايط بازتوليد ساده دراين حا.تجارت خارجی وجود ندارد

  :فرمول ھای زير را بدست ميدھد

I) 40000c+10000V+10000Pl=60000 

II) 20000c+5000v+5000Pl = 30000 

، ارزش 10000،سرمايه متغير40000معادل  Iدراينجا فرض می کنيم که سرمايه ثابت دربخش 

که تحت شکل طبيعی خود يعنی وسايل توليد  6000؛ ارزش مجموعه محصول 10000اضافی 

 در بخش . وجود دارد II ارزش اضافی 5000،سرمايه متغير20000،سرمايه ثابت،

که تحت شکل طبيعی خود يعنی وسايل مصرف وجود  30000؛ارزش مجموعه محصول 5000

  .دارد

برای اينکه بازتوليد بتواند ادامه يابد، تمام محصوالت دوبخش بزرگ بايد تحقق 

منظورازتحقق يک محصول چيست؟ منظوراين است که بعد ازمصرف يک شی ،ارزش .بيابند

بزبان ساده . آن نه تنھا بتواند جايگزين شود بلکه شکل طبيعی آن نيز بايد بتواند جايگزين گردد
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اکنون خواھيم ديد محصول دو بخش .تر،نه فقط بايد قدرت فروش بلکه قدرت خريد ھم داشت

  .می يابدبزرگ چگونه تحقق 

دراين بخش، وقتی که دراول سال روند .مبادله چگونه صورت می گيرد Iاول ببينيم که دربخش 

لایر است؛ فرض کنيم که وقتی روند توليد در  40000توليد آغاز می شود ارزش وسايل توليد 

د ساده برای اينکه بازتولي.پايان سال خاتمه می يابد اين وسايل کامال فرسوده ومستعمل شده باشند

لایر  40000بتواند درسال دوم صورت بگيرد، الزم است که وسايل توليد جديدی باارزش 

سرمايه داران ازچه منبعی غيرازمبادله متقابل کاالھای خودشان .جايگزين وسايل فرسوده بشود

است که  Iدردرون اين بخش می توانند اين وسايل توليد الزم راتھيه کنند؟ زيرا اين فقط بخش 

به عنوان مثال سرمايه داران کارگاھھای کشتی سازی،فوالد را . يل توليد، توليد می کندوسا

ازسرمايه داران فوالد سازتھيه می کنند واينھا بنوبه خود ذغال سنگ را ازسرمايه داران 

فروشنده مواد سوختی تھيه می کنند وماشين ھا را ازکارخانه سرمايه دارانی که ابزار و ماشين 

ھم از نظر ارزش وھم  I ،c40000به اين طريق بکمک مبادله داخلی دربخش .. .می سازند

اين مبادله « ھمانطور که مارکس می گويد.تحت شکل طبيعی خود جايگزين وجبران شده اند

يک شکل طبيعی سرمايه ثابت در مقابل يک شکل طبيعی ديگر سرمايه ،مبادله يک نوع 

  ».توليد می باشدابزارتوليد درمقابل انواع ديگر ابزار 

در اين بخش،وقتی که روند توليد در پايان سال خاتمه . می رسد IIبعد نوبت به مبادله دربخش 
لایر دستمزدی را که برای مصرف شخصی خودشان دريافت کرده اند  5000می يابد،کارگران 

در :لایر در اختيار دارند 5000استفاده نموده اند؛سرمايه داران يک ارزش اضافی معادل 
ريالی صرف  5000شرايط باز توليد ساده، انباشت سرمايه وجود ندارد واين ارزش اضافی 

کارگران وسرمايه داران وسايل مصرفی الزم برای خودشان .خريد کاالھای مصرفی خواھد شد
وسايل مصرف توليد  IIتھيه خواھند کرد؟ زيرافقط بخش  IIرا ازچه جايی غير از درون بخش

صورت می گيرد اين نتيجه بدست می آيد که  IIمتقابلی که در درون بخش  ازمبادالت.می کند
نشان داده می شود تماما از نظر ارزش و تحت شکل  5000Plو  5000Vمحصولی که با

  .طبيعی خود تحقق يافته است

پس از دو نوع مبادله ای که .سرانجام، درميان اين دوبخش بزرگ توليدی نيز مبادله وجود دارد

محصولی  IIو در بخش 10000Plو 10000Vمحصولی معادل  Iتشريح شد، دربخش  در باال 
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اين دو بخش محصول ھيچ کدام نمی توانند دربخش ويژه خود :باقی می ماند 20000cمعادل 

بايد به وسيله  Iبخش 10000Plو10000Vدرواقع، ازنقطه نظر ارزش شان، .تحقق بيابند

اما اين :خود شان مورد مصرف قرار گيردکارگران وسرمايه داران برای مصرف شخصی 

 نظر از .محصول نه بصورت وسايل مصرف،بلکه بعکس بصورت وسايل توليد وجود دارد

بايد بوسيله سرمايه داران برای جايگزين ساختن ابزار توليد  IIبخش20000cارزش خود،

عکس مصرف شده و مستعمل مصرف شود؛ اما اين محصول بشکل وسايل توليد نبوده بلکه ب

اين تضاد رانمی توان حل .اين تضاد را چگونه بايد حل کرد.بشکل وسايل مصرفی وجود دارد

کارگران وسرمايه :نتيجه اين مبادله به صورت زيراست.کرد مگر با مبادله ميان اين دو بخش

تمام محصوالت مصرفی مورد نياز خود را به دست می آورند؛ سرمايه داران  Iداران بخش

می توان مبادله ميان .يل توليد الزم را برای باز توليد سال آينده بدست می آورندنيز وسا IIبخش

  :اين دو بخش بزرگ را با فرمول زير نشان داد

I) 40000c+10000V+10000Pl=60000 

 

 

II) 20000c+5000V+5000Pl=30000 

جامعه سرمايه داری، يک  توليد ساده در شرايط باز نتيجه تمام روند مبادله نشان می دھد که در

ارزش اضافی  و يعنی مجموع سرمايه متغير:بخش حفظ شود ميان اين دو نسبت معينی بايد در

مثال  يعنی در .باشد IIارزش معادل سرمايه ثابت بخش نظر بايد از Iبخش

چنين نسبتی ميان دوبخش  اگر .باشد II(20000c)بايد مساوی  I(10000V+10000Pl(ما

بھمين دليل است که می گوئيم فرمول .د،بازتوليد ساده نمی تواند ادامه يابدحفظ نشو رعايت و

I(V+Pl)=IIc رژيم سرمايه  حالت بازتوليد ساده در شرط الزم برای تحقق محصول اجتماعی در

  .داری است
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  :شرط بنيادی ضروری برای بازتوليد وسيع

برای اينکه اين کارعملی .می دانيم که ويژگی بازتوليد سرمايه داری،بازتوليد وسيع است

مدام يک  آنھا بايد بطور:مصرف نمايند شود،سرمايه داران نمی توانند تمام ارزش اضافی را

برای اين .توسعه بخشند بتوانند مقياس توليد را به سرمايه تبديل کنند تا ارزش اضافی را بخش از

بکمک آن  يه ثابت تبديل تابه سرما را) اضافه شده(سرمايه الحاقی منظور، آنھا بايد يک بخش از

بخش  خريداری کرده و وسايل توليد،ماشين آالت ومواد اوليه الزم برای بازتوليد وسيع را

به کمک آن کارگران جديدی استخدام  تبديل نمايند تا به سرمايه متغير سرمايه را ديگری از

پذيرباشد، ازکل محصول بھمين دليل است که برای اينکه بازتوليد به مقياس وسيع امکان .کنند

 دو درمدت يکسال پس ازجبران وسايل توليد مصرف شده درسال بوسيله ھر Iتوليد شده دربخش

اين صورت، بازتوليد درمقياس وسيع درھيچ  درغير:مقداری اضافه باقی بماند بخش بايد ھنوز

  <  I(c+V+Pl):اين فرمول نشان داد می توان در اين شرط را.صورتی امکان پذيرنخواھد بود

Ic+IIc  .جمله  <  طرف عالمت دو ھرIc اين نشان می دھد که وسايل توليد .وجود دارد

اين جايگزينی درونی  اگر.اين بخش جايگزين بشوند می توانند در Iمصرف شده دربخش

 بگيريم فرمول قبلی بصورت زير نظر در بخش را رابطه ميان دو بگذاريم و کنار را Iدربخش 

بايد  Iارزش اضافی دربخش و يعنی مجموعه سرمايه متغير I(V+Pl)>IIcدرمی آيد

رژيم  اين شرط اوليه بازتوليد سرمايه به مقياس وسيع در.باشد IIبيشترازسرمايه ثابت بخش

  .سرمايه داری است

ببينيم که سرانجام محصول اجتماعی  نزديکتر از کوشش می کنيم تا اکنون به کمک فرمول ھا

  .مقياس وسيع،چگونه تحقق می يابد درشرايط بازتوليد به 

I) 40000c+10000V+10000Pl=60000 

II) 15000c+7500V+7500Pl=30000 



  117       اقتصاد سياسي چيست
 

اين فرض، توليد در دو بخش بزرگ در طول سال اول با عدد شان داده می شود؛اين فرض  در

 :شرط الزم زير را دربر دارد

I (V+Pl) >  IICويا I(c+V+Pl) >  IC+IIC 

توليد وسيع بتواند صورت بگيرد سرمايه داران نمی توانند تمام ارزش حال برای اينکه باز

نصف  Iاگرفرض کنيم سرمايه داران بخش.به مصرف خود برسانند را استثمار اضافی حاصل از

10000Pl برای مصرف شخصی خود بردارند، نصف ديگرآن بايد به سرمايه الحاقی تبديل  را

شده و به سرمايه اوليه با حفظ نسبت 
1
4

، در ترکيب آلی سرمايه )40000c:10000V(يعنی  

 درمی آيد؛ بصورت زير 10000Plبدين ترتيب توزيع .اوليه اضافه گردد

 

 

  

5000مصرف شخصی سرمايه دار   

                                

10000Pl                                                          4000C 

  5000بمصرف انباشت ميرسد   

                                                                     1000P 

صرف خريداری وسايل توليد جديد  Iدربخش  4000می دانيم که سرمايه ثابت اضافی به مقدار

 مبادله می تواند دربھمين دليل است که .بشکل وسايل توليد است شکل طبيعی آن نيز می شود و

صرف پرداخت  Iدربخش 1000اضافی  بعکس،سرمايه متغير .صورت گيرد I درون بخش

شکل  به مصرف شخصی کارگران می رسد؛اما کارگران جديد استخدام شده می شود ودستمزد 
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 مبادله صورت گيرد تا IIبخش  بھمين دليل است که بايد با: طبيعی آن بشکل وسايل توليد است

  .فی بدست آيدوسايل مصر

 بشکل وسايل توليد است، بايد با Iدربخش 1000ازآنجا که شکل طبيعی سرمايه متغيراضافی 

اين مبادله شرايط الزم برای بازتوليد به مقياس وسيع رابرای بخش :مبادله صورت دھد IIبخش 

II ضروری می سازد که دربخش اين امر فراھم می آورد؛ اماII انباشت سرمايه صورت  نيز

به وسايل مصرف برای بازتوليد  به نياز بازتوليد وسيع انجام گيرد تا اين بخش نيز در رفته وگ

ارزش  يک بخش از IIفرض کنيم که سرمايه داران بخش  اگر.زمينه پاسخ گويد دو ھر وسيع در

مصرف می کنند، اين بخش  Iبرای کسب وسايل توليد درمبادله بابخش  را ) 1000Pl(اضافی 

ثابت اضافی تبديل می شود؛ به عالوه، مطابق نسبت به سرمايه 
1
2

) 15000c:7500v( يعنی  

 بعنوان سرمايه متغير را  500Pl، سرمايه داران بازIIبخش ترکيب آلی سرمايه اوليه در در

  :توزيع می شود بشکل زير 7500Plبدين ترتيب .اضافی بدست می آورند

  

  6000  مصرف شخصی سرمايه دار  

    

 

                        

  

ارزش بشکل  نقطه نظر ديگراز به دليل اين انباشت سرمايه، محصول اين دوبخش بزرگ بار

  :تنظيم می شود زير

I) (40000c+4000c) + (10000V+1000V) +5000Pl=60000 

7500Pl 

1500  
بمصرف انباشت

1000C 

500 V 
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II) (15000c+1000c) + (7500V+500V) +6000Pl=30000 

 سرمايه نسبت به سرمايه ای که درآغاز به اين ترتيب، درھرکدام ازاين دوبخش ، به مقدار

عد بنابراين شرايط برای تضمين توسعه مقياس توليد درسال ب:بکارافتاده اضافه شده است

چگونه محصول دوبخش بزرگ، درشرايط بازتوليد به .درھردوبخش بزرگ ايجاد شده است

  مقياس وسيع، تحقق می يابد؟

مشابه حالت بازتوليد ساده است؛اين کاردارای سه  دراين حالت تحقق محصول اجتماعی نيز

می  .خش، وسرانجام مبادله ميان دوبII، مبادله دردرون بخشIدرون بخش مبادله در:جنبه است

 :چنين نشان داد توان آنرا

  

I) (40000c+4000c) + (10000V+1000V) +5000Pl=60000 

 

 

 

 

II) (15000c+1000c) + (7500V+500V) +6000Pl=30000 

 

به کمک مبادالت فوق ،درھرکدام ازدوبخش بزرگ،سرمايه نسبت به سرمايه اوليه افزايش يافته 

  :دردوبخش بشکل زير است شود ترکيب سرمايه، می است و وقتی که سال دوم آغاز

I) 44000c+11000V=55000 

II) 16000c+8000V=24000 
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باشد درسال دوم توليد دراين % 100بازھم  فرض کنيم که درطول اين سال، نرخ استثمار اگر

  :دوبخش بزرگ به شکل زيرخواھد بود

I) 44000c+11000V+11000Pl= 66000 

II) 16000c+8000V+8000Pl= 32000 

 .سال اول مقايسه کنيم می بينيم که ازاين پس بازتوليد وسيع تحقق می يابد توليد در با آنرا اگر

  :تضاد ھای بازتوليد سرمايه داری آنتاگونيستی ھستند

به کمک تحليل گذشته فھميديم که شرايط الزم برای تحقق محصول اجتماعی درحالت بازتوليد 

درعين حال اين به ھيچ وجه به آن .دررژيم سرمايه داری چيستند بازتوليد بمقياس وسيع ساده و

درحقيقت اين  .واقعيت جامعه سرمايه داری وجود دارند معنی نيست که اين شرايط اغلب در

تئوری مجرد تحقق، يک «:ھمانطورکه لنين می گويد.می شوند شرايط اغلب به اختالل دچار

وليد سرمايه داری را ايجاب می کند وبايد توزيع متناسب محصول ميان رشته ھای مختلف ت

اما اين به ھيچ وجه به معنی آن نيست که تئوری تحقق ناظر بر اين است که در .ايجاب کند

» .جامعه سرمايه داری محصوالت ھمواره بشکل متناسبی توزيع شده يا می توانند توزيع شوند

داری مالکيت خصوصی وسائل  در واقع اين امر از آنجا ناشی می شود که در جامعه سرمايه

ھم .توليد ومحصوالت، وجود دارد و کل توليد اجتماعی دست خوش رقابت وھرج ومرج است

چنين تناسب ميان دو بخش بزرگ توليد اجتماعی و حتی ميان دو رشته مختلف توليدی در يک 

لده و زيرا در جامعه سرمايه داری ميان رشد عظيم نيرو ھای مو.بخش اغلب از ميان می رود

تقليل نسبی تقاضای توده عظيم زحمتکش يک تضاد آنتاگونيستی وجود دارد و وسيله ای برای 

بھمين دليل است که .تنظيم مداوم تناسب الزم ميان دو بخش بزرگ توليد اجتماعی وجود ندارد

روند .بازتوليد سرمايه داری چاره ای ندارد جز آنکه به موانع و مشکالت مکرر برخورد نمايد

وقتی اين تضاد ھا تا .زتوليد سرمايه داری از يک سلسله تضادھای آنتاگونيستی عبور می کندبا

  .درجه معينی تکامل يابند بنحو اجتناب ناپذيری موجب ظھور يک بحران اقتصادی می گردند
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  :کتابھای اصلی برای مطالعه

  21-20-8-7-3-2-1سرمايه، جلد دوم،فصل ھای :مارکس

  1آثارجلد» ئوری بازارنکاتی درمورد ت« :لنين

  

  :موضوعاتی برای تفکر

سرمايه داران چگونه درطول سيکل چرخش سرمايه ارزش اضافی بيشتری استخراج کرده  -1

  وتحقق می بخشند؟

  شرايط تحقق بازتوليد سرمايه اجتماعی چيستند؟ -2

 آيا اين شرايط عموما در جامعه سرمايه داری وجود دارند؟چرا؟ -3

 

  :يادداشت ھا

   143کتاب دوم جلد اول ص " سرمايه " مارکس ،  -1
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  ھفتمفصل 

  اين، بورژوازي در مجموع خويش است كه

  مي كند كارگران را استثمار و سركوب

   توزيع مجدد ارزش اضافي

ھا تحت استثمار و فشار سرمايه داران در جامعه سرمايه داري، كارگران در درون كارخانه 

يعني سرمايه (اما آنھا در عين حال تحت استثمار و فشار مجموع طبقه بورژوازي . قرار دارند

تمام سودھاي صنايع، سودھاي . ء مالكان ارضي ھستندو نيز طبقه) داران صنعت، تجارت، بانك

. ستثمار كارگران حاصل مي شوندتجاري، سودھاي بانكي، منفعت ھا، بھرهء مالكانه وغيره از ا

چگونه گروھھاي . اينھا ھمه اشكال تغيير شكل يافته اي ھستند كه ارزش اضافي به خود ميگيرد

مختلف استثمارگران ارزش اضافي را تقسيم مي كنند؟ چگونه ارزش اضافي به اشكال مشخصي 

مباحث خواھيم  مثل سود، منفعت، بھره مالكانه تغيير شكل مي دھد؟ در اين فصل به اين

  .پرداخت

  رقابت ميان سرمايه داران صنعتي به يكسان

  شدن نرخ سود منجر مي شود

  .ارزش اضافي است ءسود يك شكل تغيير يافته

استثمار . ماھيت سرمايه دار، عبارتست از نشان دادن يك حرص بي پايان براي ارزش اضافي

كند و اين ارزش  كارگران ايجاد ميسرمايه دار ناشي از ارزش اضافي اي است كه كار اضافي 
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ً بصورت سودي كه به جيب سرمايه دار ميرود ظاھر مي نمايد ميان . اضافي خود را مشخصا

  سود و ارزش اضافي چه رابطه و چه تفاوتي وجود دارد؟

يك بخش از . ميدانيم كه سرمايه دار بايد سرمايه معيني را قبل از استثمار كارگران بكار اندازد

يه به خريد وسايل توليد اختصاص دارد و بخش ديگر آن صرف خريد نيروي كار مي اين سرما

در فصل چھارم  .به اين ترتيب مجموع سرمايه در روند توليد سرمايه داري وارد مي شود. شود

مشاھده كرديم كه بخشي از سرمايه كه به خريد وسايل توليد اختصاص دارد سرمايه ثابتي است 

بعكس ارزش بخشي از سرمايه كه براي خريد نيروي . ليد تغيير نمي كندكه ارزشش در روند تو

اين عمل براي سرمايه دار ارزش اضافي ايجاد . كار بكار ميرود در روند توليد افزايش مي يابد

بھمين ترتيب است كه ارزش اضافي كه در اول بوسيله طبقهء كارگر ايجاد مي شود . مي نمايد

اما، وقتي كه سرمايه دار منفعتش را حساب ميكند . تغير نيستچيزي جز يك محصول سرمايه م

بشكلي كه گويي . ھمواره ارزش اضافي حاصله را با سرمايه اي كه بكار انداخته مقايسه مي كند

ارزش " بدين ترتيب . اين ارزش اضافي محصول تمام سرمايه اي است كه بكار انداخته است

شكل تغيير يافته سود را . بكار افتاده تصور مي شود اضافي، كه بعنوان جوانهء مجموع سرمايه

   1."بخود ميگيرد

. ارزش اضافي به سود تغيير شكل مي يابد و نرخ ارزش اضافي به نرخ سود تبديل مي شود

فرمول زير نشان  نرخ ارزش اضافي عبارتست از رابطه ارزش اضافي با سرمايه متغير كه با

  :داده مي شود

  

                               =نرخ ارزش اضافي  

فرمول آن بقرار زير . رابطه ارزش اضافي با كل سرمايه بكار افتاده نرخ سود را تشكيل ميدھد

  :است

 =   نرخ سود      

ش ارز

سرمايه متغير
 =

pl

v

ارزش 

كل سرمايه بكار 
 =

c+v

v
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به سود، منشاء واقعي ارزش اضافي را مخفي مي كند و چنين وانمود مي  تبديل ارزش اضافي

تبديل . كند كه گويي سرمايه ثابت نيز مي تواند براي سرمايه دار ارزش اضافي بوجود آورد

. نرخ ارزش اضافي به نرخ سود درجه استثمار كارگران را بوسيله سرمايه دار پنھان مي سازد

  :مثالي بزنيم

لایر سرمايه  80000ريالي را بكار مي اندازد كه در آن  100000يك سرمايه يك سرمايه دار 

لایر در  20000 لایر سرمايه متغير است؛ ارزش اضافي استخراج شده بفرض 20000ثابت و 

  :اين نرخ ارزش اضافي عبارتست ازبنابر. سال باشد

 

 

 

  :نرخ سود عبارتست از فقط

 

ھدف سرمايه داران با وانمود . اين بسيار پائين تر از نرخ ارزش اضافي استنرخ سود بنابر
كردن اينكه ارزش اضافي ثمره تمام سرمايه بكار افتاده است، اينست كه منشاء واقعي ارزش 

  .اضافي و درجه استثمار كارگران را مخفي نمايند

  

  ايه داران رشته ھاي مختلف، سود متوسط را بوجود ميآوردرقابت ميان سرم

سرمايه دار ھمواره اميدوار است كه حد . بورژوازيرقابت براي سود، اينست ماھيت طبقه 

سرمايه داران در رقابت خود براي كسب سود ھر . اكثر سود را از حداقل سرمايه استخراج كند

كارگران مي پردازند، بلكه ميان خود نيز به رقابتي حاد چه بيشتر نه تنھا به استثمار وحشيانه 

  .دست مي زنند

20000 

20000 

= 100%

20000 

80000 + 20000   = 20%
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بايد ميان رقابت بين كارخانه ھا در درون يك شاخه توليد و رقابت ميان رشته ھاي مختلف تمايز 

در حالت اول سرمايه داراني كه از تكنيك ھاي جديد استفاده مي كنند در شرايط . قايل گرديد

زمان كار ( ر كارخانه ھاي اين سرمايه داران كه بار آوري كار، باالست د: مساعدي قرار دارند

. ما با ايجاد يك ارزش اضافي مازاد روبرو ھستيم) فردي از زمان كار اجتماعآً الزم كمتر است

اين ارزش اضافي فوق العاده تبديل به مافوق سودي مي شود كه به جيب سرمايه داراني مي 

در مورد رقابت ميان رشته ھاي مختلف . يشرفته استفاده مي كنندرود كه از وسايل تكنيكي پ

نرخ ھاي سود ميان رشته ھاي مختلف داراي اين : بنوبه خود نتايج ديگري مشاھده مي شود

يك مقدار معيني از . گرايش ھستند تا با ھمديگر مساوي شده و به يك نرخ سود متوسط برسند

، بر اين پايه است كه سرمايه داران ھر بخش ارزش مي كند سرمايه يك كميت معيني سود ايجاد

  .اضافي ايجاد شده بوسيله كارگران را ميان خود تقسيم مي كنند

اكنون بايد اين مطلب را بررسي كنيم كه چگونه رقابت ميان رشته ھاي مختلف سبب ايجاد 

  .تساوي نرخ سود ميشود

اي توليد، بعلت تفاوت در تركيب در جامعه سرمايه داري، نرخ سود براي ھر كدام از رشته ھ

تركيب ارگانيك سرمايه رابطه و نسبت ميان سرمايه ثابت و سرمايه . آلي سرمايه، متفاوت است

بنابر اين . از طرف ديگر ارزش اضافي چيزي جز نتيجه رشد سرمايه متغير نيست. متغير است

ً باال باش. با نرخ ارزش اضافي برابر سرمايه ثابت باال و ( د اگر تركيب آلي سرمايه نسبتا

يك سرمايه فقط مي تواند يك ارزش اضافي اندك ايجاد كرده و نرخ ). سرمايه متغير ضعيف

ً پائين خواھد بود ً ضعيف باشد نرخ ارزش . بھبود نسبتا بعکس، اگر ترکيب آلی سرمايه نسبتا

ً باال خواھد بود كفش : يريمبعنوان مثال سه شاخه صنايع زير را در نظر بگ. اضافی نسبتا

سازي، پارچه بافي و صنايع مكانيكي، تركيب آلي سرمايه در رشته كفش سازي عبارتست از 

3
7

؛ در رشته پارچه بافي 
2
8

و در رشته صنايع مكانيكي  
1
9

مبلغ سرمايه ھر كدام از اين سه . 

و نرخ ) يكسان است  100000باشد و چه  10000چه ( لایر  100000رشته مساوي و معادل 

براي ساده كردن مطلب، فرض كينم كه چرخش . است% 100ارزش اضافي در ھر سه مورد 

ً به  سرمايه در اين سه رشته در يكسال تمام ميشود و سرمايه ثابت ارزش خود را تماما
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% 100اگر نرخ ارزش اضافي . محصوالتي كه در اين يكسال ساخته ميشود منتقل مي نمايد

لایر در رشته پارچه بافي و فقط  20000لایر در رشته كفش،  30000باشد سود معادل 

در رشته كفش كه تركيب آلي سرمايه كمتر . لایر در رشته صنايع مكانيكي خواھد بود 10000

 است؛ در بخش صنايع مكانيكي كه در آن تركيب آلي سرمايه% 30از ھمه است نرخ سود 

رشته توليدي . خواھد بود% 10بيشتر از ھمه است، نرخ سود پائين تر از ھمه و فقط معادل 

بوجود مي آورد % 20پارچه بافي كه در آن تركيب آلي سرمايه متوسط است نرخ سودي معادل 

  .كه از بخش كفش سازي پائين تر و از بخش صنايع مكانيكي باالتر است

نمي ) سود نابرابر براي سرمايه گذاري ھاي برابر (  در جامعه سرمايه داري، اين وضعيت

سرمايه داران ھمواره در صددند كه سرمايه ھاي خود را در بخش ھايي . تواند تداوم پيدا كند

بھمين دليل است كه شرايطي كه در باال شرح داده شده  . بكار اندازند كه نرخ سود باالتر باشد

سرمايه داران رشته صنايع مكانيكي اين بخش را رھا  در وھله اول برخي از. بايد دگرگون شود

. كرده و سرمايه خود را در رشته كفش سازي كه نرخ سود باالتر است سرمايه گذاري مي كنند

بدين . اين انتقال سرمايه ھا سبب ايجاد يك افزايش شديد توليد در رشته كفش سازي خواھد شد

از . مي شود و قيمت كم كم پائين مي آيد ترتيب در اين بخش عرضه كم كم از تقاضا بيشتر

طرف ديگر در رشته صنايع مكانيكي، توليد بتدريج كاھش مي يابد و عرضه وسايل مكانيكي 

اين . تدريجاً ديگر قادر نيست به تقاضا پاسخ گفته و قيمت اين كاالھا بيش از پيش باال مي رود

سود در رشته ھاي مختلف توليدي  انتقال سرمايه ھا و تنوع قيمت ھا سبب خواھد شد كه نرخ

ً به سمت يكسان شدن گرايش يابد و يك نرخ سود متوسط بوجود آورد نرخ متوسط سود . وسيعا

فرض . عبارتست از رابطه ميان كل ارزش اضافي در مقياس جامعه و كل سرمايه اجتماعي

كل ارزش . ن بدھدكنيم كه سه بخشي كه در باال از آنھا سخن گفتيم مجموعه توليد جامعه را نشا

به ھمين ترتيب نرخ . است 30000و كل سرمايه اجتماعي  60000اضافي در مقياس جامعه 

  :متوسط سود عبارت خواھد بود از

%20=
30000
60000
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ماركس گفته است . سود متوسط را سودي مي ناميم كه مطابق نرخ سود متوسط بدست آمده باشد

وسط ھيچ چيزي ديگري نمي تواند باشد مگر مقدار كل ارزش اضافي تقسيم بر مقدار سود مت" 

اين مقوله سود متوسط . 2"سرمايه ھاي موجود در ھر بخش توليدي، متناسب با كميت ھر كدام

نشان دھند رابطه موجود ميان سرمايه داران ھر بخش توليدي است كه ارزشي اضافي ايجاد 

  .در مقياس تمام جامعه را بين خود تقسيم مي كنندشده بوسيله طبقه كارگر 

اين امر سبب . وجود سود متوسط روابط استثماري سرمايه داري را بازھم بيشتر مخفي مي كند

زيرا ارزش اضافي بشكل سود در آمده . مي شود كه نتوان منشاء ارزش اضافي را تشخيص داد

بخشھاي مختلف توليد، بازھم مساوي است، اما كميت سود تحقق يافته بوسيله سرمايه دارن 

اما بعلت . مقدار ارزش اضافه ايست كه بوسيله كارگران اين بخش ھاي مختلف ايجاد شده است

اين سود متوسط، سرمايه داران رشته ھاي مختلف توليد، ارزش اضافي را ميان خود تقسيم مي 

مطابق با كميت ارزش  كنند، بنحوي كه كميت سود تحقق يافته در ھر كدام از اين رشته ھا

در اين حالت، اگر تمام بخش ھاي توليد، سرمايه اي . اضافي استخراج شده در ھر رشته نيست

برابر داشته باشند، مي توانند سودھاي مساوي را تحقق بخشند، اھميت سود تماماً به اھميت كل 

وابط استثماري كه اين امر اجازه مي دھد كه ماھيت سود و ر. سرمايه بكار افتاده وابسته است

  .سود بيان آنھاست بيشتر مخفي گردند

  تساوي نرخ ھاي سود سبب تبديل ارزش كاالھا به قيمت توليد مي شود

در واقع، به علت وجود اين نرخ سود متوسط، سرمايه داران ديگر كاالھا را نه مطابق ارزش 

كاالھا بعالوه  ارج توليدقيمت توليد مساوي مخ. آنھا بلكه مطابق قيمت توليد آنھا مي فروشند
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اگر به مثال ھاي قبل باز گرديم، روند تشكل قيمت توليد مي تواند بوسيله . سود متوسط است

  :تابلوي صفحه مقابل نشان داده شود

در اينصورت در رشته صنايع مكانيكي كه تركيب آلي سرمايه باالست، قيمت توليد كاالھا باالتر 

فش سازي كه تركيب آلي سرمايه ضعيف است، قيمت از ارزش آنھاست؛ بعكس در رشته ك

توليد پائين تر از ارزش است؛ فقط در رشته پارچه بافي كه تركيب آلي سرمايه متوسط است، 

  .قيمت توليد مي تواند مساوي با ارزش باشد

با ظاھر شدن قيمت متوسط و تبديل ارزش به قيمت توليد، قيمت بازار نه در اطراف ارزش، 

آيا ظاھر شدن قيمت توليد بمعني آنست كه قانون . اطراف قيمت توليد نوسان ميكندبلكه در 

در واقع اگر سرمايه داران ھر بخش را بطور مجزا در نظر . ارزش ديگر دخالت ندارد؟ خير

بگيريم برخي از آنھا كاالي خود را به يك قيمت توليد بيشتر از ارزش مي فروشند و بدين 

تر از ارزش اضافي ايجاد شده در اين بخش بدست مي آورند؛ بعكس ترتيب سودي آشكارا بيش

برخي ديگر كاالھاي خود را با يك قيمت توليد كمتر از ميزان ارزش كاال بفروش ميرسانند و به 

اما در . اين ترتيب يك سود كمتر از ارزش اضافي ايجاد شده در اين بخش بدست مي آورند

ادل مقدار قيمت توليد است؛ مقدار سود متوسط تحقق يافته مقياس جامعه، مقدار ارزش كاالھا مع

بوسيله مجموع سرمايه داران صنعتي معادل مقدار ارزش اضافي ايجاد شده بوسيله تمام 

 .بدين ترتيب، قيمت توليد چيزي جز يك شكل تغيير يافته ارزش نيست. كارگران صنعتي است

جامعه سرمايه داري،  تئوري ماركسيستي در باره سود متوسط بروشني نشان مي دھد كه در

بلكه ھمچنين بوسيله مجموعه سرمايه  ،كارگران نه تنھا بوسيله سرمايه داران كارخانه خود شان

  .داران صنعتي استثمار شده و مورد فشار قرار ميگيرند
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تفاوت قيمت توليد 
  نسبت به ارزش

(8)= 

(7)‐(4) 

قيمت توليد 
  ھاكاال

(7)= 

(1)+(2)+(6) 

  سود متوسط

(6)= 

(1)+(2)×(5)

نرخ سود 
  )5(متوسط 

  

  ارزش كاال ھا

(4)= 
(1)+(2)+(3) 

ارزش 
  اضافي

(3) 

سرمايه 
  متغير

(2) 

سرمايه 
  ثابت

(1) 

بخش 
  توليد

كفش   70000  30000  30000  130000  20  20000  12000  10000‐
  سازي

پارچه   80000  20000  20000  120000  20  20000  12000  
  بافي

صنايع   90000  10000  10000  110000  20  20000  12000  10000+
  مكانيكي

  جمع  240000  60000  60000  360000  20  60000  360000  



130      

  تجارت کاال به سرمايه داران تجاری اجازه ميدھد

  تا يک بخش از ارزش اضافی را بدست آورند

  

  نقش سرمايه تجاری، تحقق ارزش اضافی است

کارگر توليد ميشود فقط به که ارزش اضافی که بوسيله طبقه  در تحليل گذشته فرض کرديم
در واقع سرمايه داران صنعتی نمی توانند به تنھايی . تصرف سرمايه داران صنعتی در می آيد

. اين ارزش اضافی را تصرف کرده بلکه بايد يک بخش آنرا به سرمايه داران تجاری تسليم نمايند
ھايی را ی اندازند؛ تاجر کاالم بلکه سرمايه بکار ،ھا ندارندسرمايه داران کاری به توليد کاالاين 

 ،عتی کمک می کندنکه سرمايه دار صنعتی می فروشد خريداری می کند؛ وی به سرمايه دار ص
اين بخش از . تا از اين طريق ارزش اضافی را تحقق بخشيده و سھمی از آن را خود دريافت کند

  .ارزش اضافی سود تجاری ناميده ميشود

ا سرمايه داران صنعتی برای فروش محصوالت خود به سرمايه اما می توان از خود پرسيد چر
داران تجاری توسل می جويند و چرا قبول می کنند بخشی از ارزش اضافی اخذ شده را به آنھا 

ھايی که بوسيله سرمايه داران صنعتی ا تکامل سرمايه داری، تعداد کاالوگذار نمايند؟ ھمراه ب
اگر سرمايه دار صنعتی خود به . کثرت زيادی پيدا کرده اند ساخته شده ازدياد پيدا کرده و مشاغل

فروش محصوالت خويش بپردازد الزم است تا يک دستگاه عظيم تجاری براه بياندازد و پرسنل 
وجه به نفع صاحب صنعت نيست؛ بخش بزرگی اينکار بھيچ . ستخدام خود در آوردزيادی را به ا

و بر مقياس توليد و قدرت رقابت آن تاثير خواھد  از سرمايه در روند گردش باقی خواھد ماند
ھا رھا کرده و ابتکار را به سرمايه داری که صنعت خود را از درد سر فروش کاالصاحب . نھاد

از يکطرف وی از تخصصی شدن امور . منحصراً به کار تجارت می پردازد واگذار می کند
جويی می کند؛ و از سوی ديگر  ھا صرفهرداری کرده و در مخارج گردش کاالتجاری بھره ب

ھای خود را بشکل عمده قل سرمايه تجاری، صاحب صنعت کاالبعلت وجود فعاليت ھای مست
فروشی به تاجر می فروشند و بدين طريق قادر ميگردد با سرعت کافی تبديل سرمايه کاالئی 

شتری سرمايه به اين طريق، وی خواھد توانست مقدار بي. خويش را به سرمايه پولی عملی سازد
تا ارزش  ،را در حيطه توليد بکار انداخته و اين سرمايه بعنوان سرمايه مولد اجازه خواھد داد

 ،با اينکه وی بايد بخشی از ارزش اضافی را به تاجر تسليم کند. اضافی بيشتری به چنگ آورد
از سرمايه  بھمين دليل است که سرمايه تجاری. ولی در پايان کار آنرا مجدداً بدست می آورد

 .صنعتی متمايز ميشود
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  .سرمايه تجاری نيز در تشکل سود متوسط شرکت دارد

تاجر در تجارت سرمايه گذاری کرده و به صاحب صنعت کمک می کند تا ارزش اضافی را   
با انجام اينکار وی خواھان آن است تا سود تجاری ای بدست آورد که از سود . تحقق بخشد

در غير اين صورت تاجر ترجيح می دھد سرمايه اش را در . تر نباشدمتوسط سرمايه صنعتی کم
  .بخش مولد بکار انداخته و فعاليت ھای تجاری خود را متوقف کند

ھا به ی آيد که اين سود بعلت فروش کاالسود تجاری از کجا سرچشمه می گيرد؟ در ظاھر بنظر م
ند که را تحکيم کرده و وانمود می ک بورژوازی اين توھم. قيمتی بيش از ارزش آنھا بدست می آيد

اين امر وسيله ايست که منشاء واقعی سود تجاری و استثمار . ھاستسود تجاری، ثمره گردش کاال
  .مربوط به آن را پنھان می دارد

در واقع، سود تجاری يک بخش از ارزش اضافی ای است که سرمايه دار صنعتی از کار 
. ھا را برای او به جريان اندازداجر می خواھد تا کاالصاحب صنعت از ت. کارگران کسب ميکند

اجر بفروشد بلکه بايد به او صاحب صنعت نمی تواند اين محصوالت را به قيمت توليد شده به ت
ھايی با قيمت پائين تر از قيمت توليد بفروشد؛ اما وقتی که تاجر محصوالت را به مصرف کاال

به اين طريق سرمايه دار صنعتی بخشی از . ی کندکننده می فروشد قيمت توليد را مراعات م
  .ارزش اضافی جذب شده از گرده کارگران را به سرمايه دار تجاری تسليم می نمايد

ميليارد لایر سرمايه  400کنيم که در مقياس جامعه، سرمايه داران صنعتی در يکسال  فرض
رد لایر سرمايه متغير است؛ ميليا 100ميليارد سرمايه ثابت و  300گذاری می کنند که در آن 

ھمچنين فرض کنيم که سيکل . ميليارد لایر فرض می شود 100مقدار ارزش اضافی نيز معادل 
در ھمين مدت زمان يکسال به کاالھا انتقال  توليد در يکسال خاتمه مييابد و ارزش سرمايه ثابت

= ميليارد 100+ ميليارد 100+ ميليارد 300ھا يا قيمت کل توليد عبارت از ارزش کل کاال. يابد
  :ميليارد لایر است؛ بنابر اين نرخ سود عبارتست از 500

%25
400
100

= 

ھا بايد از طريق تاجر بعنوان واسطه صورت بگيرد؛ اکنون تصور کنيم که مقدار کل گردش کاال
ل فعال ھا سرمايهء کدر حيطه توليد و گردش کاال. باشدميليارد لایر  100سرمايه تجارتی 

ميليارد  500ميليارد لایر بايد به نسبت  100ميليارد لایر است؛ ارزش اضافی  500رويھمرفته 
نرخ متوسط سود . لایر که ھم سرمايه صنعتی ھم سرمايه تجاری را دربر می گيرد توزيع شود

صاحبان صنايع % 20با يک نرخ سود متوسط . باشد% 25و بيشتر از % 20نمی تواند کمتر از 
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ميليارد لایر تحقق می  20ميليارد لایر و تاجران به يک سود متوسط  80يک سود متوسط به 
ھايی ند که صاحبان صنايع به آنھا کاالتاجران به اين دليل می توانند اين سود را عملی کن. بخشند

ت مقداری که تاجران بايد سرمايه گذاری کنند عبارتس. با قيمت نازل تر از قيمت توليد فروخته اند
با ). ميليارد لایر 80 (=سود صنعتی)+ ميليارد لایر 400(= ميليارد لایر مخارج توليد  480از 

ميليارد ريالی را جمع  20ميليارد لایر، تاجران يک سود  500ھا به قيمت توليد يعنی فروش کاال
ی را ميليارد ريال 100به اين ترتيب صاحبان صنايع و تجار اين ارزش اضافی . آوری می نمايند

  .متناسب با سرمايه ای که بکار انداخته اند با ھم تقسيم می کنند

  .سرمايه داران تجاری کارکنان بخش تجارت را استثمار می کنند

کارکنان بخش تجارت نيز ھمانند کارگران صنعت، کارگران مزد بگيری ھستند که بوسيله 
ازد اينست که در حيطه توليد، چيزی که آنھا را متمايز می س. بورژوازی استثمار ميگردند

اما در حيطه گردش  ايجاد می کنند؛کارگران، تحت کنترل سرمايه داران برای آنھا ارزش اضافی 
چرا گفته ميشود که . تحقق می بخشندتحت کنترول سرمايه داران ، ارزش اضافی را را کارکنان ،

يرا ھمه آنھا بايد به يک شکل، ھمانند کارگران صنعت قربانی استثمار ھستند؟ زکار کنان تجارت 
ارزش نيروی کار آنھا بطرز مشابه ای . نيروی کار خود را بفروش برسانند تا بتوانند زندگی کنند

ھر چند که کار تجاری بخودی . بوسيله زمان کار الزم برای توليد نيروی کار آنھا تعيين می شود
رزش کاال ھا و ارزش اضافی ای خود ارزش و ارزش اضافی ايجاد نمی کند اما در عين حال ا

بھمين دليل است که زمان . که در آنھا نھفته است بوسيله کار کارکنان تجارت تحقق پيدا می کند
کار الزم و کار : کار کار کنان تجارت ھمانند زمان کار کارگران به دو بخش تقسيم می شود

ارزش اضافی را، که جبران  در طول زمان کار الزم آنھا با فروش کاال ھا، يک بخش از. اضافی
کننده سرمايه متغيری است که سرمايه دار صرف خريد نيروی کار کارکنان کرده است، تحقق 

در طول زمان کار اضافی، کارکنان بطور مجانی برای سرمايه دار تجاری کار کرده . می بخشند
ز يک بخش ارزش و از طريق کار شان به تجار اجازه می دھند تا يک سود تجاری را که ناشی ا

بھمين دليل . اضافی ای است که بطور اشتراکی با سرمايه دار صنعتی بدست آمده، تحقق بخشند
  .است که کارکان تجارت نيز ھمانند کارگران صنعت استثمار ميشوند

تجار ھمواره . استثمار کارکنان بخش تجارت بوسيله سرمايه داران تجاری بسيار بی رحمانه است
ان کار را طوالنی تر کرده، شدت کار را افزايش داده، بار آوری را باال برده و می کوشند تا زم

تا سود تجاری بيشتری را تحقق بخشند، آنھا از بکار بردن ... از دستمزد کارکنان کم کنند و 
بدين ترتيب سرمايه دار مغزه . بدترين شيوه ھا نيز برای تقويت استثمار کارگران ابايی ندارند

کارکنان بايد با شدتی . قاعده کار را برقرار کرده بود 120شی در شانگھای قديم ابريشم فرو
اين تاجر چنان از دستمزد ھا کسر می گذاشت . ساعت در روز کار می کردند 17تا  16جھنمی 

تحت يوغ خونين سرمايه داران، کارکنان تجارت و . که کارکنان بزحمت قادر به زيستن بودند
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ت مشترک بودند، آنھا نه تنھا مجبور به فروش نيروی کار خويش بودند کارگران دارای سرنوش
  .بودند حتی زندگی خود را ھم بفروشندبلکه مجبور 

  

  مالی اجازه ميدھد تا سرمايه داراناعتبارات بانکی به 

  سھمی از ارزش اضافی را داشته باشند

  

  منفعت از ارزش اضافی منشاء می گيرد

از سرمايه داران فعال مثل سرمايه داران صنعتی و سرمايه داران در جامعه سرمايه داری، غير 
  .تجاری، سرمايه داران مالی نيز در تقسيم ارزش اضافی مشارکت دارند

در طی روند بازتوليد . دارای يک خصلت ضروری عينی است رابطه ميان سرمايه و قرض
. ه دار می تواند متوجه بشود که سرمايه اش کافی نيستسرمايه داری، در يک لحظه معين سرماي

اين موردی است که مثالً در ھنگامی اتفاق می افتد که محصوالت توليد شده ھنوز بفروش نرسيده 
ھا پرداخت گردد، بھمين مواد اوليه خريداری شده و دستمزداند، در حاليکه الزم است تا ماشين و 

ھمچنين اتفاق می افتد که . وام بشکل سرمايه پولی توسل جويند دليل است که سرمايه داران بايد به
مثالً وقتی که يک سرمايه دار بمنظور بازسازی . يک سرمايه پولی بطور موقت غير فعال گردد

اگر در . زند سرمايه ثابت خود به انباشت تدريجی يک ذخيره کمکی بصورت پول نقد دست می
د ولی پولی برای خريد موا ،ھا انباشت شودکاال وشھای حاصله از فرطول يک مدت، در آمد

فعال  ھا موجود نباشد، اين سرمايه تبديل به يک سرمايه پولی غيراوليه و يا برای پرداخت دستمزد
رايط، سرمايه دار دارندهء سرمايه پولی می تواند موقتاً استفاده از اين در اين ش. نسبتاً مھم ميشود

سرمايه دار . داری که به سرمايه پولی احتياج دارد واگذار نمايدسرمايه غير فعال را به سرمايه 
ھا دست ميزند و ارزش اضافی را استخراج کرده و ا اين پول به توليد يا فروش کاالوام گيرنده ب

ً قرض نمی دھد. تحقق می بخشد بلکه  ،بديھی است که مالک سرمايهء پولی اين پول را مجانا
قرض ميگيرد و از آن استفاده ميکند مبلغ مناسبی پول که نقش طلب ميکند که سرمايه داری که 

بنابر اين سرمايه دار وام گيرنده . عوض را برای قرض دارد به وی بپردازد) اجرا، پاداش يا(
بايد يک بخش از ارزش اضافی را که از استثمار ناشی شده است برای دادن بسرمايه دار وام 

  .نام دارد منفعت اضافی اين بخش از ارزش: دھند کنار بگذارد
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رابطه ميان . نام دارد سرمايه ربايیسرمايه پولی که در مقابل يک منفعت قرض داده ميشود 
نرخ منفعت نمی تواند از نرخ متوسط سود . نام دارد نرخ منفعتسرمايه ربايی و مبلغ منفعت 

رد و بنابر اين تالش اگر چنين نباشد، سرمايه دار وام گيرنده ھيچ چيز بدست نمی آو. بيشتر شود
اما مدافعان بورژوازی مھمالتی . منبع منفعت ارزش اضافی است. نميکند که ديگر قرض بگيرد

منفعت بوسيله خود پول توليد « و يا» يک مبلغ بزرگ، يک مبلغ کوچک ايجاد ميکند« نظير
استثماری  را اشاعه می دھند بمنظور آنکه جوھر و منبع منفعت را پنھان کرده و روابط» ميشود

  .سرمايه داری را از نظر پنھان سازند

  

 سود بانکی از تفاوت ميان منفعت ھا و قرض ھا ناشی ميشود

. در جامعه سرمايه داری، يک بخش بسيار بزرگ وام ھای پولی با واسطهء بانکھا داده ميشود
 ً بدون  بانکھا، از طريق دريافت سپرده ھا، سرمايه غير فعال در جامعه وپولی را که موقتا

بانکھا از طريق وام ھا، اين پول را در . مصرف در نزد مردم مانده است جمع آوری ميکنند
بانک برای سپرده . اختيار سرمايه داران فعالی قرار می دھند که اين سرمايه را بکار اندازند

ھايی که دريافت نموده است، منفعت می پردازد و برای وام ھايی که ميدھد منفعت دريافت 
نرخ بھره وام ھايی که بانک پرداخت ميکند بيشتر از نرخ بھره وام ھايی است که . داردمي

ھا، پس از کسر ھزينه ھای الزم برای اوت ميان بھره وام ھا و پس اندازتف. دريافت ميدارد
ھمانند منفعت، منشاء سود بانکی نيز ارزش اضافه . را تشکيل ميدھد سود بانکیعمليات بانکی، 

سرمايه داران بانکی، بکمک تفاوت . در ھنگام توليد بوسيله کارگران ايجاد شده استای است که 
  .منفعت ناشی از وام ھا، در تقسيم ارزش اضافی ايجاد شده بوسيله کارگران شرکت می کنند

بانکداران با بکار انداختن سرمايه و با انجام عمليات بانکی، در صدد کسب سود ھستند بھمين 
د بانکی نمی تواند پايين تر از سود متوسط تحقق يافته بوسيله سرمايه داران فعال دليل است که سو

ً نمی تواند در راس بانک . باشد اگر سود بانک کمتر از ميزان سود متوسط باشد، بانکدار مسلما
  .خود باقی بماند و ناچار وارد صنعت يا تجارت ميشود

  يه داری استپيدايش سھام بيانگر حدت يافتن خصلت انگلی سرما

استقرار يک موسسه . ھمراه با تکامل توليد سرمايه داری ، ابعاد موسسات بتدريج وسيع تر ميشود
ً يک سرمايه دار به تنھايی قادر به تامين اين  وسيع نيازمند سرمايه ھای بزرگی است؛ عموما

ر ديگر را نيز که تعداد زيادی سرمايه دا شرکت سھامیھزينه نيست و بناچار بايد به تاسيس يک 
شرکت سھامی، شرکتی است که در بر گيرنده سرمايه داران منفرد . در بر بگيرد، اقدام نمايد
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اين شرکت يک ابزار اساسی دست اندازی و تسلط سرمايه بزرگ بر سرمايه ھای کوچک . باشد
  .و متوسط بوده و ابزاری است که تجمع سرمايه را تسريع می نمايد

ه م صادر ميکند و دارندهء پولی که از اين سھام خريداری ميکند، بشرکت سھامی اوراق سھا
دارنده سھام حق دارد تا سھمی از بھره موسسه را متناسب با . اين شرکت تبديل می شود سھامدار

  .ناميده ميشود سود سھمدر آمدی که از اين طريق بدست می آيد . تعداد سھام خود دريافت کند

 ، بلکه می تواند بلطف سودر نيست که امور شرکت را اداره کندسرمايه دار مالک سھام مجبو
وی ھمچنين می تواند با اوراق سھام . سھام اوقات خويش را در ريخت و پاش و بيکاری بگذراند

در اين داد و ستد، رقابت ھای غير مشروع به منتھی درجه خود می . خود به سوداگری بپردازد
 ،زندگی می کنند" ثمره کوپن"د جوندگان سود که از يولسوداگری بر روی اين سھام و ت. رسد

  .نشان دھند تقويت خصلت انگلی سرمايه داری است

  

  مالکان ارضی غنيمت را تقسيم می کنند
  انحصار سرمايه داری بر زمين سبب ايجاد بھره مالکانه تفاضلی ميشود

آنھا با اجاره . ل ميدھندمالکان ارضی نيز در جامعه سرمايه داری يک طبقه استثمارگر را تشکي
دادن زمين خود به سرمايه داران صنعتی و کشاورزی، يک بھره مالکانه را وصول کرده و به 

برای اينکه بھتر بتوانيم ماھيت بھره . اين ترتيب آنھا نيز در تقسيم ارزش اضافی شريک ميشود
ھره مالکانه می مالکانه سرمايه داری را تشخيص دھيم، نخست به گفتگو در باره دو شکل ب

  .پردازيم يعنی بھره تفاضلی و بھره مطلق

از نظر توليد کشاورزی، زمين وسيله توليد اساسی است، اما زمين خود را از ساير وسايل توليد، 
بر اين سطح محدود زمين، حاصلخيزی . به اين جھت که سطح آن محدود است، متمايز ميکند

در . ای متوسط و ھم زمين ھای بد وجود داردھم زمين ھ. ھم زمين ھای خوب: متفاوت است
جامعه سرمايه داری خصلت محدود زمين موجب بوجود آمدن انحصار سرمايه داری بر زمين 

  .ميشود

در اين رژيم انحصار سرمايه داری بر زمين، برخی سرمايه داران کشاورز بر روی زمين ھای 
ھای کاال. ا در اختيار دارندخوب و متوسط کار ميکنند و برخی ديگر بدترين زمين ھا ر

ھای ست نمی تواند به تنھايی به تقاضاکشاورزی که بر روی زمين خوب و متوسط توليد شده ا
. پاسخ گويد و اين عدم کفايت، ناگزير سبب افزايش قيمت توليدات کشاورزی خواھد گرديدبازار 
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ه از زمين ھای بد بھره در نتيجه قيمت ھا تا آن اندازه صعود می کنند که به کشاورزانی ھم ک
قيمت توليد " :مارکس می نويسد. سط را می بخشندبرداری می کنند اجازه تحقق و کسب سود متو

به اين ترتيب کشاورزانی که از   3."بدترين زمين ھمواره معادل قيمت تنظيم کننده بازار است
اين . جيب بزنند زمين ھای خوب و متوسط بھره برداری می کنند می توانند يک سود اضافی به

  .است بھره تفاضلیسود، ھمان 

شکل اول مربوط است به تفاوت ھای موجود ميان حاصلخيزی : دو شکل بھره تفاضلی وجود دارد
از رشد مداوم سرمای  IIناميده ميشود؛ بھره تفاضلی  Iخاک و اوضاع زمين، اين بھره تفاضلی 

  .گذاريھا بر روی يک زمين واحد ناشی ميشود

مثال سه زمين را که برروی آنھا محصوالت کشاورزی . را بررسی کنيم Iه تفاضلی نخست بھر
  .مشابه در مساحت مشابه اما با حاصلخيزی متفاوت کشت ميشود در نظر بگيريم

فرض می کنيم که کل : لایر است 20000سرمايه بکار افتاده در ھر کدام از اين سه زمين معادل 
در نتيجه ھزينه ھای توليد معادل . د شده انتقال يافته باشدسرمايه به محصوالت کشاورزی تولي

اما برروی زمين ھايی با حاصلخيزی متفاوت، با آوری کارگران يکسان نبوده . لایر است 20000
اگر . کيلو گرام خواھد بود 3000کيلو گرام و  2500کيلو گرام،  2000و در نتيجه ميزان توليد 

کل توليد که بر حسب قيمت فردی توليد محاسبه ميشود  باشد،  ميزان% 20نرخ متوسط سود 
 .لایر خواھد بود 24000برای ھر کدام از اين زمين ھا معادل ) سود متوسط+ ھزينه ھای توليد (

اما از آنجا که حجم توليد برروی ھر کدام از زمين ھا متفاوت است، قيمت فردی توليد برای ھر 
لایر برای (  12د؛ اين قيمت برای زمين ھای بد معادل يکسان نخواھد بو) يک کيلوگرام (واحد 

قيمت . برای زمين ھای خوب خواھد بود 8برای زمين ھای متوسط و  9.6، ) ھر کيلو گرام
تعين ) لایر ھر کيلو گرام 12(اجتماعی توليد در بازار بوسيله قيمت فردی توليد در بدترين زمين 

لایر بدست خواھد داد، يعنی با  24000ی کشاورز به اين ترتيب، بدترين زمين ھا برا. ميشود
اما از سود اضافی و . لایر خواھد بود 4000لایر ھزينه ھای توليد سود متوسط او  20000کسر 

و  30000اما زمين ھای متوسط و خوب که ھر کدام بترتيب . بھره تفاضلی خبری نخواھد بود
لایر سود  4000توليد و کسر  لایر ھزينه 20000لایر خواھد داشت پس از کسر  36000

اين سود اضافی . لایر برای ديگری باقی می گذارد 12000لایر برای يکی و  6000متوسط، 
  )تابلو مقابل. (می باشد Iھمان بھره تفاضلی 

از کجا ناشی ميشود ببينيم وقتی که به سرمايه گذاری ھای پياپی  IIبرای درک اينکه بھره تفاضلی 
ر آن محصوالت کشاورزی معينی کشت ميشود دست می زنيم، چه در روی يک زمين که د

بعنوان مثال در مورد بدترين زمين، سرمايه دار کشاورز دست به سرمايه . چيزی انجام می گيرد
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کيلو گرام و سود  2000لایر حجم توليد  20000اولين سرمايه گذاری : گذاريھای پياپی می زند
اگر اين کشاورز به . ی و بھره تفاضلی خبری نيستلایر بوده و از سود اضاف 4000متوسط 

ھای آب رسانی، استفاده از کود، بکار لایر برای انجام کار 20000معادل سرمايه گذاری ديگری 
انداختن ماشين ھای جديد و استخدام کارگران کشاورزی بيشتری اقدام کند و از اين طريق بار 

کيلو  2500د بود که وی بر حجم توليد بميزان نتيجهء آن اين خواھ. آوری کار را افزايش دھد
لایر و حجم کل محصول  40000در نتيجه کل سرمايه گذاری ھا معادل (گرام خواھد افزود 

اگر قيمت اجتماعی توليد ثابت مانده باشد، قيمت کل ). کيلو گرام خواھد بود 4500برداشت شده 
 خواھد بود؛ يا در نتيجه پس از کسر لایر 30000اين توليد ناشی از دومين سرمايه گذاری معادل 

لایر بر جا  6000لایر سود متوسط، يک سود اضافی معادل  4000لایر ھزينه توليد و  20000
  .را تشکيل می دھد IIلایر ھمان بھره تفاضلی  6000اين . خواھد ماند

سرمايه دار  در اينجا بايد تذکر داد که ميزان بھره مالکانه در ھنگام امضای اجاره نامه ميان
ھمچنين در تمام مدت اجاره، اين کشاورز است که سود . کشاورز و مالک ارضی تعيين شده است

اما در پايان مدت اجاره و ھنگام . گذاريھای پياپی را به جيب می زند سرمايهاضافی ناشی از 
الک سر انجام اين م. تجديد آن مالک ارضی افزايش مبلغ بھره مالکانه را طلب خواھد نمود

 .وجود دارد، تصرف می کند IIارضی است که اين بخش سود اضافی را که بشکل بھره تفاضلی 
بھره تفاضلی دارای اين ويژگی است که مالک ارضی فقط سود اضافی را : " مارکس می نويسد

برداشت می کند، سودی که در غير اين صورت اجاره دار آنرا به جيب می زد و در واقع نيز در 
  4"ينی در طول قرار داد به جيب می زندشرايط مع

نتيجه، کشاورز ترجيح می دھد قرار داد اجارهء طويل المدتی را امضا کند در حاليکه مالک در 
مدت ھر چه کوتاه تر وادار سازد؛  اکشاورز را به امضای قرار دادی ب ارضی تالش می کند تا

ن سرمايه دار کشاورز و مالک اين تضاد ميا. جدال ھر دو طرف بر سر اين سود اضافی است
سوق  ،ار دادرارضی، سرمايه دار کشاورز را بسوی غارت ثروت ھای زمين قبل از سر رسيد ق

  .خواھد داد
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  .بھره مطلق را باعث خواھد شد ،انحصار مالکيت خصوصی زمين

مالک زمين اگر ھيچ گونه بھر مالکانه ای دريافت . بدترين زمين ھا، بھره تفاضلی ايجاد نمی کنند
. و يا آنرا در مقابل مبلغی برای کشت اجاره دھدنمی دارد يا می تواند آنرا کشت نشده باقی بگذارد 

در واقع حتی کشاورزی که بدترين زمين ھا را کشت می کند نيز بايد يک بھره مالکانه به مالک 
نام  بھره مطلقاين بھره مالکانه، که نتيجه مالکيت انحصاری خصوصی بر زمين است . بپردازد
  .دارد

ای بد بھره برداری می کند نيز بايد يک سود متوسط جاييکه آن کشاورزی که از زمين ھاما از 
  کسب کند، پس بھره مطلق از کجا منشاء ميگيرد؟

در رژيم سرمايه داری، کشاورزی ھمواره از نظر تکنيکی از صنعت عقب است؛ ترکيب آلی 
ميدانيم که ارزش اضافی ناشی از . سرمايه کشاورزی پائين تر از ترکيب آلی سرمايه صنعتی است

از آنجا که سرمايهء کشاورزی دارای ترکيب آلی پايين تری نسبت به سرمايه . يه متغير استسرما
صنعتی است، يک مقدار معين از سرمايه کشاورزی يک ارزش اضافی بمراتب بيشتر از ھمان 

و  8.2 فرض کنيم که ترکيب آلی متوسط سرمايه صنعتی. مقدار سرمايه صنعتی بوجود خواھد آورد
لایر  2000ريالی شامل  100000در نتيجه يک سرمايه : باشد% 100فی معادل نرخ ارزش اضا

لایر، نرخ متوسط سود  2000سرمايه متغير خواھد بود و در اينصورت ارزش اضافی معادل 
حال فرض کنيم که ترکيب آلی . لایر خواھد بود 12000ارزش کاال ھا و قيمت توليد %. 20معادل 

سرمايه کشاورزی معادل 
4
6

در نتيجه يک سرمايه : باشد% 100و نرخ ارزش اضافی معادل  

 4000لایر سرمايه متغير خواھد داشت و بنابر اين ارزش اضافی معادل  4000ريالی  100000
در رژيم سرمايه . خواھد بود% 40لایر و نرخ سود  14000لایر، ارزش توليدات کشاورزی 

در اينجا معادل (توانند با قيمتی معادل ارزش خود بفروش برسند داری، توليدات کشاورزی می 
اما در اين صورت سرمايه دار کشاورز مثل سرمايه دار صنعتی فقط ھمان سود ). لایر 14000

دريافت ) لایر است 12000قيمت توليد کشاورزی (لایر است  2000متوسط را که در اينجا معادل 
ورزی با ارزشی بيش از قيمت توليد بفروش برسند، در اگر تمام توليدات کشا. خواھد داشت

لایر اضافی ديگر را نيز به  2000ريالی،  2000اينصورت کشاورز می تواند غير از سود متوسط 
را تشکيل  بھره مطلقاين مازاد ارزش قيمت توليدات کشاورزی نسبت به قيمت توليد، . جيب بزند
  .می دھد

با ارزشی باالتر از قيمت توليد بفروش رساند؟ علت آن وجود چرا می توان توليدات کشاورزی را 
در صنايع، ترکيب آلی سرمايه در ھر کدام از رشته . انحصار مالکيت خصوصی بر زمين است

رشته ھايی از توليد که در آنھا ترکيب آلی سرمايه ضعيف است ضرورتاً : ھای توليد يکسان نيست
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بعلت رقابت و انتقال سرمايه ھا در ميان رشته ھای  اما. ارزش اضافی بيشتری توليد می کنند
صنعتی فقط می توانند سود متوسط را دريافت دارند و توليدات صنعتی  سرمايه دارانمختلف، تمام 
در واقع : اما اين امر در کشاورزی صادق نيست. به قيمت توليد بفروش برسد فقط می تواند

سر راه انتقال سرمايه ھا در زمينه کشاورزی صار مالکيت خصوصی بر زمين مانعی را بر انح
ی کردن نرخ سود در بخش کشاورزی ر مانع شرکت ارزش اضافی در متساواين ام. تشکيل ميدھد

  .ميشود، بھمين دليل توليدات کشاورزی با ارزشی باالتر از قيمت توليد بفروش می رسند

ين زمين ھا، از ارزش اضافی بدين ترتيب در کشاورزی ارزش اضافی حاصله، حتی در مورد بدتر
در عين حال، اين بخش از ارزش . حاصله در صنعت حتی با ھمان مقدار سرمايه، بيشتر است

اين ارزش اضافی به : اضافی که نمی تواند در صنعت تقسيم شود در کشاورزی باقی می ماند
  .بھرهء مطلق تبديل شده و فقط به مالک ارضی تعلق می گيرد

  

  .رژيم سرمايه داری يک بخش از ارزش اضافی استبھره مالکانه در 

. اما ماھيت و منشاء آنھا کامال يکسان است ،اگر علل تشکيل بھره تفاضلی و بھره مطلق يکی نيستند
انحصار سرمايه داری زمين سبب تعيين قيمت توليدات کشاورزی مطابق با قيمت توليد در زمين 

رزانی که زمين ھای خوب و متوسط را بھره برداری اين امر سبب ميشود که کشاو. ھای بد ميشود
اين سود اضافی و مالکيت خصوصی دارای ھيچ ارتباطی . می کنند يک سود اضافی بدست آوردند

حتی اگر مالکيت خصوصی زمين وجود نداشت، بھره برداران زمين ھای خوب . با يکديگر نيستند
نوشته است که مالکيت خصوصی زمين مارکس . و متوسط ھمان سود اضافی را به جيب می زدند

وجود مالکيت . 5"نه علت ايجاد اين سود اضافی بلکه علت تبديل آن به بھره مالکانه است" 
عالوه . خصوصی زمين به اين سود اضافی امکان می دھد تا خود را به بھره تفاضلی تبديل نمايد

می تواند از قيمت توليد  ھای کشاورزیانحصار مالکيت خصوصی، قيمت کاال بعلت وجود: بر آن
باالتر باشد و بھره برداران زمين ھای بد می توانند يک سود اضافی کسب کنند که به بھره مطلق 

منشاء بھره تفاضلی و بھره مطلق سود اضافی . تبديل و در اختيار مالک ارضی قرار می گيرد
شاورزی استخراج اين سود اضافی مثل ھر ارزش اضافی در کشاورزی از کار کاگران ک. است

سرمايه دار کشاورز زمين را از مالک ارضی اجاره می کند، وسايل توليد را خريداری . شده است
سرمايه دار . می نمايد، کاگران را بکار می گيرد و ارزش اضافی کار آنھا را استخراج می کند
که مازاد بر  کشاورز از اين ارزش اضافی سود متوسط را بر ميدارد، و آن بخش از ارزش اضافی

به اين ترتيب، بھره مالکانه ھيچ چيز . سود متوسط باقی می ماند به بھره مالکانه تبديل ميشود
  .ديگری جز ارزش اضافی نيست
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کشاورزی استثماری را که از  سرمايه داراناما مالکان ارضی و سخنگويان آنھا ھماھنگ با 
ديده آشکار، پنھان می سازند؛ يعنی با کارگران کشاورزی بعمل می آورند، با مطرح ساختن يک پ

آنھا با . طرح مسئله تنوع کمی توليد محصوالت کشاورزی ميان زمين ھای خوب و زمين ھای بد
اما اين سخن صحيح " بھره مالکانه از خود زمين بدست می آيد"سرسختی اعالم می دارند که 

ً خوب زمين نمی تواند چيزی جکيفيت خوب يا . نيست رط مساعد برای باال رفتن با ز يک شنسبتا
اما بدون کار . آوری کار و يک پايه طبيعی ضروری برای تشکيل سود اضافی در کشاورزی باشد

ھر " مارکس می گويد . کارگران کشاورز، بھترين زمين ھا نيز کمترين ارزشی کسب نمی کنند
  . 6"بھره مالکانه ای، ارزش اضافی است، يعنی محصول کار اضافی است

ی مارکس در باره بھره مالکانه پوچی سخنان مالکان ارضی و نمايندگان آنھا را افشاء می تئور
  .نمايد

بھره مالکانه در رژيم سرمايه داری و بھره مالکانه در رژيم فئودالی ھر دو نتيجه مالکيت 
در بھره مالکانه . خصوصی بر زمين اند، اما ھر کدام از آنھا معرف روابط استثماری متفاوتی است

اخذ می رژيم فئودالی تمام کار اضافی يا محصول اضافی است که بوسيله مالک ارضی فئودال 
شود؛ اما بھره مالکانه سرمايه داری آن بخش از ارزش اضافی است که مازاد بر سود متوسط بوده 

ده بھره مالکانه فئودالی نشان دھن. و سرمايه دار کشاورز از کارگران کشاورزی استخراج می نمايد
روابط استثماری است که بوسيله ارباب فئودال بر دھقانان تحميل می شود در حاليکه بھره مالکانه 
سرمايه داری نشان دھنده روابط استثماری است که بوسيله مالک ارضی و سرمايه دار کشاورزی 

  .بر کارگران کشاورزی تحميل ميگردد

به دستجات استثمار  بورژوازیمايه داری تمام اين تحليل بما نشان می دھد که در يک جامعه سر
تجار،  سرمايه دارانکشاورز،  سرمايه دارانسرمايه داران صنعتی، : گر مختلفی تقسيم ميشود

ماکان ارضی نيز در جامعه سرمايه داری يک طبقه ديگر استثمارگر را تشکيل . بانکداران وغيره
ارزش اضافه ای را که بوسيله طبقه کارگر  ، ھمه آنھا"ھای ھمان پشته ھستندالشخوار"آنھا . ميدھند

بدين طريق در . ايجاد شده ميان خود تقسيم کرده و با ھمديگر طبقه کارگر را استثمار می کنند
تضاد ميان . است که بر طبقه کاگر فشار اعمال می کند بورژوازیجامعه سرمايه داری، اين تمام 

کارگر و مجموع طبقه بورژوا است؛ اين  ، تضادی ميان مجموع طبقهسرمايه دارانکارگران و 
طبقه کارگر بايد خود را رھا سازد و برای اين منظور خود . تضاد بنيادی جامعه سرمايه داری است

را واژگون سازد و نظام  بورژوازیرا متحد گرداند، سالح بکف گيرد، انقالب کند، مجموع 
  .استثماری سرمايه داری را نابود کند
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  :ای مطالعهکتاب ھای اصلی بر

  

  .45و  38، 21، 17، 9، 2، 1کتاب سوم فصل ھای " سرمايه"مارکس، 

  .1آثار منتخب جلد ". تحليل طبقات جامعه چين"مائوتسه دون 

  .2آثار منتخب جلد  4و  2بخش . 2فصل " انقالب چين و حزب کمونيست چين"مائوتسه دون 

  

  :موضوعاتی برای تفکر

  

جامعه سرمايه داری با ديگران برای استثمار طبقه کارگر  چگونه ھر بخش از استثمارگران در -1
  و اخذ ارزش اضافی متحد ميشود؟

چرا و در چه زمينه ای دکترين مارکس در باره توزيع ارزش اضافی حائز اھميت بسيار  -2
 عميق است؟

  

  :يادداشت ھا

  

  56ص  1جلد 3کتاب  .E.S" سرمايه"مارکس  -1
 190ص   1جلد . 3کتاب " . سرمايه. "مارکس -2
 48ص   3جلد . 3کتاب " . سرمايه. "مارکس -3
 139ص   3جلد . 3کتاب " . سرمايه. "مارکس -4
 38ص   3جلد . 3کتاب " . سرمايه. "مارکس -5
  26ص   3جلد . 3کتاب " . سرمايه. "مارکس -6
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  8فصل 

  بيماری عالج ناپذير
  سرمايه داری

  
  بحران اقتصادی

 

بحران اقتصادی نتيجه اجتناب ناپذيرتکامل اقتصاد سرمايه داری وتظاھربارزحدت يافتن 

امابحران .تضادھای مختلف موجود درتوليد،گردش،توزيع وبازتوليد سرمايه داری است

ل سيستم سرمايه داری ن برتکامآواقعا ازکجاوچگونه سرچشمه می گيرد، تاثيرات 

  .چيست؟دراين فصل مابه مسايل فوق خواھيم پرداخت

  

بحران اقتصادی بوسيله وخامت يافتن وشکفته شدن تضاد بنيادی 

  يدآبوجود می  سرمايه داری
  

  :بحران ھای اقتصادی سرمايه داری، بحران ھای اضافه توليد اند

يسم درچين،حيات اقتصادی قبل ازسرمايه داری، مثالبھنگام تاريخ طوالنی فئودال

طبقه مالکان ارضی بابی رحمی تمام به .واجتماعی شاھد بحران ھای متعددی بوده است

مثل سيل، (استثماردھقانان می پرداخت؛ خرابی ھای ناشی ازجنگ وباليای طبيعی
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مدن خسارت ھای سنگين به توليد کشاورزی شده وخلق آموجب وارد .....) خشکی،آفات و

قحطی وبيماريھای واگيرمرتبا ھزاران  :واره می ساختآ بی پناه و راکارگروزحمتکش 

دراين عصربحران ھای اقتصادی واجتماعی بوسيله يک .نفرازمردم رابکام مرگ می کشيد

خصلت مشخصه بحران  اما.کمبود توليد وبه ويژه ناکافی بودن توليد غالت مشخص ميشد

وقتی بحران .بلکه مازاد توليد است ھای اقتصادی سرمايه داری نه ناکافی بودن توليد

زکاالديگربفروش نمی شروع می شود، عريان ترين پديده اين است که مقاديرعظيمی ا

بسته می شود، بانکھا ورشکست می شوند، سھام تنزل پيدامی کند،  ھارسد؛ کارخانه 

سيب می بينند وتمام توليد آبيکاری بسرعت گسترش می يابد، نيروھای مولده بشدت 

بحران ھای اقتصادی سرمايه داری، بحران .ماعی به حالت فلج وھرج مرج دچارميشوداجت

يد آسخن به ميان می » اضافه توليد« ودرعين حال وقتی که از.ھای اضافه توليد اند

منظوراضافه توليد مطلق نيست؛ منظورازاضافه توليد اين نيست که محصوالت توليد شده 

وقتی بحران .رای مصرف توده ھای وسيع مردم ھستندبه وسيله جامعه بيشترازحد الزم ب

مثال کارگران نساجی حکم اخراج :برمی خوريم غازميشود اغلب به پديده زيرآاقتصادی 

مازاد توليد دربخش پارچه بافی  راآنخود رادريافت می دارند؛ برای توجيه اين امرعلت 

درعين حال خانواده اما .وفقدان کاروضرورت کاھش توليد واخراج کارگران ذکرميکند

نھايی که پارچه راتوليد ميکنند فاقد آ.کارگرنساج به ھيچ وجه دارای لباس مناسب نيستند

اضافه توليد  راآنويامثال معدنچيان اخراج می شوند ودليل .ھستندآن امکانات برای خريد 

امابه اين .ذغال سنگ وضرورت کاھش توليد ودرنتيجه اخراج کارگران معدن ذکرميکنند

می لرزند وپولی دربساط ندارند تاذغال سنگ الزم  ال خانواده معدنچيان ازسرماح

بھمين دليل است که اضافه توليد درسيستم سرمايه داری يک اضافه توليد  .راخريداری کنند

يعنی توليد فقط درمقايسه باقدرت خريد توده ھای مردم زياده ازحد فراوان  :نسبی است

 کاالھا درانبارھای سرمايه داران انباشته ميشود و يکسواز دوره بحران، .بنظرميرسد

 ويا کاالھا درانبار دراين حال می توان شاھد فساد وضايع شدن برخی از .رسدبفروش نمي
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بود؛ازسوی ديگرمردم  حتی ازميان بردن مصنوعی وعمدی مقاديرزيادی ازکاالھا

داری کرده وغذاولباس نمی توانند ھيچ چيزخري و مسکنت بسرمی برند و فقر زحمتکش در

  .ناکافی دراختياردارند

ی مبحران اقتصادی اضافه توليد ازويژگی ھای اقتصاد سرمايه داری است؛درعين حال حت

وقتی توليد کننده کاالھای .بودن اين بحرانھا درروند تکامل اقتصاد کااليی نيزنھفته است

فورا صرف  پول راورد بخوبی می تواند اين آخودرابفروش ميرساند وپول بدست می 

خريد ننمايد دراين  اگراو .نھا نيازدارد بنمايدآمحصوالتی که به  خريد وسايل توليد ويا

روش فب ھستند نيزنمی توانند کاالھای خود را او صورت توليد کنندگانی که طرف مبادله

ن پس آدراينجا می تواند ميان خريد وفروش شکاف وفاصله ای ايجاد شود واز.برسانند

درعين حال تازمانی که توليد کااليی ھنوزبصورت يک .ممکن می سازد بحران راوقوع 

توليد کماکان کسب کاالھای ديگران ھدف  توليد کوچک متکی برمالکيت فردی است،

وردن نيازھای مصرف معمولی خويش باقی آبر ازطريق مبادله، برای تضمين توليد خود و

 ق می افتد که فروش بدنبال خود خريد راھم چنين مطابق قاعده کلی کمتراتفا.می ماند

مقياس توليد .به عالوه، درشرايطی که سطح نيروی مولده اجتماعی پائين است .نداشته باشد

روابط توليدی ھنوزخيلی  درحد نازلی است، تقسيم اجتماعی کارخيلی پيشرفته نيست و

ست اما فقط می نزديک وفشرده نيستند، اين شکاف ميان خريد وفروش ھرچند امکان پذيرا

قادرنيست تمام توليد اجتماعی رابه بحران  ازخود بجابگذارد وتواند تاثيرمحدودی 

 دارد اما نھفته  درنتيجه، ھرچند که توليد کااليی درخود امکان بحران را.دچارنمايد

  .درسيستم سرمايه داری واقعی است که بايد خصلت، اجتناب ناپذيربحران راجستجوکرد

  

  :ھفته استنای اقتصادی درتضاد بنيادی سرمايه داری منشاء بحران ھ

اين ھمان تضاد بنيادی جامعه سرمايه داريست که خصلت اجتناب ناپذيربحران ھای 

منشاء وعلت بحران ھای اقتصادی اضافه  ":استالين می گفت .اقتصادی راتعين می کند
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ميان خصلت درتضاد  منشاء بحران ھا.توليد درخود نظام سرمايه داری نھفته است

  ."اجتماعی توليد وشکل مالکيت سرمايه داری ثمرات توليد قراردارد

  به بحران منجرمی شود؟ چراتضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتا  

وھله اول بخاطرانکه تضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتابشکل تضاد ميان رشت  در

  دم زحمتکشقدرت خريد مر  فزاينده وقابل مالحظه ظرفيت توليد وکاھش نصبی

وری ه توليد بزرگ اجتماعی شده سرمايه داری ازتوليد فردی پيش. متبلورمی شود

 اگرشرايط بازار حتا .بازتوليد ساده مشخص می شود توليد فردی با .استت بسيارمتفاو

توليد سرمايه داری يک توليد  .د باشد افزايش اين نوع توليد بسيارکند استعمسا کامال

بنابراين سرمايه  .امکان توسعه سريع خويش برخوداراست از وکانيزه است يبزرگ م

 زيرا.امکان توليد خود را گسترش دھد حد کوشد تاکسب سود ھرچه بيشتر، ميداربرای 

ھمراه  .افزايش مقياس توليد افزايش می يابد ورد متناسب باآارزش اضافی که بدست می 

ويش بوسيله رقبای سرمايه دار، ن برای مقاومت درمقابل رقابت وجلوگيری ازحذف خآ با

افزايش  .گسترش دھد مدرن ساخته وتوليد خويش را را تکنيک خود وی بايد کوشش کند تا

فقط به اين طريق است که  زيرا .ايجاد می کند مصرف را حباالرفتن متناسب سط توليد ،

 .احفظ کندبفروش رسيده وتوليد اجتماعی تداوم خويش ر می توانند زيادتری ازکاالھا مقدار

سرمايه دارمی  ملک خصوصی سرمايه دارھستند،ياين وجود ، وقتی که وسايل توليد ما با

تکامل توليد سرمايه داری  .درپائين ترين حد ممکن نگھدارد کوشد تادست مزد کارگران را

رگران ازکارخانه اخراج وبه وبکاربستن تکنيک مدرن سبب می شود که تعداد زيادی ازکا

ورشکست شدن تعداد زيادی دھقان  برقابت سرمايه داری موج .پيوندندکاران بصف بي

به ھمه اين  .حذف ياجذب سرمايه کوچک به وسيله سرمايه بزرگ می شود وپيشه ور و

 ازيک سوبا به اين ترتيب ما .داليل ، توسعه بازارموفق نخواھد شد به افزايش توليد برسد

  .ی قدرت خريد مردم زحمتکش روبروئيمکاھش نسب افزايش عظيم توليد وازسوی ديگربا
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تضاد ميان اين دوگرايش سبب می شود که بحران اقتصادی اضافه توليد اجتناب 

  .ناپذيرگردد

اگرتضاد بنيادی سرمايه داری ضرورتابه بحران اقتصادی منجرمی شود ھمچنين به اين 

يافته توليد دليل است که اين بحران ھمواره خود رابشکل  يک تضاد ميان خصلت سازمان 

اجتماعی .درکارخانه ھای جداگانه ووضعيت پرھرج ومرج مجموع توليد، نمايان می سازد

شدن توليد روابط وپيوستگی ھای متقابل ميان رشته ھای مختلف توليد ميان کارخانه ھای 

پنبه الزم برای يک کارخانه نساجی به وسيله  :نوان مثالعب .مختلف رافشرده ترمی سازد

ن ازصنايع ميکانيک بدست می آماشين ھای الزم برای  ی فراھم می شود وبخش کشاورز

به ھمين دليل است که، برای يک مدت معينی ، مقدارپنبه ، پارچه وماشين الزم برای  .يدآ

توليد  توليد اجتماعی بايد به کمک يک برنامه ويک سازماندھی واحد تعيين گردد تا

لک خصوصی يمين حال ھنگاميکه وسايل توليد مادرا .اجتماعی بتواند بخوبی انجام گيرد

سرمايه دارند تمام جامعه به موسسات سرمايه داری بيشماری تقسيم شده که ھرکدام مستقل 

يک کارخانه  حدرسطرا له ئمس ما اگر ازديگران به سازماندھی خود می پردازد،

رخانه سازمان درنظربگيريم کارگران تحت فرمان يک سرمايه بوده وتوليد دردرون اين کا

 جنستمام جامعه درنظربگيريم مشاھده می کنيم که  حله رادرسطئاما اگرمس .داده شده است

توليد ، به اراده شخصی سرمايه داران کارخانه ھای مختلف وابسته بوده وھيچ  مقدار و

درنتيجه تمام توليد اجتماعی دريک حالت  .ندارد مسايه اش راھکس حق نگاه کردن به 

درنظرگرفتن خصلت کورمجموعه توليد اجتماعی ،  با .جريان خواھد يافتھرج ومرج 

 .درک کند ن کاالآ برای اين يا قادرنيست تقاضای واقعی جامعه را ھرسرمايه دارمشخص ،

وارد رقابت شده  ھمديگر اگراحتمال کسب کمترين سود وجود داشته باشد سرمايه داران با

ی تواند درنتيجه يک تقاضای کاذب م عين حال ،در .گسترش دھند توليد را کوشند تاومي

يد که قدرت خريد واقعی رادرجامعه آی سرمايه داران بوجود فعاليت ھای کاالي

قدرت خريد توده ھا گذشته  حدرواقع دراين مرحله ، توليد ازسط.ازنظرمخفی خواھد کرد
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 سرمايه دار بازار، گرايش به افزايش قيمت معکوس نشده است، زمانی که در تا اما .است

درحاليکه سرمايه دارمالی  دادن سفارشی به سرمايه دارصنعتی ادامه می دھد،به  باز تاجر

به اين ترتيب به توسعه کورکورانه  او .افزايش می دھد صاحب صنعت را اعتبارتاجرو

اين امرسبب ايجاد يک فراوانی کاذب  .توليد به وسيله صاحب صنعت کمک می کند

فراوانی کاذب ،اضافه توليد راکه وجود داشته درواقع ، تاجائيکه  اين .دربازارمی شود

مثل  اکنون اضافه توليد ، .پنھان می کند ميرود که عيان شود ، ديگرنتواند پنھان بماند و

  .بھمن که ازکوه سرازيرشود بصورت بحران اقتصادی ظھورمی کند

ادی سرمايه داری وتضاد می توان مشاھده کرد که منشاء بحران اقتصادی خود سيستم اقتص

ن است يعنی تضاد ميان خصلت اجتماعی توليد وخصلت خصوصی نظام آبنيادی که ذاتی 

بحران ھای اقتصادی  وقتی که سرمايه داری وجود دارد ضرورتا تا .مالکيت ، می باشد

  .ازميان برداشت بايد نظام سرمايه داری را بين بردن اين بحران ھا برای از .موجود است

ی مارکسيستی درباره بحران ھای اقتصادی ھجويات بورژوازی رابرای مخفی کردن تئور

  :بحران باطل ساخته است

تزھای علمی مارکسيستی درباره بحران ھای اقتصادی سرمايه داری موجب خشم 

ن که می کوشند واقعيت راباھرنوع دروغ پنھان کنند آوخصومت بورژوازی ومدافعان 

 سرمايه داری ندارد تا نمود کنند که بحران ھيچ ارتباطی بانھا ميکوشند واآ.گشته است

مثالبرخی .حفاظت نمايند ازاين طريق استثماررا فريب داده و وسيله مردم زحمتکش رابدين

تحريک "دانسته وبنابراين شيوه ھای برای  "عدم کفايت مصرف"،بحران راناشی از

اين ناکافی بودن مصرف  درواقع،.برای پايان به بحران پيش نھاد می کنند "مصرف

ازطرف خلق زحمتکش مقدم برپيدايش سرمايه داری است واززمانی که جامعه بشری به 

استثمارشونده تقسيم شده، وجود دارد؛امابحران اقتصادی اضافه توليد  و طبقات استثمارگر

بنابراين مشاھده ميشود که ممکن نيست دليل  .فقط درجامعه سرمايه داری بروزمی کند

  .توضيح داد "ناکافی بودن مصرف "ن ھای اقتصادی رابابحرا
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پس ازجنگ جھانی دوم ، نظامی کردن اقتصاد ملی برای مدت زمانی يک فراوانی کاذب 

به نظرمی رسيد مدافعين بورژوازی .وردآدربرخی ازکشورھای سرمايه داری بوجود 

ايی که تصورمی کنند نھآ" :ھايی ازقبيليافته باشند وبه گفتن ھذيان  خويش را نوشداروی 

که کشورھای سرمايه داری اجبارا به ھرج ومرج وانحطاط اقتصادی دچارخواھند شد 

دخالت بيش ازپيش دولت سرمايه داری  فکرمی کردند که با نھاآ .پرداختند "دراشتباھند

 تا پديدارشده واين مکانيسم ھا "مکانيسم ھای اتوماتيک تنظيم "دراقتصاد ملی به اصطالح 

اين استدالل  .تکامل اقتصاد سرمايه داری خواھد شد "تثبيت خود بخودی "سبب  حدودی

ميدانيم که دستگاه دولتی  درواقع ما .ھمان قدربی پايه وکاذب است که استدالل پيشين

که دولت بورژوازی است که اقتصاد ملی خود  .سرمايه داری درخدمت بورژوازی است

ھرتصميمی که وی اتخاذ نمايد  .تنظيم می نمايد رازندگی اقتصادی  يا نظامی می کند و را

لنين می  .ثروتمندترمی نمايد تشديد کرده وسرمايه داران را استثمارمردم زحتمکش را

که بتواند يک  "لمان به نحوی زندگی اقتصادی راتنظيم می نمايدآامريکا نيزمانند : " گفت

ک بھشت برای بانکداران وي) وبخشا برای دھقانان(  اردوگاه نظامی برای کارگران

برای کارگران تاسرحد  "پيچاندن پيچ "نھا عبارتست ازآتنظيم . وسرمايه داران بوجود آورد

بطورپنھانی ( قحطی، وتضمين سودھايی باالترازسود ھای قبل ازجنگ برای سرمايه داران

  ).وباشيوه ھای بوروکراتيک ارتجاعی

راتنظيم می کند حتی موفق نمی شود درواقع، وقتی که دولت بورژوا زندگی اقتصادی 

؛ درواقع عکس قضيه "بطوراتوماتيک ثبات پيداکند "کاری بکند که اقتصاد سرمايه داری

اتفاق می افتد، ودرحاليکه بورژوازی سودھای کالن به جيب می زند مردم زحمتکش 

داری  پيش کاھش می يابد، تضاد بنيادی سرمايه بيش از بازھم بيشترفقيرشده، دامنه بازار

  .وخامت می يابد وبحران اقتصادی تشديد می شود
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  گرايش وخيم شدن بحران اقتصادی سرمايه داری

  .بحران ھای سرمايه داری بشکل متناوب ظھورمی کنند
. ن به عملکرد خود ادامه می دھدآمادام که اقتصاد سرمايه داری وجود دارد تضاد بنيادی 

ظھورمی کند بلکه مسئله اين است که  بار دو له اين نيست که بحران اقتصادی يک يائمس

تاريخی نخستين بحران بزرگ  نظر از .بشکل متناوب ظاھرميگردد اغلب و اين بحران،

، 1847، 1836 اين بحران مجددا درسالھای .لمان استآدر 1825اقتصادی مربوط به سال 

بال بدن .می رسد صورت پياپی وبطورمتوسط ھرده سال يکبارفرا به 1867و  1857

  .شدتی فزاينده اتفاق می افتد بحران ديگری بطورمنظم وبا ھربحران،

اين تناوب . بحران پياپی است يک بحران اقتصادی، فاصله ميان دو) سيکل( تناوب

  .گسترشو  بحران، رکود، رونق :مرحله دارد 4بطورعموم 

آغازسيکل بحران مرحله بنيادی اين سيکل راتشکيل داده ونقطه پايان يک سيکل ونقطه  

  .بعدی است

 قبل ازينکه بحران حضورخود را. بحران اغلب بشکل غافلگيرکننده درميرسد: بحران -1

 "يک فراوانی کاذب وجود داشته وتمام رشته ھای صنعت وتجارت، دربازار اعالم نمايد

 و رفته اما ازجائيکه اعتبار توليد ھم اکنون ازنيازھای واقعی فراتر .ھستند "شکوفا

سرعت کارکرده وبرای  حداکثر با ھنوز ھازيادی وجود دارد کارخانه  بسيار سوداگری

بحران  .ميشود ھار ناگھان يکی ازحلقه ھای زنجير .انبارھا وسفارشات توليد می کنند

جريان يافتن کاالھا  گردد، به محض اينکه اضافه توليد دريک رشته ظاھر .فرامی رسد

تحت تاثيرقرارگرفته وعکس  نيز ی ديگربسرعت رشته ھا يد وآبصورت معضل درمی 

يل سازی باضافه توليد درصنايع اتوم،  بفرض .العمل ھای پياپی ازخود نشان می دھند

اين  .متوقف می سازند يا کاھش داده و توليد را دراين صورت يا وجود داشته باشد

. ژی والستيک سازی تاثيرمی گذاردرامربطوراجتناب ناپذيری برروی صنايع متالو

 کاھش داده يامتوقف کنند صنايع ذغال سنگ و ژی توليد راراگرصاحبان صنايع متالو
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 درزمينه تجارت، .بنوبه خود تحت تاثيرقرارمی گيرند نقل نيز حمل و نيز والکتريسته 

سوداگران که تاکنون بنوبه خود دردامن زدن به فراوانی کاذب سھم داشته اند اکنون 

آنھا .کاالھايی که انبارکرده اند خالص کنند شر از ديگربرعکس سعی می کنند خود را

بازھم به وخامت اوضاع  کارينا با درشکستن قيمت ھا برای فروش تعلل نکرده و

قيمت ھا . بازحمت فروش ميرود ذخيره کاالھا درانبارھا متراکم می شود و .ميافزايند

ن حتی دست به برای جلوگيری واجتناب ازسقوط قيمت ھا سرمايه دارا. شکسته می شود

 فقدان کار تحت ضربات ناشی از .کاالھا خواھند زد کالنی از تخريب عمدی مقادير

کوچک  قيمت ھا، دروھله اول اين کارخانه ھا وموسسات بيشمار وکاھش حيرت انگيز

بانک ھا تعطيل می شوند، کارخانه ھايی  سو ازھر .ومتوسط ھستند که ورشکست می شوند

دراين زمان درجامعه تعداد  .توليد خود راکاھش می دھند حکه تعطيل نمی شوند سط

تمام وضعيت اقتصادی بشکل  رشته ھا افزايش يافته و ساير کارگران وزحمتکشان بيکار

  .وری به وخامت می گرايدآدرد 

پس ازطوفان غيرمنتظره بحران، موج ورشکستگی درموسسات صنعتی : رکود -2

ساتی که درمقابل بحران مقاومت کرده اند به موس. رام می گيردآاندک   وتجارتی اندک

درمغازه ھا مجددا روشن می  چراغ سر .توليد وتوزيع درمقياس محدودی ادامه ميدھند

 بسيار کار اين ھمه ھنوزتجارت وکسب و اما با فرياد پيروزی کشيده می شود، .شود

 .عيشت اندای بيکارمانده وفاقد وسايل مکارگران پرشماره  .محتاطانه صورت می گيرد

اين ھمه درطول اين مرحله  اما با .بانک ھا به نظرميرسد که فلج شده اند تجارت و صنايع،

 صدمه ديده سرانجام به کندی وبا بسيار مصرف اجتماعی تداوم داشته وکاالھای انبارشده و

سامان  کود، عوامل برانگيزاننده ور ورای ظاھر در .بھای بسيارنازل به جريان می افتد

  .دھنده توليد بتدريج ظاھرمی شوند

 .ھم چنين سود حاصل ترقی می کند تقليل ذخيره کاالھا بتدريج قيمت کاالھا و با: رونق -3

تشديد کرده وازسوی ديگرتکتيک ھای  کارگر از خود را استثمار يکسو سرمايه دار از
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 خويش را  ثابت سرمايه  ماشين ھای جديدی نصب کرده و .مدرن می سازد خويش را

 .پيروزی کسب می نمايد درون يک رقابت سرگيجه آور در می کوشد تا تجديد می کند و

يعنی الکتريسته ، فوالد وتجھيزات مکانيک اندک اندک وسعت  Iبدين ترتيب توليد بخش 

اين  شماره کارگرانی که دراين بخش مشغول کارمی شوند افزايش می يابد؛ .می يابد

به اين  .می شود II مصرفی بخش برای کاالھای افزايش تقاضا افزايش بنوبه خود سبب

اقتصاد  .ترتيب توليد مجددا اندک اندک ازسرگرفته می شود وبيکاری کاھش می يابد

  .سرمايه داری که درپايان حالت رکود بود رونق می يابد

کاالھا به سادگی بفروش ميرسد،  :خصلت ھای بنيادی اين مرحله عبارتنداز :گسترش -4

سوداگری  و ارباعت يابد،مکند، توليد وتوزيع سرعت صعودی طی ميسير قيمت ھا

 ھمه سرمايه داران توليد را .بخود می بيند "وفور"روی  بازار ازسرگرفته می شود،

ھرروزبيش  "وفور " و  فراوانی ورای اين چشم انداز در .بحداکثرممکن گسترش می دھند

انگلس اين جنبه شکوفای اقتصاد  .ته می شودازپيش نشانه ھای يک بحران جديد انباش

بتدريج آھنگ حرکت تندترمی شود،  ":توصيف می کند بصورت زير سرمايه داری را

 اين نيز شروع به يورتمه رفتن می کند، يورتمه رفتن صنعت تبديل به چھارنعل می شود و

 گسيخته صنعتی، تجاری، اعتباری وسفته بازیبنوبه خود به يک پرش عنان 

)Speculation( دوباره به  جست وخيزھای جانفرسا سرانجام پس از تبديل می شود تا

  !"گودال ورشکستگی سقوط می کند

 )سيکليک( خصلت تناوبی بيانگر، اين مراحل ......بحران گسترش، رونق، رکود، بحران،

ممکن نيست  اين نشان می دھد که چرا .بحران ھای اقتصادی توليد سرمايه داری است

تلوتلو  يه داری بتواند بدون دچارشدن به تکان ھای زلزله مانند تکامل يابد وچراسرما

  .خوران به پيش ميرود
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  بحران اقتصادی سرمايه داری روزبروز عميق ترمی شود
اين  با .بحران ھا بشکل پياپی درتمام طول روند تکامل توليد سرمايه داری ظاھرمی شوند

 بار ھر  بحران تمايل دارد تا ھر .حران قبلی نيستن جديد بازتوليد ساده باھمه، ھربحر

عميق  و فراوان تر بحران ھا  جھانی ، دومين جنگ  بويژه پس از. وخامت يابد کمی بيشتر

  .تاثيرات عمده اين بحران ھا بپردازيم حال به مطالعه  .ترند

دوم  پيش ازجنگ. بيشترتکرارمی شوند اوال سيکل بحران ھا کوتاه ترمی شود وبحران ھا

سال بعد  20در و جھانی بحران ھای اقتصادی تقريبا ھرده سال يکباراتفاق می افتاد

 186و 185 مطابق تابلوھای صفحات  .کوتاه ترشده است ازجنگ سيکل بحران آشکارا

 ، اياالت متحده پنج بحران اقتصادی را1972 تا 1948می توان مشاھده کرد که درسال 

بحران  6درژاپن  گرتقريبا ھرپنج سال يک بحران؛به عبارت دي .ازسرگذرانده است

 به اين سو دوم   جنگ از اگر .چھارسال يک بحران اقتصادی رخ داده يعنی تقريبا ھر

سيکل بحران بطورمحسوسی کوتاه شده به اين علت است که مردم زحمتکش تحت تسلط 

آنھا شاھد  قدرت خريد و متحمل شده  پيش شديدی را بيش از سرمايه انحصاری استثمار

اين  يک دليل ديگر .يک تقليل نسبی بوده ومشکالت بازارھای داخلی تشديد گرديده است

تضادھا ميان امپرياليزم و خلق کشورھای امپرياليستی خارجی گسترش  تھاجم و  است که

ھای کشور ھای مستعمره يا وابسته را تشديد نمود است ؛ اين امر سبب تکامل مبارزات 

ين کشور ھا و در نتيجه تقليل دايمی بازارھای خارجی کشور ھای آزاديبخش ملی ا

 اين گونه است که تضاد ميان توليد و .کاالھای آنھا گشته است فروش دشوار وامپرياليستی 

ھمه اينھا، بخوبی نشان ميدھد که تضاد بنيادی سرمايه  .مصرف ھرروز شدت می يابد

مقابل رشد نيروھای مولده  بشدت در  توليد روابط  بيشترشکفته شده و داری روزبروز

تجديد کورکورانه سرمايه سبب خواھد شد که نسبت ھای  ثانيا، .ايجاد مانع می نمايند

که  بار ھر قبل ازجنگ دوم جھانی، .پيش ناکافی گردند بيش از سرمايه داری   بازتوليد

ی کاھش می ھا به شکل سرمايه ثابت به مقدارزياد بحرانی وجود داشت ، سرمايه گذاری
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پس ازجنگ ميزان سرمايه گذاريھا به شکل سرمايه ثابت عموما شاھد يک  اما .يافت

دوره بحران، سطح سرمايه گذاری ھا به اندازه  حتی در .افزايش نسبتا بزرگ بوده است

امريکا پس ازجنگ سرمايه گذاريھا به شکل  درطول پنجمين بحران در .کافی باالست

 درژاپن ، .افزايش يافت%   3.5حتی باندازه   1970- 1969سرمايه ثابت درفاصله 

- 1970فاصله  درطول ششمين بحران بعد ازجنگ ،سرمايه گذاری بشکل سرمايه ثابت در

  ).به تابلوھای صفحه بعد نگاه کنيد.(افزايش يافت %  3.2به مقدار 1971

دوره بحران اگرازجنگ به اين سو، سرمايه گذاری ھای بشکل سرمايه ثابت به قدرکافی در

 در يکسو بورژوازی انحصارگر، دستگاه دولتی را ھستند به اين خاطراست که از باال

وی انباشت سرمايه  .تشديد می نمايد توده ھای زحمتکش را استثمار خدمت خود می گيرد و

 .به سرمايه مبدل می کند تسريع کرده وارزش اضافی استخراج شده ازکارگران را را

بازھم بيشترازقدرت  تسريع می کند و مسکنت پرولتاريا را و فقر آن ، وی وموازی با

چنين بدان معنی است که اين امر ھم ازطرف ديگر .خريد توده مردم زحمتکش می کاھد

بخش اساسی   جنگ  برای  نيازھای تدارکاتی نيز ازپس جنگ، سفارشات نظامی و

به اين ترتيب ، نه  .دھد به شکل سرمايه ثابت تشکيل می را سرمايه گذاری ھای امريکا

شاھد توسعه  منابع وثروت ھای اجتماعی بشدت تلف می شود بلکه ھم چنين ما تنھا

پيش تناسب ھای الزم  ن ناکافی شدن بيش ازآخواھيم بود که نتيجه  Iبخش  کورکورانه 

تضاد ھای بازتوليد اجتماعی بازھم حدت بيشتری  برای بازتوليد اجتماعی خواھد بود و

حدت بيشتری  بار ھر فاصله وتناوب کوتاه تری رخ می دھند و بحران ھا با .يافت  خواھند

  .می يابند

عکس العمل متقابل ميان بحران صنعتی وبحران کشاورزی به تمام بحران عمق  ثالثا،

به  و به صنايع محدود نشده   بحران درسيستم سرمايه داری ، بيشتری می بخشد،

ما شاھد افزايش  وقتی که بحران کشاورزی آغازمی شود :گسترش می يابد کشاورزی نيز

سريع ذخاير توليدات کشاورزی در انبارھای سرمايه داران کشاورز ھستيم؛ قيمت عمده 
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فروشی سقوط می کند، و سطح زير کشت کاھش می يابد و بيکاری درميان کارگران 

اند کاھش می يابد کشاورزی افزايش می يابد؛ دستمزد آنھايی که ھنوز بر سر کار مانده 

می توان مشاھده کرد که بحران . وتعداد زيادی ازکشت کاران منفرد ورشکسته می شوند

کشاورزی ھمانند بحران صنعتی، يک بحران اضافه توليد است که به وسيله تضاد بنيادی 

تازمانی که سيستم سرمايه داری وجود دارد، بحران ھای . سرمايه داری تعيين می شود

 .د کشاورزی ھمانقدرناگزيرند که بحران ھای اضافه توليد صنعتیاضافه تولي

  

  

  بحران ھای اقتصادی  دراياالت متحده بعد از جنگ
کارخانجات ورشکست 

  شده

  تاريخ بحرانھا  توليد صنعتی  حداکثربيکاری رقم

درطول ماه 

بحران 

  حداکثر

نرخ   جمع کل

بيکاری به 

  درصد

تعداد 

بيکاران 

  به ميليون

طول 

مدت 

رکود 

  به ماه

کاھش 

برحسب 

  درصد

حداقل 

درطول 

  بحران

 حداکثر

قبل از 

  بحران

  

اکتبر  10.5  12  7/4  6/7  8.632  844

1949  

اکتبر 

1948  

1. (1948 – 

1949) 

اوت  10.2  13  7/3  8/5  11.400  1.102

1954  

ژوئيه 

1953  

2. (1953 – 

1954)  

آوريل   13.7  14  54/5  7/7  16.915  1.499

1958  

فبروری 

1957  

3.(1957- 

1958)  

فبروری   7.7  13  71/5  1/8  17.117  1.449

1961  

ژانويه 

1960  

4.(1960- 

1961)  

نوامبر   8.1  14  49/5  5/6  12.201  1.042

1970  

سپتامبر

1969  

5.(1969 – 

1970)  
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  از جنگ ژاپن پسبحران ھای اقتصادی  
 رقم حداکثر کارخانه ھای

  ورشکست شده

  تاريخ بحرانھا  یو معدن توليد صنعتی  حداکثربيکاری رقم

نرخ افزايش 
 ورشکستگی

بر حسب 

  درصد

تعداد 

کارخانه 

ھای 
 ورشکست
شده بر 

حسب 

  درصد

نرخ 

افزايش 

بيکاری 

برحسب 

  درصد

تعداد 

بيکاران 

  به ميليون

طول 

رکود 

ر ب

 حسب

  ماه

کاھش 

برحسب 

  درصد

حداقل 

درطول 

  بحران

 حداکثر

قبل از 

  جنگ

  

اوت   4.6  2  0.47  38.2  --  -- 

1951  

 ژوئن

1951  

1.(Jan 51 – 

Oct 51) 

اوت  1.9  7  0.71  82  --  -- 

1954  

 ژانويه

1954  

2. (Jan 54 – 

Nov 54)  

 ژوئن  10  11  0.92  76.9  203 54.9

1958  

 ژوئيه

1957  

3.(Jun 57 – 

Jun 58)  

 اکتوبر  3.6  7  0.62  72.2  172  186.6

1962  

 مارس

1962  

4.(Dec 61 – 

Oct 62)  

 مه  3.1  5  0.54  100  611  84.2

1965  

مبردسا

1964  

5.(Oct 64 – 

Oct 65)  

84.8 
  

مه   3.2  10  0.80  60  964
1971  

ژوئيه 
1970  

6. (Jan 70 – 
Dec 71)  

 
 .با اين ھمه، بحران ھای کشاورزی عموما بيشترازبحران ھای صنعتی بطول می انجامد

، درمدت 1948اياالت متحده درسال  در  پس ازآغازمتقارن بحران صنعتی وکشاورزی

عكس العمل  .نتوانست ازبحران اضافه توليد خود خالصی يابد ی ھرگزسال کشاورز 23

متقابل ميان بحران صنعتي وبحران تجاري ، بصورت يك مسئله وخيم براي اقتصاد امريكا 
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تعداد زيادي كارخانه تعطيل  به علت اين بحران ھاي صنعتي،. مده است آپس ازجنگ در

دستمزد ھا سقوط مي  ازدست داده و ود راكارگران كارخ شده وسفارشات ناكافي مي گردد،

وخامت يافتن اضافه توليد  براي محصوالت كشاورزي و نتيجه ھمه اينھا تقليل تقاضا .كند

ن بحران كشاورزي برتوليد انعكاس يافته وكارگران آ موازي با .كشاورزي است

وسايل  براي وسايل توليد كشاورزي و تقاضا ورشكست مي شوند، و كشاورزي فقير

وخامت بحران اضافه توليد صنعتي مي  ھم بر باز صنعتي ديگركاھش يافته واين امر

درنظرگرفتن عكس العمل متقابل ميان بحران كشاورزي وبحران صنعتي ،  با .افزايد

بحران اضافه توليد  رابعا، .بحران اقتصادي سرمايه داري بيش ازپيش وخيم مي گردد

بحران ھا داراي سيكل  پس ازجنگ دوم جھاني ، .ميخته مي شوندآوبحران مالي نيزبه ھم 

 سر "فعاضبيماري م "يك.تري شده وبحران ھاي مالي بيش ازپيش ظاھرمي شوند كوتاه

نتيجه ضروري شكفته شدن تضاد  نھاآدوي  ھر .بحران اقتصادي وبحران مالي  :مي رسد

مد ھاي دولت آ دردعدم كفايت  :ندان به قرارزيرآنتايج اصلي  .بنيادي سرمايه داري ھستند

س، صعود قيمت ھا، كسر موازنه پرداخت ان، انتشارزياده ازحد اسكنآنسبت به مخارج 

  .كاھش ذخيره طال وكاھش ارزش پول ھاي خارجي،

 ياھم تداركات جنگ را پس ازجنگ دوم جھاني ، تمام كشورھاي امپرياليستي مي كوشند تا

ترمي شود رھايي يابند وبراي تسكين  بتوانند ازبحران ھاي كه روزبروز وخيم ساخته تا

درعين حال مخارج نظامي  .تزريق مرفين توسل مي جويند به بيماري اقتصادھاي ملي خود

كسري بيشتري  وھزينه ھاي توليد صنايع نظامي بيش ازپيش زياد شده ودولت درھرسال با

مي كوشند كشورھاي امپرياليستي  براي جبران اين مخارج عظيم نظامي ، .مواجه مي شود

 .منتشرنمايند) اسكناس(افزايش دھند، ازخارج وام بگيرند وپول كاغذي  ماليات ھا را تا

وجود مي بامورمالي عمومي  به اين ترتيب بحران ھاي وخيمي در رم دامن زده وونھابه تآ

 كسري عبارت از :داراي كسري است امورمالي امريكا 1971تا 1946ازسال  .ورندآ

حتي شخصيت ھاي رسمي  .مليارد دالراست 1.442وقرضه عمومي  رميليارد دال 9.137
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 "ازمجموع دولت ھاي ديگربيشتراست ي درامريكايھميزان بد :"امريكا ھشدارمي دھند كه 

متربدست 10ي رابه اسكناس يك دالري تبديل كنيم ،حلقه ازاسكناس به پھناي يھاگراين بد "و

  ."د چرخيدكره زمين خواھ دور بار1520 كه  وردآخواھيم 

 ازدست مي دھد وقيمت ھا پول اندك اندك ارزش خود را مي كند، رشد تورم ھرروزبيشتر

پس  اما .رسيد قيمت ھا عموما كاھش مي يافتندمي درگذشته ھرگاه بحران فرا.كنندد ميصعو

ازجنگ دوم جھاني دولت ھاي سرمايه داري عمدتا سياست نظامي كردن اقتصاد ملي 

قيمت ھا ديگركاھش نمي  دردوره بحران ، .دنبال مي كنند تورم راوسياست دامن زدن به 

 مثال مي توان دربحران ھاي بعد از .وري خواھند بودآبه عكس شايد صعود سرسام  يابد و

ن آاين به معناي .بود شاھد صعود قيمت ھا 49-48به استثناي بحران سال  جنگ درامريكا،

 درون كشور كاھش قيمت پول در .ستقدرت خريد پول كاھش يافته ابار است كه ھر

به  امپرياليسم امريكا .پول درخارج كشور تاثيرخواھد گذاشت  اين اعتبار بر ضرورتا 

ھزينه ھاي مربوط به نگھداشتن  :جنگ ھاي تجاوزكارانه بدون وقفه اي دست مي زند

 نيروي نظامي درخارج وھزينه ھاي مربوط به تدارك جنگ ، افزايش يافته وسبب فرار

 دربازار پايان جنگ دوم جھاني، پس از .شودمي شديد دالرھا وكاھش اعتباربين المللي دالر

 اين امر :شودمي خريد طال و پولي بحران ھاي مداوم ظھورمي كند وسبب فروش دال

  .مجبوربه كاھش ارزش دالرنمود 1973و 1971درسال  دو بار حكومت امريكا را

  ورطه اي به  اقتصاد سرمايه داري را .مالي  بحران صنعتي وبحران "بيماري مضاعف" 

ازيك سوء بحران اقتصادي ، كاھش  .بيابد راآن از  سوق مي دھد كه نمي تواند راه خالصي

قابل مالحظه توليد وفقيرشدن توده ھا درنتيجه بحران برتركيب بودجه كشورھاي سرمايه 

 تعادل درموازنه پرداخت ن كسري سھميه مالي عمومي وعدمآنتيجه  .داري تاثيرمي گذارد

ازسوي ديگرتحميق بحران  .مي بخشد تحد به نوبه خود بحران مالي را ھاست كه باز

: ھاي واقعي كارگران خواھد شددمالي سبب ايجاد تورم ، افزايش مالياتھا وكاھش دستمز

تجديد  بحران اضافه توليد را جبرا قدرت خريد توده ھاي خلقي بطورنسبي كاھش مي يابد و
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بحران ھاي اقتصادي ) سيكليك(بنابراين مي توان مشاھده كرد كه خصلت تناوبي  .نمايد مي

ھرباروخامت فزاينده بحران به تضادھاي دروني انتاگونيستي . است "دورباطل "نوعي 

بسياربرخوردارند اضافه مي شوند، طوفان ھا باران ھاي پياپي  تسرمايه داري كه ازحد

  .ورندآه درمي ،جھان سرمايه داري رابه لرز

   

  بحران اقتصادي ، بنياد حاكميت سرمايه داري رابه لرزه درمي آورد

درطول مدت بحران .بحران اقتصادي بازھم برشدت تضاد بنيادي سرمايه داري مي افزايد

موسسات كوچك وبزرگ كه .درجه خويش است عالء، رقابت ميان سرمايه داران درا

 .گي كنند قبل ازھمه ورشكست مي شوندرگتر ايستادزقادرنيستند درمقابل رقابت موسسات ب

اقليت ازموسسات بزرگ كه ازقدرت رقابت زياد برخوردارند ازاين فرصت براي خريد 

ھربحراني كه جامعه  به اين دليل است كه با .نھا به بھاي ارزان استفاده مي كنندآوجذب 

كمي ازسرمايه داران  دردست تعداد سرمايه ھرچه بيشتر سرمايه داري به خود مي بيند،

اين تراكم سريع به  .مي گردد مضاعفتوليد وسرمايه  سرعت تمركز .متمركزمي شود

معناي شكفتن بازھم سريع ترتضاد بنيادي سرمايه داري ، يعني تضاد ميان اجتماعي شدن 

  .توليد ونظام مالكيت خصوصي است

ه ازتوده مردم زحمتكش سرمايه داران ھموار.بحران سبب تشديد تضادھاي طبقاتي مي شود

نھا كارگران آ .ورده است استفاده مي كنندآن وارد آران به حبراي تخفيف خسارات كه ب

كاھش مي دھند، ازتورم استفاده  اخراج مي كنند، دستمزد كارگران شاغل را متعددي را

 نھا به ھرطريقي سعي مي كنند زيان ھاي ناشيآ. افزايش مي دھند را ماليات ھا مي كنند و

 صنعت از درعين حال درمدت بحران ،استثمار.بردوش كارگران انتقال دھند ازبحران را

دھقانان مي  تعداد زيادي از ده رشد كرده وسبب ورشكست شدن  از شھر كشاورزي و

زحمتكشان ھم بي نھايت  ساير و بحران اقتصادي براي طبقه كارگر نتيجه  در .شود

مالكان  و  ميان دھقانان سرمايه داران ،  و تضاد ميان طبقه كارگر :وراستآصيبت م
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عليه  امواج مبارزات پرولتاريا .شكفته مي شود كمي بيشتر روز بزرگ ارضي ھر

  .وردآمي  در به لرزه  بنياد سلطه سرمايه داري را بورژوازي رشد مي كند و

بحران ھاي اقتصادي بخوبي خصلت موقتي نظام سرمايه داري ازنظرتاريخي    

توليدي ونيروي مولده  نشان مي دھند كه ميان روابط  اين بحران ھا.ته اندشكارساخآ

روابط توليدي سرمايه داري نسبت به  .وجود دارد شتي ناپذيرآسرمايه داري يك تضاد 

 سر بر مانع جدي را دود بوده وحدرجه اجتماعي شده اند م ءنيروھاي مولده اي كه به اعال

 نكه نيروي ھاي مولده عميقاآ وره بحران ، فقط پس ازدرد .نھا تشكيل مي دھندآراه رشد 

مصرف مي تواند  تضاد توليد و  يافت كاھش  توليد به طورقابل مالحظه اي  شده و ضايع 

وامل ع درھمان زمان  .تحميل شده است دست يابد زور به يك راه حل موقتي كه با

د تكامل اقتصاد سرمايه دررون .به تدريج انباشته مي شوند خبردھنده ازيك بحران ديگر

كه روابط توليدي سرمايه داري ديگر  يافتن بحران نشان مي دھد توخامبه داري ، تمايل 

اين روابط بايد بوسيله روابط توليدي ديگري كه متناسب باتكامل  .به انحطاط دچار شده اند 

   .نيروھاي مولده باشند،يعني روابط توليدي سوسياليستي جايگزين گردند

  

  ھاي اصلي براي مطالعهكتاب
  .قسمت دوم IIIفصل "انتي دورينگ "انگلس،

  .86ثار، جلد پنج، صفحه آ "درس ھايي ازبحران "،لنين

  

  موضوعاتي براي تفكر
  منشاء بحران ھاي اقتصادي  سرمايه داراي چيست؟  -1

سرمايه داري رابسرعت بطرف زوال سوق مي  چرامي گويند كه بحران اقتصادي ، -2

  دھد؟
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  فصل نھم

  ريماھيت امپرياليسم تغي

  نخواھد کرد
  

  امپرياليسم سرمايه داری انحصاری است
پس  .مي برد زاد بسرتاريخي رقابت آ عصر سرمايه داري در 19قرن  70سالھاي  قبل از

 پايان قرن نوزده و در .كرد تكامل پيدا زاد بتدريج بسوي انحصاررقابت آ 70سالھاي  از

به مرحله  پايان داد و زاد به انحصاررقابت آ از خود را داري گذار قرن بيستم سرمايه غازآ

‹‹   : امپرياليسم  بدست داده است كامل از و  لنين تعريفي دقيق  . مدامپرياليسم نايل آ

 :اين ويژه گي داراي سه جنبه است. امپرياليسم يك مرحله تاريخي ويژه سرمايه داري است

سرمايه  و) 3(؛ منحط سرمايه داري انگلي و) 2(صاري؛ سرمايه داري انح) 1(امپرياليسم 

ھاي بنيادي امپرياليسم به نخست به تشريح خصلت ما اين جا در .1››داري محتضراست

  .عنوان سرمايه داري انحصاري مي پردازيم

  :زمينه اقتصادي است يعني خصلت بنيادي در 5لنين گفته است كه امپرياليسم داراي 

تكامل رسيده است كه موجب تولد  ي ازبه چنان درجه باال سرمايه تمركز توليد و -1

 زنده گي اقتصادي ايفاء مي كند؛ انحصاراتي گشته است كه نقش قاطع در

         ايجاد يك اوليگارشي مالي برپايه اين  سرمايه صنعتي و ادغام سرمايه بانكي و -2

 ؛"سرمايه مالي" 

 ويژه اي كسب مي كند؛ ركاال، اھميت بسيا صدور با متفاوت سرمايه، صدور -3
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تقسيم مي  تشكيل اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري سرمايه داران كه جھان را -4

 و كنند؛

 1."بزرگترين قدرت ھاي سرمايه داري ميان ارض خاتمه يافتن تقسيم كره -5
  

يت ميكروسكوپي است كه به ما اجازه شناخت ماھ و باره امپرياليسم تلسکوپتئوري لنين در

  . رياليسم رامي بخشدارتجاعي امپ

  

  پايه اصلي اقتصادي امپرياليسم است انحصار
  تكامل سرمايه داري است محصول ناگزير انحصار

بارزترين پديده تكامل سرمايه داري  زمينه اقتصادي ، در زاد بسوي انحصارتحول رقابت آ

 بوده و وابسته ھاي امپرياليسم ھمگي به انحصارخصلت ساير .بسوي مرحله امپرياليسم است

ً  .ن تكامل يافته اندپايه آ بر سرمايه داري انحصاري  به ھمين دليل است كه امپرياليسم عموما

يخي خويش است تولد سرمايه داري انحصاري داراي روند تكامل تار .ناميده مي شود نيز

  .به سه دوره بنيادي تقسيم كرد نراكه مي توان بطوركل آ

 :مي گيرد بر در اين قرن را 70-60لھاي سا نوزده بوده و نقر در نخست ءدوره -

 صنعت ما در .اين مرحله به اوج خود رسيده است در زاد سرمايه داري ديگررقابت آ

شيوه ھاي جديد مرغوب كردن  احتراقي داخلي و موتور الكتريكي ، اختراع موتور با

صنايع موقعيت متقابل  در به ايجاد تغيير غازتكامل نيروي مولده آ .فوالد روبروئيم

می نماييد و صنايع سنگين در موضع مسلط قرار می صنايع سنگين  سبك و

سبب تسريع  ،نھا تركيب آلي سرمايه باالستآ كه درتکامل صنايع سنگين .گيرد

 .وردبوجود آ انحصاري را یتمركزسرمايه شده ونخستين ھسته ھاي گروه بندي ھا

 غازآ 1873سال  وزده كه درپايان عميق ترين بحران اقتصادي قرن ن با دوم ءدوره -

اين ھمه  با .زيادي تشديد مي يابد رقابت ميان موسسات به مقدار: شد، شروع مي شود
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گروه بندي ھاي  بزرگ ورشكست مي شوند و موسسات كوچك و زيادي از تعداد نسبتا

 راكفلر 1879سال  اياالت متحده در در .انحصاري تكامل مھمي كسب مي كنند

 م1880سال  ؛ در)لاوي كمپاني استاندارد( بنيان گذاري مي كند تراست را نخستين 

اين وجود انحصارات  با. دارد ھفت شركت قرار انحصار تمام حجم توليد انتراسيت در

ھاي ميان موافقت نامه  اكثر .اشغال نمي كنند را  يك موقعيت مسلط اين دوره ھنوز

سي  در .نكرده اند بات پيداھنوز ث انحصارات، موافقت نامه ھاي كوتاه مدت بوده و

ً  19قرن  سال اخر ديزل وغيره  موتور با ماشين بخار، اتومبيل، لكوموتيو متواليا

موقعيت صنايع  و  مدهتكامل نايل آ نيروھاي مولده به درجه بااليي از .اختراع مي شود

پخته  به مرحله انحصار مجموع شرايط گذار در تحكيم مي گردد و سنگين كمي بيشتر

  .اده شده اندمآ و

 تمركز انباشت و .مي گيرد بر در قرن بيستم را غازآ و 19پايان قرن  سوم ءدوره -

سسات بزرگ دست مؤ پيش در بيش از سرمايه ھا: سرمايه بشدت تسريع مي شود

به سرعت تمام  شتاب تكامل مي يابد و ھاي انحصارات با يافته اند، گروه بندي تمركز

بصورت پايه تمام زندگي  نترول خود گرفته وتحت ك بخش ھاي مھم صنعتي را

امريكا  ھاي انحصارات در غاز قرن بيستم گروه بنديدر آ .يندمي آ اقتصادي در

توليد % 85 صنايع شيميايي ،% 81 ھن،آصنايع ذوب % 66 صنايع تبديل فلز،% 70

كنترول مي  نفت را توليد ذغال سنگ و% 95 توتون، صنايع قند و% 80 م ،ومينيولآ

زاد به سمت سرمايه داري انحصاري تحول اين پس سرمايه داري رقابت آ از. ندكن

به ھمين دليل است كه لنين مي  .يافته است سرمايه داري به امپرياليسم تغيير يافته و

   1."پايه اقتصادي اصلي امپرياليسم ،انحصاراست" :گويد

  

دي سرمايه داري به اين ھمه زاد به امپرياليسم، ماھيت بنياسرمايه داري رقابت آ گذار با

مالكيت خصوصي سرمايه  ن ھنوزپايه اقتصادي آ .دست خوشي دگرگوني نگشته است

بورژوازي  و ن كماكان تضاد ميان پرولتارياتضاد طبقاتي آ. وسايل توليد است داري بر



  164     اقتصاد سياسي چيست  
 

قوانين اقتصادي  ساير مرج توليد ووھرج  وصنعت پر رقابت ذاتي سرمايه داري ، .است

زمانيكه سرمايه داري عصر "  :گفته است مائو صدر .اعمال مي كنند ش خود رانق ھنوز

پرولتاريا  -طبقه متضاد اساسي   زاد به امپرياليسم تبديل شد، نه خصلت طبقاتي دورقابت آ

مرحله  در 2."ننمود  پيدا  گونه تغييري جامعه ھيچ   نه ماھيت سرمايه داري -  بورژازي و

دامن زدن به  شدند كه موجب تشديد و گي ھاي نوين پديدار برخي ويژه امپرياليسم ،

  .داري گرديدند هھاي اوليه سرمايتضاد

  

  ين مي كندمتض ھاي انحصاري استخراج مافوق سود را اشكال گروه بندي

  

چند موسسه  عتجم يا سسات سرمايه داري وھاي انحصاري بزرگترين مؤ گروه بندي

به موقعيت انحصاري  كنترول كرده و را وش كاالھافر نھا توليد وآ .سرمايه داري ھستند

مافوق سود انحصاري استخراج كرده  نھاآ .ھاي انحصاري متكي ھستندمتخود براي تعين قي

  .كشورھاي سرمايه داري تحت كنترول دارند در بخش ھاي حياتي اقتصاد را و

 سر افقت برمو" پايه برخي بر .ھاي انحصارات اشكال متعددي بخود مي گيرد گروه بندي

ن يديگران براي تعي موسسه اي با اين حال ھر در .شكل مي گيرند" كوتاه مدت  ھا درقيمت

نھا يگري بنام كارتل وجود دارد كه در آاشكال د. قيمت واحد انحصاري توافق مي كننديك 

تعين ميزان  تقسيم بازار، نظر اما از ،اداره كرده فروش راو سسات به شكل مستقل توليد مؤ

فرمايان وجود  بنام سنديكاي كار شكل ديگر. ليد ، ميزان قيمت وغيره باھم جمع مي شوندتو

فروش  اما براي خريد مواد اوليه و ؛سسات به تنھايي توليد مي كنندآن مؤ دارد كه در

 سساتي راتراست شكل ديگري است كه مجموع مؤ .محصول وغيره باھم متحد مي شوند

گروه بندي  اينھا شكل ديگري از عالوه بر.د متحد مي نمايدكه كاالي واحدي توليد مي كنن

 جمع مي كند سسات مختلف راوجود دارد كه چنين مؤ  konzern"كنسرن"انحصارات بنام 

اشكال مختلف گروه ). نقل، بانك وغيره بنگاه تجارتي ، كمپاني حمل و معدن ذغال سنگ،(

به دست  ام بخش ھاي اقتصادي راتكامل خود به تدريج كنترول تم ھاي انحصاري در بندي
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پايان  بويژه پس از .حيات اقتصادي كشورھاي سرمايه داري مسلط گشته اند بر گرفته و

دست عده اي  پيش در ثروت ھاي اجتماعي بيش از جنگ دوم جھاني، توليد اجتماعي و

  :زيراند بقرار نشانه ھاي اين امر .يافته اند تجمع قليلي سرمايه داري انحصارگر

 .مي شود ھم بيشتر از درجه انحصار سسه بي وقفه وسعت مي يابد،ياس مؤمق )1

 متجاوز يك مليارد دالر نھا ازھاي بزرگي كه سرمايه آمتحده شركتاياالت  در مثالً 

 عدد در 282و 1960سال  عدد در 96به  1901سال  تعداد يك عدد در است از

 .رسيدند 1970سال 

انحصاري  سرمايه ھا عداد كوچكي ازپيش بوسيله ت بخش ھاي صنعتي بيش از )2

 يا چند كمپاني بزرگ بخش عظيم و درون بخش ھاي متعدد صنعتي ، در .كنترول مي شوند

سه كمپاني بزرگ  1969سال  اياالت متحده در در .تحت كنترل دارند تمام توليد راحتی 

 در د؛توليد ملي اتومبيل اعمال مي گردي%  1/78 بيش از بر خود را اتومبيل انحصار

توليد ملي % 93 بر خود را يك كمپاني ذوب فلزات ، انحصار 1970سال  انگلستان در

% 5/95كنترل  ھفت گروه بندي انحصار 1970سال  ژاپن در در فوالد اعمال مي كرد؛

 1968سال  فرانسه در در دست داشته اند؛ در ظرفيت كل توليد بخش كشتي سازي ملي را

 .عھده داشت بر را وليد الكتريسته كل كشوريك كمپاني الكتريسته كنترل ت

ال س در .درجه انحصارات تشديد مي شود مي يابد و توليد كشاورزي تمركز )3

سال  در افزايش يافت، 6,178,000كل مزرعه ھا به  هشمار اياالت متحده  در 1939

مزرعه وجود   2,800,000 بيش از 1971سال  در و .تقليل يافت 3,701,000به  1995

 .مزرعه ھستيم 90,000شاھد ورشكست شدن  سال ما ھر متوسط در يعني بطور ،نداشت

مزرعه انحصاري كنترل مي   50,000است  واقع بوسيله كمتر در توليد كشاورزي امريكا،

ميزان كل % 80نھا بيش ازفروش محصوالت آ. كل تعداد مزارع% 2گردد، يعني بوسيله 

 .شكيل مي دھدت را فروش مجموع توليدات كشاورزي امريكا

پيش به توليد محصوالت متنوعي دست مي  ھاي انحصاري بيش از گروه بندي )4

ً  كمپني ھاي كه قبالً  تعداد قابل مالحظه اي از .زنند محصول مي  دو به توليد يك يا عمدتا
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به سرعت به چندين بخش  اين قرن، حيطه توليد خود را 60پايان سالھاي  در .پرداخته اند

 كه در) I.T.T" (من وتلگرافبين المللي تل" اياالت متحده ، كمپاني  در مثالً  .توسعه داده اند

 عمده وسايل مخابرات توليد خويش بطور سال اول عمر چھار در .تاسيس شد 1920سال 

 كمپاني كه ھيچ ارتباطي با 50به خريد  سال اول حيات خويش، 10 اما پس از .ي كردم

 به نان، الياف مصنوعي، خويش را حيطه استثمار وسايل مخابرات نداشته اند دست زد و

كمپاني  150جھان كنترل  سراسر وي در .بيمه وغيره گسترش داد ساختمان، ھتل داري،

به سرزمين گسترش يافته  كشور 200 ن به بيش ازشبكه فروش آ دست داشته و در را

 .است

مي توانند كه  شته ودا ی انحصاري باھم تفاوتھا چند كه اين انواع مختلف گروه بندي ھر

 توليد و طريق انحصار نھا از، اما ماھيت آنھا ثابت باقي مي ماند؛ آكنند شكل پيدا تغيير

تضمين مي  انحصاري را یھاكسب مافوق سود براي سرمايه داران انحصارگر بازار

  .نمايند

لطف موقعيت انحصاري ھايي ھستند كه سرمايه داران به سود ،ھاي انحصاريمافوق سود

ھاي مافوق سود. سودھايي متوسط ھستند از زيادي بيشتر بمقدار وردند ود بدست مي آخو

ارزش اضافي  ھا ازچيز، اين مافوق سودھر سرچشمه مي گيرند؟ قبل از كجا انحصاري از

سرمايه داري انحصاري ناشي مي  درون كارخانه ھا به وسيله كارگران در ،ايجاد شده

 برشدت كار تحميل كرده ، طاقت فرسايي را ايط كارگروه بندي ھاي انحصاري شر .گردد

 ،رفتن قيمت توليدات مصرفي باال عين حال، با در .مي كنند استثمار كارگران را افزوده و

دست  در مصرف كننده گان را ساير مد كارگران ودرآ يك بخش از سرمايه داران انحصار

، قيمت خريد محصوالت  اتكاء به موقعيت انحصاري خود با نھاآ خود جمع مي كنند؛

 يك بخش از مي برنند و باال قيمت فروش توليدات صنعتي را ورده وپائين آ كشاورزي را

مي آورند؛ به كمك قيمت  به تصرف خود در ارزش ايجاد شده به وسيله دھقانان را

 كه متعلق به سرمايه داراني است كه به گروه بندي سودي را نھا يك بخش ازانحصاري، آ

 به لطف مبادله ارزش ھاي نابرابر،. ورندآبه چنگ مي  ،صاري تعلق ندارندھاي انح
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غارت مي  را كشورھا ساير كشورھاي وابسته و سرمايه انحصاري، خلق ھاي مستعمرات،

رات به عنوان مافوق سود ھاي انحصا چه كه گروه بنديننشان مي دھد كه آ تمام اينھا .كند

كه كارگران ، توليد كننده گان كوچك وخلق ھاي  ھمان چيزي است دقيقا ورند،بدست مي آ

ھمان  از ن نيزآ بخشي كوچكي از .دست مي دھند كشورھاي وابسته از مستعمرات و

ندارد متوسط كه به انحصارات تعلق  سرمايه داران كوچك و سودي تشكيل مي شود كه از

گرايش  ظرن از مجموع جھان سرمايه داري و به ھمين دليل است كه در .يدبدست مي آ

ارزش اضافي ايجاد شده  وجه مجموع ارزش وقيمت ھاي انحصاري به ھيچ  ،مدت دراز

حدود قانون ارزش تخطي  نھا ازنداده اند؛ يعني آ يريتغ به وسيله جھان سرمايه داري را

شكل نقشي كه به وسيله قانون ارزش بازي مي شود  در فقط برخي دگرگوني ھا نكرده و

مرحله انحصاري قانون ارزش اضافي يعني قانون  عين حال در در .وارد گرديده است

 :مي كند يريفقط شكل اين نقش تغ بنيادي سرمايه داري به ايفاي نقش خود ادامه مي دھد،

 مرحله انحصار در د، وون به وسيله سود متوسط بيان مي شاين قان مرحله انحصار قبل از

 ً   .دطريق مافوق سود انحصاري تظاھرمي ياب از عمدتا

خلق  و طبقه كارگر ھا انحصاري به اين معني است كه استثماردافزايش مافوق سو

ھم بي  باز اين است كه وسيله اين استثمار دال بر نيز بوده و ھم بيشتر زحمتكش باز

 متوسط در كمپاني ھاي انحصاري امريكاي بطور 1949 تا 1940سال  از .رحمانه تراند

نرخ ارزش  .وردندامريكاي بدست آ مليون دالر  24,356سال مافوق ارزش ھاي معادل 

سال  در و % 313به  1954سال  در و% 182معادل  1930سال  اضافي صنايع ژاپني در

نوع رقم مي توان مشاھده كرد كه تضاد  تكيه براين دو با .ترقي يافت  %345به  1960

  .ثروتمند كشورھاي امپرياليستي حدت مي يابد و فقير ميان اقشار

  مي كند ھم شديدتر باز حصار، رقابت راان

بلكه  ،ميان نبرده از به ھيچ وجه رقابت را اما انحصار ،شد منجر زاد به انحصاررقابت آ

ن اين است كه رقابت، محصول مالكيت خصوصي سرمايه دليل آ .حدت داده است ن راآ

 اين قادربنابر دگرگون نساخته اند و ن راانحصارات به ھيچ وجه ماھيت آ داريست و
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دست يك  پيش در به ويژه كه وسايل توليد بيش از .ميان بردارند از رقابت را ،نيستند

حمله  و ھاي انحصاري ، براي خفه كردن رقبا گروه بندي اوليگارشي كوچك انحصارگر،

 در .تشديد ندارد حدت يافتن و رقابت چاره اي جز شده و متمركز وسيله اي به رقبا بر

گروه سرمايه  ميان ھر گي ميان سرمايه داران وزند مبارزه مرگ و، امپرياليسم عصر

 ً   :مي يابد تظاھر بصورت زير داران عمدتا

 ،ھاي انحصاري تعلق ندارند سساتي كه به گروه بنديمؤ ھاي انحصاري و ميان گروه بندي

ھم باشد رسيدن به  چقدر توليد ھر ، تمركزشرايط سرمايه داري در .رقابت وجود دارد

انحصاري وجود  موسسات غير ھمواره تعداد معيني از ممكن است و مطلق غير رانحصا

تعداد كثيري  تكامل يافته است، كشورھاي كه سرمايه داري انحصاري بسيار حتي در. دارد

ميليون موسسه صنعتي  4 متوسط وجود دارد؛ بدين ترتيب، از موسسات كوچك و از

ميان  .بزرگ تشكيل مي دھد سات كوچك وموس نراميليون آ 3اياالت متحده  موجود در

  .بي رحمانه درگيرد يك مبارزه سسات انحصاري وغيرانحصاري بايد ضرورتامؤ

يك رقابت حاد براي بدست يابي به منابع اوليه ، بازار، وسايل  گروه بندي انحصار ميان ھر

 نيز سسات متعلق به يك گروه بندي انحصاريحمل ونقل وجود دارد؛ ميان مؤ ارتباطي و

اين رقابت . فروش، رقابت جريان دارد ارتقاء ميزان توليد و به منظور براي تصرف بازار

 غازآ ايجاد گروه بنديھاي جديد و ،ي انحصاريگروه بنديھا حتي مي تواند به انشعاب در

  مبارزه تازه بيانجامد؛

 تصرفميان سرمايه داران بزرگ براي مبارزه اي كه  ھا،"كنسرن"دورن تراست ھا و در

متوقف نمي  ھرگز ،قدرت توزيع سود وجود دارد ، قدرت كنترل سھام وقدرت رھبري

  .شود

سرمايه " به اصطالح  به ھمين دليل است كه سرمايه داري انحصاري ھيچ ارتباطي با

بلكه به عكس  .ندارد ،مي كنند روزيونيست ھا ادعا كه بورژواھا و"  داري سازمان يافته

وخامت تضاد ميان اجتماعي شدن سرمايه داري  بر ايش داده وافز رقابت را انحصارھا

دورن موسسات  در ،تضاد ميان خصلت سازمان يافته توليد نيز توليد مالكيت خصوصي و
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نشان  لنين خاطر .تمام جامعه افزوده است حسط مرج توليد درھرج و حالت پر فردي و

 نھاحذف نمي كنند؛ آ ن ھستندخود نتيجه آ كه زاد رارقابت آ انحصارات،:" كرده است كه

منازعات  به اين ترتيب تضادھا اصطكاكات و ن وجود دارند وآ كنار در ماوراء و در

   1."ايجاد مي كنند خشونت بار حاد و بسيار

است كه خصلت  انحصار متضاد يعني رقابت و" اصل" اين دقيقا ھمان اتصال دو

زي است كه ورشكستگي امپرياليسم ھمان چي اين دقيقا مشخص مي نمايد؛ امپرياليسم را

   2."تدارك مي بيند يعني انقالب سوسياليستي را

  

  باالترين قدرت است با يك انحصارگر سرمايه مالي،

  
  .سرمايه صنعتي تشكيل مي شود ادغام سرمايه بانكي و زاسرمايه مالي 

 ناست؛ دومين خصلت مشخصه آ مشخصه اوليه امپرياليسم انحصار ،اقتصادي نظر از

صنايع  به تدريج كه انحصارات در .تسلط اوليگارشي مالي است تشكيل سرمايه مالي و

زاد غالب بود، طول دوره اي كه رقابت آ در. مي گردند ھويدا بانك نيز ،مي شوند ظاھر

 فعال از پول ھاي پراكنده وغير نھاآ :مي نمودند ايفا بانك به نوعي يك نقش واسطه را

 براي استفاده سرمايه داران صنعتي يا كوتاه مدت، ل اعتباروري كرده بشكجامعه جمع آ

حالت واسطه ھاي ساده به  از امپرياليسم بانك ھا عصر در .تجاري ارائه مي دادند

بنيادي رابطه ميان  به طرزھا بانك  انحصار .قدرتمند تبديل شدند انحصاري ھاي بسيار

 صنايع پرداختند و سھام در بانك ھاي بزرگ به خريد :دگرگون ساخت بانك را صنعت و

به اين ترتيب تداخلي  ھاي انحصاري صنعتي به خريد سھام بانكي دست زدند و گروه بندي

سرمايه  بدين ترتيب سرمايه انحصاري بانكي و .صنعت صورت پذيرفت ميان بانك و

 .وردندبوجود آ سرمايه مالي را ،پيش درھم ادغام مي شوند انحصاري صنعتي كه بيش از

نفوذ متقابل بانك ھا وصنايع،  توليد كه نتيجه اش ايجاد انحصارات بود، تداخل يا ركزتم" 
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نچه كه خصلت مشخصه آ"  .1"مضمون اين مفھوم خ تشكيل سرمايه مالي وياين است تار

.  2"بلكه ھمان سرمايه مالي است ،امپرياليسم است به ھيچ عنوان سرمايه صنعتي نيست

 بزرگ است كه يك سرمايه عظيم مالي را رمايه داران بسيارس اوليگارشي مالي اقليتي از

كنترل مي  ملي را ن اقتصادصلي اي كه سرمايه مالي به وسيله آشيوه ا .دارند اختيار در

يعني سرمايه داران مالي  .ناميد" سيستم مشاركتھا"  نرا، عملكردي است كه مي توان آكنند

اقدام به خريد تعداد زيادي ") موسسه مادر" ( ن سھام دارندآ بوسيله شركت عمده اي كه در

 كسب كرده و اكثريت سھام را نھاآ مي نمايند به نحوي كه در شركت ھاي ديگر سھام در

ھم روش  با" شعبه ھا" كدام از ھر .ورندآ خود در" شعبه"بصورت  را اين شركت ھا

بدست مي  را") شعبه ھاي شعبه ھا(" را كمپاني ھاي ديگر مجددا كنترل تعداد بيشتري از

ً  تا ،گيرد  از تربزرگ ضعيف يك سرمايه چندين بار سرانجام به كمك يك سرمايه نسبتا

نھا اربابان اقتصاد ملي وجه به اين واقعيت آت با .وردآ تحت كنترل خود در خود را هسرماي

دست يك اوليگارشي  اكثريت بزرگ ثروتي كه بوسيله توده زحمتكش ايجاد شده در گشته و

گروه بندي  18، ميزان سرمايه اي كه به وسيله  1968 سال در .تمركز مي گرددمالي م

مي زد؛ ميان  امريكاي سر ميليارد دالر 4/678انحصاري مالي امريكايي كنترل مي شد به 

 و  بوده ھمه نيرومندتر اقتصادي از نظر از راكفلر گروه مورگان و 2 گروه بندي، 18اين 

ميزان  .تشكيل مي دھند صاري مالي جھان سرمايه داري راھاي انح بزرگترين گروه بندي

بالغ مي شد،  ميليارد دالر 4/330به  ،نمودند كنترل 1970سال  در ثروت ھاي كه اين دو

 ً  يا گروه بندي انحصاري امريكا و 18معادل مجموع سرمايه ھاي تحت كنترل  يعني تقريبا

بريتانياي  كشور 4صاري مالي ھاي انح ميزان سرمايه تحت كنترل گروه بندي بيش از

موسسات تحت كنترل گروه مورگان به ھمه رشته ھاي  .لمان غربيآ فرانسه، ژاپن و كبير،

شيمي گسترش يافته  اقتصاد ملي بويژه صنايع پايه اي مثل فلزات، الكتريسته، الكترونيك و

 ترمطلق ھم  تسلط باز موقعيت و نقل عمومي از رشته ھاي حمل و گروه مورگان در .اند

موسساتي تحت . مي باشد اقتصاد امريكا موقعيت تعين كننده اي دارا در بوده و برخوردار

ميزان  1967سال  ن درآ پنج كمپني بزرگ نفتی: تمركزتراندم كنترل گروه راكفلر
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گروه بندي  اين دو .كنترل مي نمودند را خاك امريكا بھره برداري ھاي نفتي در% 1/94

  .اقتصاد ملي برخوردارند كننده بر تعين تاثير بزرگ از

   

  .مي دھد تحت كنترل خود فرا را تمام روبنا نيز سرمايه مالي مستقيما قدرت دولتي و 

   

وري جمع آ را ميلياردھا وقتي كه شكل گرفت و انحصار:" نشان مي نمايد كه  لنين خاطر

سرمايه مالي  1."گي اجتماعي دخالت مي كندتمام زمينه ھاي زند جبروت تمام در كرد، با

كسب مافوق سودھاي انحصاري  كش وتتوده زحم چه بيشتر سركوب ھر و براي استثمار

اوليگارشي  .كنترل نمايد بلكه ھم چنين بايد قدرت دولتي را ،نه فقط شبكه حياتي اقتصاد ملي

نھا به عنوان عوامل آ خريداري كرده از اعضاي پارلمان را مالي كارمندان عالي رتبه و

جلو  گاھي خود سرمايه داران خود را .براي كنترل دستگاه دولتي استفاده مي كندخود 

 در را به عنوان مثال حكومت امريكا .دولت اشغال مي كند در مقام ھاي مسلط را انداخته و

 با يزنھاورآ. بگيريم نظر جنگ دوم جھاني در پس از يزنھاورزمان رياست جمھوري آ

كارمند عالي رتبه  نفر 272از نفر 150 :ان به قدرت رسيدمورگ و باني گروه راكفلريپشت

خارجه، رئيس بنياد  امور ن ميان دالس وزيرآ از .سرمايه داران بزرگ بودند حكومت او

دفاع  يك وزير بود، موتورزجنرال دفاع ويلسون مديركل كمپني  وزير. بود گروه راكفلر

سمت رئيس شوراي  1965ال درس گيتس يك شخصيت رده اول گروه مورگان بود و ديگر

ھمفري مسئول كمپني .دارايي ج برعھده گرفت؛ وزير ي كمپاني اعتباري مورگان راادار

قدرت  اوليگارشي مالي نه نتھا .سسه عمده گروه مالي كليولند بوديعني مؤ" ھانا"معدني 

عاتي موسسات مطبو ھيچ كدام از .كنترل مي نمايد را دولتي بلكه حتي تمام زمين ھاي روبنا

كنترل سرمايه  از به گريز موسسات انتشارات، راديو، تلويزيون سينما قادر امريكا،

سسات مؤ"  اصطالح چنين داراي باھم گروه راكفلر .انحصاري اوليگارشي مالي نيستند

" ھنري"، "كمك اجتماعي" اصطالح  هب نوع مراكز ھمه نيز عظيم و بسيار" خيريه 

ابزاري ھستند كه  ھمه اينھا .، بيمارستان وغيره استموزيم نوع بنياد ، مدرسه ، وغيره از



  172     اقتصاد سياسي چيست  
 

به تمام جنبه ھاي زنده گي اجتماعي  اعمال شده و نھا قدرت گروه مالي راكفلربوسيله آ

  .گسترش مي يابد

  

  شدت مي بخشد سرمايه را و سرمايه داري انحصاري دولتي رابطه ميان كار
 

 نجامابايد سر" تكامل سرمايه داري  معين ازيك دوره  در : انگلس پيش بيني كرده است كه

 در  1."بدست بگيرد ، رھبري توليد رانماينده رسمي جامعه سرمايه داري، يعني دولت

ً  امپرياليسم ، عصر برخي گروه ھاي سرمايه  تكامل يافته اند و نيروي ھاي مولده وسيعا

مولده عريان مي  ادامه رھبري نيروھاي در پيش ناتواني خود را بيش از داري انحصار

خلقي  یسركوب وحشيانه توده ھا"  :به ھمين دليل است كه اين پديده ظاھرمي شود .سازند

گروه ھاي سرمايه داري نيرومند  فشرده تري با مدام به نحو به وسيله دولت ، كه خود را

اين سرمايه انحصاري دولتي است يعني  1."پيش تائيد مي شود بيش از ،مخلوط مي كند

انحصاري جاي كه سرمايه انحصاري  سيستم مالكيت سرمايه داري، يك سرمايه دار برپايه

  .ميخته اندھم آ قدرت دولتي با و

 .است تكامل سريع سرمايه داري انحصاري دولتي يك پديده مشخص امپرياليسم معاصر

ملي " پيش به سياست بنام  كشورھاي امپرياليستي بيش از جنگ دوم جھاني ، پس از

 يا دولت به خريد موسسات خصوصي مي پرداخت و ن ياطي آ ت زدند كه دردس" كردن

طريق سرمايه گذاري مستقيم دولت دست مي  از به ايجاد موسسات دولتي ، خود دولتھا

قابل مالحظه اي  كل موسسات سرمايه داري بطور نسبت اين نوع موسسات در .زدند

  .زيراست روپاي غربي به قراركشورعمده ا اين نسبت براي چھار :افزايش يافته است
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درصد شماره كارگران   درصد سرمايه

  وكاركنان

  كشور

5/33  

7/22  

28  

17  

2/11  

7/8  

6/11  

5/8  

  فرانسه

  آلمان غربي

  ايتاليا

  بريتانياي كبير

  

 اياالت متحده ويژه گي ھاي خاص خويش را تكامل سرمايه داري انحصاري دولتي در

موسسات " دست به ايجاد تعداد زيادي  ت امريكاطول جنگ دوم جھاني حكوم در .استدار

 نازل به گروه ھاي سرمايه داري انحصار قيمت بسيار را با نھاجنگ آ پس از زد و" دولتي

اين  به حمايت از" تزريق خون" تعقيب سياست  عين حال حكومت امريكا با در .انتقال داد

  .ي پرداختمردم گرفته مي شود م طريق ماليات ھايي كه از از گروه ھا

 كشورھاي سرمايه داري كه در" موسسات دولتي" ايجاد يا" ملي كردن"سياست  عالوه بر

مافوق سود براي  براي تضمين ميزان معيني از ،دارند قرار خدمت بورژوازي انحصارگر

  :اتخاذ نمودند را گروه ھاي انحصاري شيوه ھاي زير

 سرمايه داران انجام ھايي كه به وسيله  تحميل كردن خطرات سرمايه گذاري -1

 ده ازماليات بدست آم بردن پول ھاي ذخيره دولت و كار با مي گرديد و

 به صورت كمك مالي به سرمايه داران؛ مردم، مثالً 

 تنظيم بودجه دولت ، توزيع جديد يك بخش بسيار بكمك تصويب قوانين و -2

ھاي انحصاري سرمايه  ملي به نحوي كه بسود گروه بندي ،مددرآ  عظيم

 اري تمام شود؛د

سرمايه ، تشديد دست  تمركز قدرت دولتي براي تقويت انباشت و استفاده از -3

 بزرگ ؛ اندازي سرمايه انحصاري براي موسسات كوچك و
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بين المللي  حسط ، انجام يك مبارزه حاد درسياست خارجي به كمك دولت و -4

وازي وري كه به بورژسود آ به يك ابزار ھاتبديل آن و ھاربراي تصرف بازا

 .دنبال نمايد استعماري را يك سياست نو ،اجازه مي دھد انحصارگر

انواع  دارند از خدمت بورژوازي قرار پرداختھاي امپرياليستي كه در

به  عين حال ھمواره تحكيم بردگي كار نھا درآاما ھدف  ،متفاوت ھستند

ك به تمل دولت جديد نيروھاي مولده را ھرچه بيشتر‹‹  .وسيله سرمايه است

كارگران بصورت  .استثمارمي كند شھروندان را ورد بيشترمي آ خود در

 ،رابطه سرمايه داري حذف نشده. باقي مي مانند يعني پرولتاريا مزدبگير

  1››خرين حد خويش پيش رفته استآ بلكه بعكس تا

ريويزيونيست ھاي جديد موعظه مي  نچه كه مدافعان بورژوازي انحصاري وبرخالف آ

 نبوده و›› سوسياليسم فاكتور‹‹  يه داري انحصاري دولتي داراي ھيچ گونهكنند، سرما

بعكس ، وي به ھيچ  بلكه كامال .نمي دھد برنامه اقتصاد ملي را اجازه ھيچ گونه رھبري با

 نيست جز اين ھيچ چيز: دگرگون نساخته است توليد را  وجه خصلت سرمايه داري روابط

خدمت گروه بنديھاي انحصاري براي تقويت قدرت اوليگارشي مالي، سرمايه  وسيله اي در

توده ھاي  و طبقه كارگر سرمايه انحصارات از استثمار داري، انحصاري دولتي، بر

چپاول خلق ھاي مستعمرات افزوده است؛ سرمايه داري انحصاري  بر نيز زحتمكش و

 رقابت و امپرياليستي تسريع، و كشورھاي در تداركات جنگ را دولتي توسعه تسليحات و

به اين ترتيب، سرمايه داري انحصاري دولتي  .تقويت نموده است اوضاع پرھرج ومرج را

مقابله  با بروز بيشتر روز خشن ترساخته است و تضادھاي ذاتي جامعه سرمايه داري را

ب به فراھم ساختن شرايط مادي براي انقال شده و مردم زحمتكش روبرو و پرولتاريا

  .سوسياليستي پرولتاريايي ادامه مي دھد
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   سرمايه به سرمايه انحصاري اجازه مي دھد صدور

  جھان بگستراند سر تا سر بر شبكه خود را تا 
  

  سرمايه ھا انعكاس مازاد نسبي سرمايه ھاست صدور

 –زاد جريان داشت سرمايه داري اي كه در آن رقابت آ -ي كھنه رانچه كه سرمايه دارآ‹‹ 

سرمايه داري اي كه  -كنوني را نچه كه سرمايه داريآ. بود مي نمود، صدوركاال مشخص

 صدور 1››مشخص مي سازد، صدورسرمايه ھاست –ن انحصارات وجود دارند در آ

مرحله  اما فقط در .دوره سرمايه داري ماقبل انحصارات وجود داشته است سرمايه ھا در

يك معني اساسي كسب  وميت يافته وسرمايه داري انحصاري است كه صدورسرمايه عم

خشن مردم زحمتكش به وسيله نجا ناشي مي شود كه استثمار آ اين پديده از. كرده است

يك كميت  درون كشورھاي امپرياليستي اجازه داده است تا گروه بنديھاي انحصاري در

ين عين حال تقريبا عموم موسسات پرسودي كه درون ا در. سرمايه انباشت گردد عظيم از

شاخه ھاي اقتصادي كم تكامل  سرمايه گذاري در انحصاري شده و ،كشورھا وجود دارند

نتيجه  در تضمين كرده و ھاي انحصاري راغازمافوق سودآرنمي تواند ازھمان يافته ديگ

تبديل مي ›› سرمايه مازاد‹‹ به يك  سرمايه ھاي انباشت شده  بزرگ از يك بخش بسيار

كشورھايي كه  افتد؟ در سود بكار اكثرحد تواند باميدركجا ›› سرمايه مازاد‹‹ اين  .شود

 ھامياب ، دستمزدك اين كشورھا، سرمايه ھا واقع در در .نھا عقب مانده استاقتصاد آ

. پذير است ھاي كالن امكاننتيجه اخذ سود در مواد اوليه ارزان بوده و ، قيمت زمين وائينپ

 اعتبار( به وسيله سرمايه گذاريھاي مستقيم يا به ھمين دليل است كه سرمايه ھاي انحصاري

اقتصادي عقب  نظر خلق ھاي زحمتكش كشورھاي از براي بھره كشي شديد از) وامو 

غاز قرن بيستم است كه آ فقط در .اخذ سودھاي اضافي انحصاري صادرمي شوند و ،مانده

شده به  صادرميزان كل سرمايه ھاي  .سرمايه ھا بنحو گسترده اي تسريع مي يابد صدور
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امريكا، يعني  ميليارد دالر 300به  1970سال  وسيله كشورھاي عمده سرمايه داري در

  .بالغ گرديد 1914ميزان سال  برابر 5 بيش از

  

زاري اس رمايه اب دور س يله آص ه وس ه ب ات ك ق ھ ام خل م تم تثمار را ن امپرياليس  و اس

  .سركوب مي كند

 در ن سرمايه داران انحصارگرآوسيله اساسي است كه به  سرمايه يك ابزار صدور

كه  مريكاي التين راآ سيا وآفريقا، آجستجوي مافوق سود به خارج نفوذ كرده، خلق ھاي 

چين  بعنوان مثال در .مي دھد غارت قرار و داراي اقتصاد عقب مانده ھستند تحت استثمار

بالغ مي  ارد دالرميلي 3/4جنگ مقاومت عليه ژاپن به  قبل از كھن سرمايه ھاي خارجي در

 600ن يعني آميليارد دالربالغ شد كه بخش مھم  8/9پايان اين جنگ اين ميزان به  در .شد

% 70اين سرمايه ھاي خارجي . ميليون به وسيله امپرياليسم ژاپن سرمايه گذاري شده بود

انرژي  بھره برداري از %75 صنايع غذايي را% 95نقل،  حمل و صنايع مدرن و

تسليم امپرياليسم  پس از .تحت كنترل داشتند نصف صنايع غذايي را سوختي و الكتريكي و

 1948 سال در .چين بعھده گرفت در ، امپرياليسم امريكا نقش مسلط را1945سال  ژاپن در

به ھشتاد درصد ) ››كمك ھاي امريكا‹‹شامل به اصطالح (سرمايه گذاريھاي امريكاي 

درعين عقب ‹‹ تھاجم سرمايه داري خارجي، .چين رسيد مجموع سرمايه ھاي خارجي در

امكانات عيني براي تكامل توليد  فئودالي چين، برخي شرايط و  زدن بنيادھاي اقتصاد

چين، قدرتھاي  نفوذ در با‹‹  عين حال در .1››وردچين فراھم آ در سرمايه داري را

 :اري سازندسرمايه د چين فئودالي يك كشور امپرياليستي به ھيچ وجه قصد نداشتند از

نفوذ طوالني يك كميت . ››بسازند و مستعمره ن يك نيمه مستعمرهآ بعكس مي خواستند از

سيب رساند؛ وسبب شد كه آ ما سرمايه خارجي بشدت به نيروھاي مولده كشور بزرگ از

رديف كشورھاي نيمه  در ما كشور شده و بختي دچاربد رنج و از خلق مابه يك زندگي پر

جنگ دوم جھاني ميزان كل سرمايه ھاي  پس از .بگيرد ئودال قرارنيمه ف –مستعمره 

اياالت متحده به  قابل مالحظه اي افزايش يافته و شده بوسيله امپرياليستھا بطرز صادر



  177     اقتصاد سياسي چيست  
 

 5/3اياالت متحده فقط  1914سال  در .كننده سرمايه مبدل شده بود صادر بزرگترين كشور

 ميليارد دالر 5/155 اين رقم از 1970ال س در .كرده بود سرمايه صادر ميليارد دالر

با اين افزايش سرگيجه  .بوده است برابر 44 سال افزايش بيش از 56طول  در .كرد تجاوز

 تا 1950سال  از. افزايش يافت مافوق سودھاي انحصاري سرمايه داري بازھم بيشتر ور،آ

يكايي به كل سرمايه ھا خصوصي امر بيش از ،مدهميزان كل سودھاي بدست آ 1970

خارج  در نھاآكل ميزان سرمايه گذاريھاي مستقيم  بيش از% 14يعني  ميليارد دالر 7/88

سيا، آ سرمايه گذاريھاي امپرياليسم در مده ازعظمت سودھاي بدست آ .رسيد 1970سال  تا

سرمايه گذاريھاي  1970سال  مثال در .است ورمريكاي التين سرگيجه آآ در فريقا وآ در

 در. خارج بود در كل سرمايه گذاريھاي امريكا% 3/27اين مناطق  ت متحده درمستقيم اياال

سرمايه گذاريھاي  كل سودھاي حاصل از% 5/43اين سه قاره  ھمان سال سود حاصل در

 امپرياليسم بصورت بزرگترين و حال حاضر در. خارج تشكيل مي داد در را مستقيم امريكا

 .مي كند استثمار جھان را سر تا خلق ھاي سر مده است كهحريص ترين خون آشامان درآ

سرمايه ھاي  دورعين توسعه دادن ص جنگ دوم جھاني كشورھاي سرمايه داري در پس از

سرمايه ھاي دولتي قايل مي  براي صدور پيش زيادتري را خصوصي، اھميت بيش از

ده مي نامي›› كمك‹‹  سرمايه ھمان چيزي است كه بنام مھم ترين شكل اين صدور .شوند

كمك ‹‹ ظاھرا. تقسيم مي شود›› قرضه‹‹  و " بالعوض کمک"به  ››كمك‹‹ اين . شود

خيلي زود ھدف  مائو صدر .دريافت مي كنند زنجيرھاي بسته مي شود را›› ھاي بالعوض

مي گويند مي  نھاآ‹‹  :افشاء كرد ھاي امپرياليسم امريكا را›› كمك ‹‹ سياسي ارتجاعي 

 سال ھاي اخير در  1››كدام شرط؟باماراه بيائيد .به يك شرط اما ،توانيم بشما پول بدھيم

سھم  نسبت قرضه اي كه به وسيله كشورھاي امپرياليستي داده مي شود كدام افزايش يافته و

اين قرضه ھا منفعتي  براي اكثر .به ھمان نسبت كاھش مي يابد›› كمك ھاي بالعوض‹‹ 

به عالوه . سال است در% 8بيشترين منفعت  سال دريافت مي گردد و صد در در 5 بيش از

اين قرض ھا نه فقط  .نظامي تعلق مي گيرد اقتصادي و به اين وام ھا شروط متعدد سياسي،
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 و بلكه يك وسيله مھم سياست امپرياليستي تجاوز ،وسيله اي براي مكيدن خون خلق ھا

  .برتري جھاني تشكيل مي دھد سر مبارزه بر در توسعه طلبي را

نيمه  خلق ھاي مستعمرات و رمايه كشورھاي امپرياليستي براي كشورھا وس صدور

ريويزيونيست ھا ھمه  اين ھمه، امپرياليست ھا و با .بردارد مستعمرات بالھاي عظيمي در

 مي كنند كه صدور ادعا ھمه نيرو با برده و بكار اين تجاوز براي دفاع از انرژي خود را

‹‹  رسيدن به يك سطح باالي اقتصادي در نيافته راكشورھاي توسعه  ،سرمايه مي تواند

مي كنند كه امپرياليسم مي  مرتدان ريويزيونيست شوروي بي شرمانه ادعا. كند›› كمك

›› كمك‹‹ براي  قاطعانه را يك خلع سالح عمومي و شده ناشي از تواند پول ھاي پس انداز

جديد براي تكامل  يك عصربدين ترتيب  برده و اقتصاد عقب مانده بكار به كشورھاي با

تمام خلق ھاي جھان كه تحت  تمام ملت ھا و .ورندامريكاي التين بوجود آ اسيا، افريقا و

ھاي ›› كمك‹‹ دارند ھم اكنون به درد سرھاي بسياري ناشي از اسارت قرار و استثمار

وازھاي مرتدان ريويزيونيست كسي به آ گوش كمتر ديگر: ھستند امپرياليستي روبرو

  .است وي بدھكارشور

  

  اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري جھان را

  اقتصادي تقسيم مي كنند نظر از
  

  اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري نوعي مافوق انحصاري ھستند

. ميان خود تقسيم مي كنند داخلي را وھله اول بازار در گروه بنديھاي انحصاري يك كشور

. ارتباط ھستند ھم در فشرده اي با ارجي بطرزخ داخلي و نظام سرمايه داري بازار در

 نيز بدليل روابط بين المللي اتحاديه ھاي انحصاري و نيز سرمايه و بعلت افزايش صدور

 .جھان به درجه باالتري تكامل مي يابد سرمايه در نھا، تمركز توليد ونفوذ آتوسعه منطقه 

ي چند كشورمي توانند گروه بنديھاي بزرگ انحصار ي ازکاين ھنگام تعداد اند در
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دست بگيرند، اين گروه  جھان در در فروش برخي كاالھا را بزرگترين بخش توليد و

ن براي منافع ويژه خويش آ از ن بوده وانحصاري داراي نيروئي مطابق با آ بنديھاي بزرگ

اي يك مصالحه بين المللي كه دار شرايط معيني يك موافقت نامه يا در. استفاده مي كنند

اين اتحاديه ھاي بين المللي قيمت  .گردد نھا برقرارت موقت است مي تواند ميان آخصل

مناطق توليد كننده مواد  در تنظيم كرده حدود بازارھاي فروش را انحصاري بين المللي را

به اين ترتيب اتحاديه ھاي بين  معين مي نمايند و ميزان توليدات را اوليه تعيين كرده و

 فراتر محدوده يك كشور از اين اتحاديه ھا ديگر .ورندآبوجود مي  المللي انحصارات را

اين مافوق  .مي خواند) سوپرمونوپول( ›› مافوق انحصارات‹‹  نھا رالنين آ رفته و

شاھد يك رشد سريع  1900سالھاي  پس از شده و ظاھر 1870سال ھاي  انحصارات در

شده  انحصاري بين المللي پديدار جنگ دوم جھاني ، گروه بنديھاي جديد پس از .بوده اند

ارزش (  ، كل ثروت1968سال  در مار،مطابق آ. ميان رفتند وگروه بنديھاي قديم از

ليانه شعبه ارزش توليد سا و ميليارد دالر 94خارج به  كمپاني ھاي بين المللي در) موجودي

پنج كمپاني بزرگترين كمپاني ھاي بين المللي ، . بود ميليارد دالر 240خارج  نھا درآ

فورد، ل بيل نيوجرسي، كمپاني اتومرال موتورز، كمپاني استاندارد اويكماپني جن: زيرند

بعلت تكامل سريع كمپاني ھاي انحصاري بين  ،كمپاني نفتي انگليسي شل وجنرال الكتريك

برخي شعب  .تجارت جھاني تقويت شده است توليد و اين گروھھا بر المللي ، انحصار

اتومبيل  تنباكو، توليدات دارويي و نفت، مايه داري مثل الستيك سازي،صنايع جھان سر

 سالھاي اخير در .كامل به وسيله اين كمپاني ھاي انحصاري كنترل ميشوند تقريبا بطور

 .بوده اند  شاھد تكامل جديدي نيز  خصلت منطقه اي اتحاديه ھاي بين المللي انحصاري با

نظراقتصادي نوعي اتحاديه ھاي  زاد ازطقه مبادله آمن و›› بازارمشترك اروپاي غربي‹‹ 

راده امحدود كننده  جھت مخالف و نھا درتوسعه آ نھا وتكامل آ .بين المللي انحصاري ھستند

  .اتحاد شوروي براي تقسيم جھان قرارمي گيرد ، اياالت متحده وقدرت كنوني ابر دو
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   مبارزه ميان اتحاديه ھاي انحصاري بين المللي

  .پيش خشونت بارميشود زبيش ا 
، گروه بنديھاي انحصاري شاھد يك تكامل عظيم مي باشند، پس ھميشه امپرياليسم عصر در

 براي فروش كاالھا و مناطق فراھم كننده ماده اوليه، بازار تعداد زيادتري از الزم است تا

وليه اي ميزان ماده ا: نظربگيريم در را 1969مثال سال  .داشت اختيار سرمايه گذاري در

 :امريكاي التين وارد ميشد بشرح زيراست افريقا و اسيا، كه به وسيله اياالت متحده از

 ،%9/62مس، % 2/78منگنز، % 9/91ي؛ اتان، بوكسيت، كائوچوي طبيع% 100تقريبا

سھم مواد اوليه اي كه به وسيله ژاپن، المان غربي، بريتانياي  .كروم وغيره% 6/41نفت 

به ھمين دليل است    .زياد است بسيار امريكاي التين وارد ميشد نيز قا، وافري اسيا، از كبير

تصرف مناطق توليد كننده مواد  سر كه مبارزه ميان  گروه بنديھاي انحصاري بين المللي بر

 ھاي داشتن نفت خاورميانه، سرمايه اختيار براي در. پيش حدت مي يابد اوليه بيش از

 حاد و نجا بسيارآ مبارزه در ن مناطق ھجوم برده اند وانحصاري كشورھاي متعددي به اي

  .پيچيده گشته است

 براي تصرف بازارھاي فروش بسيار نيز كشور مبارزه ميان گروه بنديھاي انحصاري ھر

 بازار ، اياالت متحده يك سلطه بالمنازع برجنگ دوم جھاني پس از .شديد است حاد و

ميزان كل صادرات جھان  ⅓نھا لي صادرات آميزان ك و  جھاني سرمايه داري كسب كرده

بعلت صعود قدرت ھاي اقتصادي اروپاي  ،اين ھمه با. سرمايه داري راتشكيل مي دھد

 1971سال  در .تضعيف نمود  به غازاپن موضع  بالمنازع  اياالت متحده  آژ غربي و

ي تشكيل م كل ميزان صادرات جھان سرمايه داري را% 2/14ن فقط ميزان صادرات آ

تصرف  سر مبارزات شديدي بر ميان گروه بنديھاي انحصاري تمام كشورھاي مكرراً  .داد

 اروپاي غربي، امريكاي شمالي و در نيز امريكاي التين و اسيا، افريقا و بازارھا در

ساحل غربي اياالت متحده ھنري  مقابل رواج اتومبيل ھاي ژاپني در در .اقيانوسيه رخ داد

مشاھده مي  آنچه ‹ ‹ :اعالم مي دارد ريكايي فورد نارضايتي خود رافورد، مديركمپاني ام
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مركز  دست اندازي به  بمانيم اين شيطان ھاي ژاپني در منتظر اگر .كنيم فقط اول كاراست

سرمايه  اگر‹‹  :ژرف بيني گفته است لنين با›› .درنگ نخواھند كرد نيز  اياالت متحده

دليل بلكه ب نيست، نھاآند، اين بعلت شرارت ويژه ميان خود تقسيم مي كن داران جھان را

اين راه گام  در تا ،مجبور مي نمايد نھا را، آمده اندآن نايل نست كه درجه تمركزي كه به آآ

اصل  اتحاديه ھاي انحصاري بين المللي در  .1››...براي خود كسب منفعت نمايند برداشته تا

 ستند كه به وسيله سرمايه انحصاري ھرخصلت بين المللي ھ گروه بنديھاي انحصاري با

اما  .مده انداقتصادي بوجود آ نظر تقسيم بازارجھاني از براي تصرف مافوق سود و كشور

بارزه براي تقسيم جھان م ھايي كه به وسيله اين سرمايه ھاي انحصاري دراتحاد ھا وتموافق

اين  فوق سود بوده ونھا تعقيب ماماھيت آ نسبتي بوده و يد ھمواره موقتي وبوجود مي آ

امپرياليست ھا  .نھا حتي يك لحظه ھم متوقف نمي شودماھيت سبب ميشود كه مبارزه ميان آ

رامش آ رويزيونيست ھا وانمود مي كنند كه اين بين المللي شدن سرمايه ميتواند صلح و و

كرده قاطعي انتقاد  باين ھجويات بطور لنين قبال :براي ھمه خلق ھا به ارمغان بياورد را

 مي تواند تغيير) ميان گروه بنديھاي بين المللي(  اشكال مبارزه‹‹  :ميدھد لنين تذكر .است

 از›› .زماني كه طبقات وجود دارند واقعا دگرگون نخواھد شد ن تابه داليل طبقاتي آ يافته و

  .كامال تاييد كرده است يك قرن اين قضاوت علمي لنين را تاريخ بيش ازكنون،  ن ھنگام تاآ
  

مجدد كره ارض  متقسي قدرت ھاي امپرياليستي براي تقسيم و

  مبارزه مي كنند
  

  .مستعمرات يك شرط اساسي وجود امپرياليسم اند

وسيله سرمايه ھاي انحصاري صورت مي اليسم، تقسيم اقتصادي جھان كه بامپري عصر در

ً  ،گيرد سياست  .تاشغال مستعمرات تكامل خواھد ياف سرحد تقسيم مناطق و تا ضرورتا

طول دوره انباشت  راين د مستعمراتي كشورھاي سرمايه داري وغارت انحصارات پيش از



  182     اقتصاد سياسي چيست  
 

طوفان ‹‹ كه  امپرياليسم است رسيدن عصر فرا اما فقط با .شده بود غازاوليه سرمايه آ

 ميان كشورھاي امپرياليستي بر ميزآ مبارزات قھر شده و غازفتح مستعمرات آ›› بزرگ

   :زيرند بقرار داليل اين امر .ميشود غازن آتقسيم ارضي جھا سر

 .اوال، مستعمرات مھم ترين مناطق توليد كننده ماده اوليه براي امپرياليسم اند -

 اين مقياس بزرگ تر چقدر ھر: ورده اندبوجود آ مقياس وسيع را انحصارات توليد در

كننده مواد اوليه باشد كنترل مناطق توليد  نيازھا به مواد اوليه بيشتر چقدر ھر باشد و

تكامل يافته باشد كمبود  ھرچه سرمايه داري بيشتر‹‹ :لنين تذكرميدھد. اساسي تراست

جھان  سرتاسر جستجوي منابع مواد توليد در رقابت و احساس شده و مواد اوليه بيشتر

           1.››مبارزه براي تصرف مستعمرات حادتراست بوده و ترشديد

نھا بيشترين آسرمايه به  ھستند كه براي امپرياليسم صدور ثانيا، مستعمرات مكانھايي -

خواھند بود بازھم  گروه بنديھاي انحصاري متروپول ھا قادر .بردارد در سود را

اين  به بردگي بكشانند؛ در نھا راآ وحشيانه مردم زحمتكش پرداخته و به استثمار بيشتر

ميدان خارج  مك انحصارات ازبه ك را خواھند بود رقبا نھا ھم چنين قادرمستعمرات آ

شده امكان كسب مافوق سودھاي  باين ترتيب براي سرمايه ھاي صادر كرده و

  .انحصاري تضمين نمايند

براي گروه بنديھاي انحصاري  ترين بازارھاي فروش راثالثا، مستعمرات پرسود -

 موانع مالياتي براي حفظ نجا ازآ تشكيل ميدھند؛ كشورھاي متروپول مي توانند در

  .خود استفاده كنند انحصار

 كشور براي ھر چنين پايگاھھاي استراتژيك نظامي رارابعا، مستعمرات ھم -

كشورھاي متروپول مي  .مبارزه براي سلطه جھاني تشكيل ميدھند امپرياليستي در

غارت  كرده و وسيعا مواد استراتژيك را نجا پايگاه ھاي مناسب نظامي دايرآ توانند در

خدمت سياست جنگ  در را ھمه اينھا گرفته و اختيار در باز يادي سرتعداد ز نموده و

  .دھند امپرياليستي قرار
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ن كه امپرياليسم براي حيات خود به آتشكيل ميدھند  نجام مستعمرات شرط اساسي رااسر

عليه تمام پيچ وخم ھاي  فقط تصرف مستعمرات تضمين كامل موفقيت را‹‹  .تكيه ميكند

به ھمين دليل است كه كشورھاي   1››به انحصارات مي بخشدخود  رقبا مبارزه با

 1870سال  پس از .ورندمستعمرات بيشتري به چنگ آ امپرياليستي ھمواره مي كوشند تا

 در. مبارزه قدرت ھاي امپرياليستي براي تقسيم ارضي جھان حدت بي نھايت زيادي يافت

 بريتانياي كبير، –يستي امپريال كشور 6مستعمرات اشغال شده بوسيله  ، 1914سال 

 ميليون كيلومتر 65ژاپن داراي مساحتي معادل  روسيه، فرانسه، المان، اياالت متحده و

مساحت مستعمرات روسيه . مي گرفت بر در ميليون را 523جمعيتي معادل  مربع بود و

 رده دوم قرار در بود و مستعمرات اشغال شده به وسيله بريتانياي كبير از بزحمت كمتر

 4/17مربع بود كه  ميليون كيلومتر 8/22 مساحت روسيه معادل ن زمان،آ يگرفت؛ درم

خصلت ارتجاعي، ‹‹ ژرف بيني نشان مي دھد كه  لنين با .كلي ھا تشكيل ميداد نراآميليون 

جانب حكومت ھاي  از شكارترجانب تزاريسم بي نھايت آ جنگ در وراسارت آ و برده ساز

  2.››ديگراست

  3.››زندان خلق ھاي تمام مليت ھا بود‹ ‹روسيه تزاري 

 ، ھر19پايان قرن  پس از .گذشته چين سالھا به وسيله قدرتھاي امپرياليستي غارت ميشد در

 نظامي خود در –حسب توان اقتصادي  كشورھاي امپرياليستي مھاجم به چين، بر كدام از

باين  ما كشور د؛بعنوان منطقه نفوذ ويژه خويش معين مي نمو محل يك منطقه معين را

شمال شرقي پائين  بعنوان مثال مناطق نزديك و .ترتيب به يك نيمه مستعمره مبدل گرديد

بخشي اين منطقه به منطقه  1905سال  جنگ روسيه ژاپن در پس از منطقه نفوذ روسيه و

اولين  يكي از‹‹چين ، روسيه تزاري  نفوذ ژاپن تبديل گرديد ھنگام تسلط امپرياليسم بر

ني يمھاجم›› مثل دزدان‹‹ تزارھا مي كرد دراز ھاي بود كه پنجه ھاي خود را) كشور(

 اشغال كرده بودند، را ما خاك كشور مربع از ميليون كيلومتر 5/1بيش از عليه چين بوده و

  .چكسلواكي از بزرگتر بار دو يا فرانسه و از بزرگتر معادل سه بار يعني مساحتي را
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اشغال نشده بودند  كه ھنوز مناطق جھان را ياليستي ديگر، قدرت امپر 20قرن  غازآ در

عين حال مبارزه ميان كشورھاي امپرياليستي براي تصرف  در .تقسيم كرده بودند

كشورھاي امپرياليستي  ھركدام از خاتمه يافتن فاصله بسياري داشت و از مستعمرات ھنوز

  .براي تقسيم مجدد جھان به پيش مي بردند مبارزه شديد را

  

  .تقسيم وتقسيم مجدد مستعمرات ضرورتا به جنگ منجرميشود
  

توسعه طلبي  امپرياليسم براي كسب مافوق سودھاي انحصاري مجبوراست به تھاجم و

اين  اين توسعه طلبي و .يك تقسيم جديد ارضي مبارزه كند بخاطر نسبت به خارج پرداخته و

وري كه مي تواند ھژموني كش :مبارزه به نيروي كشورھاي امپرياليستي بستگي دارد

شكل  .دارد اختيار در را كسب كند كشوري است كه بزرگترين نيرو جھاني را) برتري(

كه امپرياليسم وجود دارد  یمادام .جنگ است طريق جبر، ھا ازعالي اين نوع حل تضاد

به چنگ مي  به وسيله جنگ است كه امپرياليسم مستعمرات را .جنگ اجتناب ناپذيراست

به وسيله جنگ است كه  كسب مي كند، و ه وسيله جنگ است كه برتري جھاني راب ورد،آ

جنگ كنوني به وسيله ‹‹  :لنين مي گويد .مافوق سودھاي انحصاري به چنگ مياورد

نيمه اول قرن بيستم به وسيله  جنگ بزرگ جھاني در دو ھر  1››امپرياليسم ايجاد شده است

انحصارات اقتصادي  .غازشدكسب برتري آ سر امپرياليسم براي تقسيم جديد جھان بر

 ً شده بحران ھاي سياسي تشديد تضاد بنيادي سرمايه داري  سبب شكفته شدن و ضرورتا

اين بحرانھا، تخفيف تضادھاي طبقاتي حاد  از براي گريز .وخامت مي بخشد واقتصادي را

يك  شدن در به وارد ،مي توانند نجات سيستم سرمايه داري، امپرياليست ھا و كشور در

جنگ جھاني امپرياليستي ‹‹:مائو مي گويد صدر .خرين شانس، مجبورشوندجنگ بعنوان آ

يك بحران اقتصادي سياسي  از دند تاكه قدرتھاي امپرياليستي مي كوشي باين دليل شروع شد

 مي توانيم باين حكم لنين بھتر درك ماھيت اقتصادي امپرياليسم ، با  1.››جديد خارج گردند

 زمانيكه مالكيت خصوصي بر براين پايه اقتصادي ،جنگ ھاي امپرياليستي، تا‹‹  :ريمپي بب
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ً  وسايل توليد وجود دارد،  لطف جنگ رشد كرد وه امپرياليسم ب  2.››اجتناب ناپذيرند مطلقا

دست  جنگ بزرگ جھاني باندھاي سرمايه داري انحصاري امريكا طول دو در .بزرگ شد

 و ميليارد دالر 38طول جنگ اول  در .وردندفع كالن بدست آمنا به تجارت اسلحه زده و

 در باين دليل موفق گرديد تا و  ورد؛منفعت بدست آ ميليارد دالر 117طول جنگ دوم،  در

بازھم  ن پس، بورژوازي انحصاري امريكاآ از .كسب نمايد جھان سرمايه داري برتري را

ً  قي كرده وبعنوان يك وسيله سريع كسب ثروت تل جنگ را بيشتر ھاي  به جنگ مداوما

سودي بالغ  مار، گروه ھاي سرمايه داري انحصاري امريكامطابق آ. تجاوزكارانه پرداخت

طول فقط  وردند؛ دربه كره به چنگ آ طول جنگ تجاوز در را ميليارد دالر 4/115 بر

 .دندميليارد دالركسب كر 76جنگ تجاوزكارانه عليه ويتنام مبلغ  در) 1964 - 65( يكسال

 تا. غشته استبه خون سرخ خلق زحمتكش آ دالر بورس ميلياردرھاي امريكايي، ھر در

براي  .وجود خواھد داشت زمانيكه امپرياليسم وجود دارد، ريشه جنگ ھاي مدرن نيز

   .ميان برد از بايد نظام امپرياليستي را حذف جنگ،

 ھا ھمواره انواع ھجويات راريويزيونيست  عين حال، براي حفظ سيستم، امپرياليستھا و در

ستانه جنگ اول جھاني آ كه در›› تئوري اولتراامپرياليسم‹‹ .براي فريب خلق مي پراكنند

 انترناسيونال دوم مطرح شد يك سخن لغو به وسيله كائوتسكي نماينده خط ريويزيونيستي در

كه  قعيت رايعني اين وا پاك مي كند، را واقعيت ھا كائوتسكي عمداً  .كامال ويژه است و

 .توسعه طلبي امپرياليسم به وسيله ماھيت سرمايه داري انحصاري تعيين مي شود تھاجم و

مي  مي دھد و›› ترجيح‹‹  نراآوي وانمود مي كند كه سياستي وجود دارد كه امپرياليسم 

طريق يك  از مشترك جھان را ، استثمار››اين سياست جديد اولترا امپرياليستي‹‹:گويد

شده جايگزين مبارزه بين سرمايه ھاي مالي  مقياس بين المللي متحد ي كه درسرمايه مال

 اما .گردد جھان پديدار باين طريق يك به اصطالح صلح طوالني مي تواند در .ملي مينمايد

فريب خلق ‹‹ كائوتسكي ›› اولترا امپرياليسم‹‹:لب مي گويداين مط مخالفت كامل با لنين در

به امكان صلح ھميشه  نھاآساختن  طريق اميدوار ارتجاعي، از اتحميل يك روحيه اشكار با

مسائل حاد دوران  انتاگونيسم و نھا ازمنحرف كردن توجه آ وم سرمايه داري رژي گي در
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امپرياليسم به  –نھا به سوي دورنماھايي دروغين يك نوع اولترا سمت دادن توجه آ كنوني و

  1››.اصطالح نوي موھوم است

شرايط  تمام ريويزيونيستھا در ،به وسيله كائوتسكي›› امپرياليسم اولترا ‹‹  زمان اختراع از

ريويزيونيست ھاي مدرن  .به اشكال مختلف پرداخته اند›› تئوري‹‹ جديد به اشاعه اين 

قسمي  مي دارند كه ھمكاري موقتي ، چنين اظھار نھا برژنف،راس آ در اتحاد شوروي ، و

نھا مي آ  :تشكيل مي دھد را ››ساخت يك صلح پايدار‹‹ ي قدرت كنون نسبي ميان دو ابر و

 خلق ھا را ،، پنھان ساختهقدرت وجود دارد ابر كه ميان دو خواھند تضاد ھاي عميقي را

ميان  .ه عمل بپوشانندبه منافع امپرياليستي خود جام خام كنند تا رقيب خود را فريب داده و

 خدمت يك مبارزه باز اين سازش در دارد؛ ھم سازش وجود  امپرياليست ھا، ھم مبارزه و

 .استموقتي  ؛ سازش نسبي وطوالني مبارزه مطلق است و .قرارمي گيرد ترھم شديد

  .خواھند بود فردا خدمت تدارك مبارزه بازھم بزرگتر فقط در ھاي موقتي امروزموافقت

 و يت چپاولگراين پايه نشان مي دھد كه ماھ .پايه اقتصادي اصلي امپرياليسم است انحصار 

 :ھمانطوريكه مائوتسه دون مي گويد .تغييريابد ،نمي تواند امپرياليسم ھرگز كارتجاوز

 ن تغييراين است كه ماھيت آ ما منظورامپرياليسم وحشي است، : ه مي گوئيموقتي ك‹‹

به راھب تبديل نمي  زمين نگذاشته و رب را چاقوي خود امپرياليست ھا ھرگز نيافته و

     1››.نھا ادامه داردآانحطاط  ن تااي و .گردند
 

  :كتاب ھاي اصلي براي مطالعه

  ››امپرياليسم مرحله عالي سرمايه داري‹‹:لنين

  2جلد  اثارمتخب ››دمكراسي نوين‹‹:مائوتسه دون

  .ماده باشيدبراي مبارزه آ د وبياندازي بدور توھمات خود را: مائوتسه دون

  موضوعاتي براي تفكر

  رياليسم كدامند؟ چرامي گويند كه انحصارپايه اقتصادي اصلي امپرياليسم است؟مشخصات بنيادي امپ )1

د؟ )2 وري اولتراامپرياليسم‹‹چرامي گويند كه ماھيت امپرياليسم تغييرنمي ياب د ›› تئ  راآنونسخه ھاي جدي

  .مورد برخورد انتقادي قراردھيد
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  فصل دھم
  

  امپرياليزم آستانه انقالب

  سوسياليستی پرولتاريايی است
 

  امپرياليسم سرمايه داری انحطاط يافته 

  و زوال يابنده است
  

پس از گذار سرمايه داری از مرحله رقابت آزاد به انحصار، تضادھای آن به حداکثر 

شد بطور روزمره اين تضادھا مثل آتشفشانی که به نقطه انفجار رسيده با. شکفته گرديد

با اينکه امپرياليسم ھر روزه چنگ و . وجود گذرای امپرياليسم را بخطر می اندازد

دندانھای خويش را نشان ميدھد اما در واقع يک ببری کاغذی بيش نيست که در ظاھر 

  . نيرومند اما در واقع ضعيف است

  . امپرياليسم آستانه انقالب سوسياليستی پرولتری است

  



  188     اقتصاد سياسي چيست  
 

 سرمايه داری انگلی و منحط است امپرياليسم
  

 تکامل توليد و تکنيک به رکود گرايش پيدا می کند
  

امپرياليسم . سرمايه داری در مرحله انحصاری خود به تجزيه و فساد دچار می شود

پايه اقتصادی آن را انحصار و سلطه . سرمايه داری ھمان انگلی و منحط است

  .انحصارات تشکيل می دھد

نديدگی امپرياليسم در وھله اول بوسيله اين واقعيت بيان می شود که اين انحطاط و گ

سازمان انحصاری بطور قابل مالحظه ای تکامل نيروھای مولده را مانع شده و بطور 

، تکامل توليد و تکنيک به اين ترتيب به سمت نوعی ترقی تکنيکی را جلو می گيردمص

ات سرمايه داران در طی رقابت خود قبل از پيدايش انحصار. رکود تمايل پيدا می کند

بايد به بھبود تکنيک ھای توليد  برای کسب سودھای اضافی و برای حذف رقبا اجباراً 

در مرحله انحصاری ، سرمايه داران انحصاری بر بخش اعظم توليد . توجه می نمودند

 در بخش ھای معينی تسلط دارند و با تعيين قيمت ھای انحصاری موفق به کسب سودھای

. به اين ترتيب ، موتور ترقی تکنيکی تا حدودی به کندی دچار می شود. کالن می شوند

که مبادا ترقی تکنيکی به حال موفقيت  در اين مرحله ، سرمايه داران از اين می ترسند

انحصاری آنھا مفيد نباشد و اغلب بطور مصنوعی جلوی تکامل جديد نيروھای مولده را 

  .سد می کنند

د؟ اوال به اين نداران به ھراس افتاده و جلوی تکامل تکنيک را سد می کنچرا سرمايه 

خاطر که استفاده وسيع از تکنيک ھای جديد و تجھيزات و وسايل جديد سبب کاھش قيمت 

 و در عين حال سبب ضايعات قابل مالحظه ای برای آن تمام شده و افزايش توليد می شود

که تجھيزات آنھا از ارزش افتاده و غير قابل  دسته از سرمايه داران انحصاری می شود
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ثانيا ، بعلت اينکه بکار گرفتن تکنيک ھای جديد و وسايل جديد سبب . استفاده شده است

وارد شدن کاالھای مشابه ولی ارزانتر بميدان رقابت می شود و اين مساله موقعيت 

رمايه داران اغلب ھمچنين اين س. انحصاری برخی از سرمايه داران را بخطر می اندازد

ی متوسل می شوند که ھای انحصاربرای کاھش توليد بمنظور حفظ قيمتبه اقداماتی 

بھمين دليل است که تعداد زيادی از تکنيک ھای . ھای کالن به جيب بزنندبدينوسيله سود

جديد و کشفيات مناسب برای تکامل توليدی سرمايه داری بالفاصله پس از خريد اجازه و 

بعنوان مثال ، . ھا بوسيله سرمايه داران انحصاری به کناری گذاشته می شوندامتياز آن 

زيرا برای انحصار  ،سال يکباری گذاشته شده بود 20رز تھيه بنزين به مدت تقريبا ط

کمپانی ھای مشی مضر بود ، کشف انرژی اتمی بخودی خود يک موفقيت بزرگ علمی 

ھای اتمی مرگ آور استفاده کرده و قادر  آن برای ساختن سالح از است اما امپرياليسم

  .نيست آنرا وسيعا در خدمت اھداف صنعتی بکار برد

ممانعت انحصارات از تکامل توليد و تکنيک سبب اتحاد يک کندی تدريجی باز توليد در 

: در نظر می گيريم  1900–1871نمونه امريکا را در سال ھای . مقياس وسيع می گردد

 1929 – 1901با اين ھمه در فاصله  .برابر گرديد 9/3صنعتی  توليد سال، 30مدت  در

برابر  1.7به ميزان  1950تا  1930برابر گرديد و از  7/2مدتی مشابه فقط  برای

. بوده است%  4/4متوسط رشد توليد صنعتی بميزان  1970تا  1960از .افزايش يافت

يدگی امپرياليزم را نشان ندسرعت تکامل توليد امريکا بيش از پيش به کندی دچار شد و گ

  .ميدھد

اينکه می گوئيم در مرحله سرمايه داری يک گرايش به انحطاط و رکود در تکامل و 

. توليد و تکنيک وجود دارد بمعنی آن نيست که ديگر بھيچ وجه تکاملی در کار نيست

رشد  اما اشتباه خواھد بود اگر تصور کنيم که اين گرايش به گنديدگی: " لنين می گويد 

سريع سرمايه داری را نفی خواھد کرد ، نه ، اين رشته ھای صنعتی ، آن اقشار 

يا بيش ، گاھی اين بورژوازی ، برخی کشورھا ، در عصر امپرياليسم با نيرويی کم 
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اگر رقابت آزاد به انحصار . "ش ديگر را از خود بروز می دھند گراي« گرايش و گاھی 

بلکه فقط آن را حادتر و شديد تر نموده  ،را از ميان بردهمنجر گرديد، اما انحصار رقابت 

در رقابت ، ھر گروه سرمايه داری انحصاری از يکسو به خشونت فساد ، شانتاژ . است

  :، دروغ و وسايل و شيوه ھای وحشيانه تری برای از ميان بردن رقبا متوسل می شود 

، کاھش قيمت تمام شده و و از سوی ديگر گاھی ناچار است به نو آوريھای تکنيکی  

در ھمان زمان نيروھای . وسايل اقتصادی ديگر برای نابود کردن رقبا دست زند

از آنجا که گرايش . اقتصادی کشورھای اصلی سرمايه داری در حال تغيير مداوم ھستند

عمومی عبارتست از کند شدن شديد تکامل نيروھای مولده ، مجموعه کشور ھای سرمايه 

عيف يا نزول موقعيت خويش اند ، حتی اگر در برخی موارد پراکنده داری شاھد تض

بھمين دليل است که در مرحله انحصاری ، نمی توان . شاھد جھش ھای تکاملی نيز باشيم

اما . امکان يک تکامل نسبتا سريع در يک بخش ،  يک کشور و يا يک دوره را نفی نمود

که تکامل توليد و تکنيک در کشور ھای  اين امر نمی تواند ايست واقعيت را تغيير دھد

اگر در عصر امپرياليسم ، يک کشور . امپرياليستی بطور کلی به رکود متمايل است

. بتواند شاھد تکامل نسبته سريع تکنيک و توليد باشد، اين ھميشه امری موقتی خواھد بود

ل بيش ، ارزش متوسط کلی ملی ھر سا 1971تا  1950در ژاپن ، در فاصله سال ھای 

. اما اين گرايش به رشد نمی تواند مدتی طوالنی دوام يابد. افزايش يافته است%  10از 

در پشتيبانی وسيع امپرياليسم امريکا از سرمايه  ندليل اصلی تکامل نسبتا سريع توليد ژاپ

کارانه آمريکا عليه به اين ترتيب ، جنگ ھای تجاوز. تداری انحصاری ژاپن نھفته اس

تا ثروت ھای کالنی به چنگ  ،م به سرمايه داران انحصاری ژاپن اجازه دادکره و ويتنا

امپرياليسم آمريکا )  1950 – 53( در طول جنگ تجاوز کارانه عليه کره . آورند

در طول جنگ عليه . مليارد دالر به ژاپن داد 2 معادلای " ويژه " سفارشات نظامی 

مليون  400تا  300مبلغ  1960 – 65ی ويتنام ، امپرياليسم امريکا در فاصله سال ھا

 600تا  500به بعد به  1965که از سال " ( ويژه " دالر در ھر سال بعنوان مخارج 
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ات زيادی امپرياليسم آمريکا امکان. به ژاپن پرداخت می نمود) مليون در سال رسيد 

ايه گذاری ، به امپرياليسم ژاپن پرداخت کرده و در عين حال مستقيما به سرمبشکل اعتبار

. در صنايع سنگين ژاپن دست زده و تکنيک ھای زيادی را به ژاپن صادر نموده است

وی از . بعالوه سرمايه انحصاری ژاپن خلق خود را بشکل بيرحمانه ای استثمار می نمايد

کمک ھای زيادی در بودجه دولتی استفاده کرده و اين امر به توسعه سريع صنعت کمک 

ژاپن در مقايسه با ارزھای خارجی پائين بوده و " ين " زش ار. شايانی کرده است

توليدات ژاپن به اين ترتيب توانستند موقعيت مساعدی را در بازار ھای جھانی کسب 

آنچه که گفته شد نشان می دھد که چند عاملی که صنايع ژاپن را تکان داده اند نه . کنند

بلکه در  ،سبته سريع نه فقط موقتی استخيلی مستحکم اند و نه خيلی پايدار ، اين تکامل ن

در عصر صنعتی شدن بی بند و بار ، . باشدگ بوده و دارای پايه استواری نمی د بزراابع

پس از جنگ دوم . توليد کشاورزی ژاپن از مدتی قبل شاھد يک گرايش نزولی بوده است

. کاھش يافته است نيز توليد برنج 1968جھانی ، توليد گندم و لوبيا کاھش يافته و از سال 

به %  90نرخ تامين نياز ھای محصوالت کشاورزی ملی از  1970تا  1960از سال 

بعالوه ، واردات مواد اوليه و صدور انبوه توليدات تمام شده . کاھش يافت%  73

نرخ واردات ده ماده اوليه ، مثل مس ، آلمينيوم ، سنگ . بصورت يک ضرورت در آمد

. رسيد 1970در سال %  90به  1960در سال %  71از  آھن ، نفت ، روغن وغيره

به  1950در سال  % 3/18صد توليدات صنعتی صادر شده نسبت به کل توليد از در

در ميان اين محصوالت ، منسوجات مصنوعی بميزان . رسيد 1969در سال %  1/30

ی واقعيات زياد. صادر گرديد%  9/68، کشتی %  4/67، ماشين ھای خياطی %  46/4

از اين پس ديگر ممکن . نشان می دھد که پايه تکامل اقتصاد ژاپن بی نھايت شکننده است

بلکه به عکس  .نيست که تکامل با اين درجه از سرعت برای مدتی طوالنی دوام يابد

 .گرايش به رکود بايد بر آن غالب شود 
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 نظامی کردن اقتصاد ملی

  رد می آوردبه نيروھای مولده اجتماعی آسيب ھای عظيمی وا
چار در آن وارد نای است که اقتصاد امپرياليستی بنظامی کردن اقتصاد ملی ، بن بست

اين نتيجه اجتناب ناپذير تکامل تضاد ھای درونی سرمايه داری و تظاھر . خواھد شد

امپرياليسم برای فرار از بحران . بارز و روزانه گنديدگی فزاينده امپرياليسم است

ن تقاضای نسبتا ناکافی توده ھا و رشد ظرفيت توليدی سرمايه داری اقتصادی ، تضاد ميا

انحصارات برای تقسيم جھان ميان خود و کسب مافوق سود تدارکات . را تخفيف می دھد

جنگی خود را تقويت نموده و ھمواره مقدار بيشتری از بودجه کشور را برای نگھداری 

يقات علمی با اھداف نظامی ، و ساختن سالحھای تخريبی  ، تحق  ارتش ھای عظيم ،

نظامی کردن . برای دست زدن به جنگ ھای تجاوزکارانه امپرياليستی صرف می نمايند

اقتصاد ملی کشور ھای امپرياليستی در وھله اول بصورت افزايش مخارج نظامی ظاھر 

از جنگ دوم جھانی به اينسو ، سھم مخارج نظامی دفاع ملی در بودجه امريکا . می شود

، اياالت متحده روی ھم رفته  1970تا  1946از سال . ش از پيش افزايش يافته استبي

يعنی در ھر سال  .مليارد دالر را صرف مخارج مستقيم نظامی کرده است 1100بيش از 

، مخارج نظامی مستقيم روی  1972 – 73مليارد دالر در سال مالياتی  45بطور متوسط 

مبارزين " غ گرديد و بايد به اين مبلغ ھزينه بازنشستگی مليارد دالر بال 3/78ھم رفته به 

ميليارد )  2/3( وھزينه تحقيقات فضائی ) مليارد دالر است  7/11که معادل " ( قديمی 

. ميليارد دالر می شود   2/93دالر را اضافه کرد که روی ھمرفته در ھر سه زمينه فوق 

وم و تکنيک ھای  صنعتی که متوجه عالوه بر اين نظامی کردن به اين معنی است که عل

ر صنايع وتکنيک را اشغال می زمينه ھای  نظامی شده اند بيش از بيش جای مھم تری د

 1967 – 68بخش مھمی از نيروی کار اجتماعی از حيطه توليد در طول سالھای . کنند

امی کار می کردند به شکل زير تعداد افرادی که در ھر رشته صنعتی بخاطر توليد نظ

؛ تجھيزات راديو ، تلويزيون ، % )  8/33( نفر  126500تجھيزات الکترونيک : بود
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( نفر  615900قطعات يدکی آنھا  ؛ ھوا پيما و% )  6/38( نفر  256900: مخابرات 

بيش در  آن کما  2/3از ميان کل تعداد کارکنان علمی وتکنيکی اياالت متحده %)  4/72

 از غير( ميليون کارگر آمريکايی   77ضائی ھستند ارتش وتحقيقات ف نزديک بارابطه 

 .از نظر اقتصادی و شغل به سفارشات دفاع ملی وابسته اند%  20نيروھای مسلح تقريبا 

اين امر به نتايج  امپرياليزم موجب نظامی شدن اقتصاد ملی در تمام زمينه ھا می شود و

دالر  برای گسترش سالح  ميليارد 100اياالت متحده ھر ساله  .وخيمی منجر می گردد

ھای جنگ ھای تجاوزکارانه صرف می نمايد ؛ اگر اين سالح ھا در قتل عام خونين خلق 

. اين صورت انبار خواھد گرديد  تخريب ثروت ھای اجتماعی بکار نرود در ھا و

کارخانه ھای انحصارات بيدرنگ آنھا را به کپه ھای آھن تبديل خواھند نمود حتی در 

، بعضی از وسايل قبل از خروج از کارخانه به  علت ظھور مدل ھای جديد برخی مواقع 

به يک توسعه نظامی کردن اقتصاد ملی  .ديگر به عنوان  يک وسيله کھنه تلقی می شود

، صنايع غير نظامی تضعيف صنايع نظامی به شدت رشد کرده : غول آسا منجر می شود

بخش ھای صنعتی مربوطه به تحقيقات سال قبل بدينسو ، ارزش توليد  20از . می شود

شش بار افزايش يافته ) فضائی توليد موشک ھا ، ھوا پيما ھا و سفينه ھای ( فضائی 

حتی در : می با کندی بسيار صورت گرفته است، تکامل صنايع غير نظابعکس. است

 1970، مثل صنايع نساجی که حجم توليد در سال اقع توليد کاھش يافته استبرخی مو

امپرياليزم به سياست تجاوز جنگ . کاھش نشان می دھد%  12به ميزان  1950به  نسبت

فتن مقدار عظيمی از ھمه اين ھا به ھرز ر: ده و اقتصاد خود را نظامی می کنددست ز

اين ضربه وحشتناکی که به ثروت ھای . ی گردد، مواد وثروت ھا منجر منيروی انسانی

 . ار انعطاف وگنديدگی امپرياليزم است نشانه ھای آشک ،اجتماعی وارد می آيد

 

 

  



  194     اقتصاد سياسي چيست  
 
  بورژوازی ھر روز بيش از پيش به يک قشر اجاره بگير تبديل می شود

اين واقعيت پديدار می شود که بورژوازی روز  فساد وخصلت انگلی امپرياليزم در 

قشر اجاره بگير به انھايی . بروز بيشتر به يک قشر ساده از اجاره بگيران تبديل می شود

"  ز طريق فته می شود که تماس خود را با روند توليد  کامال از دست داده که فقط اگ

فقط از طريق استثمار کارگران و به شرکت درکار مولد است . زندگی می کند"  منفعت 

گلی ، خصلت اندر مرحله امپرياليزم. زندگی کندکه بورژوازی می تواند در تجمل 

ری  بطور کامل در دست اره مؤسسات سرمايه دااد. بورژوازی بازھم بيشتر می شود

ھيچ ارتباطی با روند توليد  بخصوص بورژوازی انحصارگر بورژوازی و. مديران است

ديگر  ندارد و يک زندگی انگلی را فقط از طريق درآمد حاصله ازسھام وارزش ھای

م سرمايه امپرياليزم يک انباشت عظي: " مدتھا قبل لنين چنين گفته است. ادامه می دھد

ر، ازاينجا تکامل خارق العاده طبقه ويا دقيقت"   ."لی در تعداد اندکی از کشور ھا ستپو

ھا زندگی کرده و "قبل کوپون" قشر اجاره بگيران ناشی می شود، يعنی اشخاصی که از 

 – 1" بطور کامل از شرکت در امور يک موسسه جدا بوده و حرفه آنھا  مفتخوری است 

  .  119ص ... "  يزم امپريال" لنين 

دراياالت متحده درآمد حاصله از سود سھام ومنفعت ھای سعودی روی  1950در سال  

 50/3اين ميزان  به   1963؛ اما در سال ميليارد دالر بالغ می گرديد 19/5ھمرفته به 

و در ھمان زمان درآمد ملی فقط %)  157يعنی افزايشی معادل ( ميليارد دالر سر زد  

 7/ 89ی سود سھام به منفعت ھا ی فرد 1970در سال . افزايش يافت%  102ن به ميزا

انحصارات بزرگ امريکا بر اين درآمد ھای حاصل از استثمار . ميليارد دالر بالغ گرديد

ر چند ثروتمند بزرگ امريکايی نه فقط  مقدا.  ی استبرای گذراندن زندگی راحت متک

،  بلکه پول مين  گلف و شکارگاه غصب می کنندزيادی زمين را برای ساختن ويالھا ، ز

به يک زندگی پر عشرت مشغول بوده  ھای بی حسابی را در افراط کامل خرج کرده  و

سرمايه دار بزرگ امريکايی ،   1964در سال . تجمالت باھم به رقابت می پردازندو در 
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زندش خرج مناسبت جشن تولد فر ھمانی بهدالر را در يک م 000500, فورد بيش از 

فورد برای پشت سر گذاشتن " ملون"اندکی بعد،  سرمايه دار بزرگ ديگری بنام . کرد

  . يک ميليون دال ر خرج کرد " ورود فرزندش به جامعه " ھمانی به مناسبت در يک م

به اين ترتيب،  چند . زم  صدور ھر چه بيشتر سرمايه استيکی از خصلت ھای امپريالي

ر ھای اجاره بگير تبديل می شوند و بطور عمده از استثمار به کشو ترکشور ثروتمند

کشور  خلق ھای مستعمرات کشور ھای وابسته زندگی کرده و مثل کرم به جويدن ثروت

سود ھای کشف شده  1950 – 70مطابق آمار ، در فاصله . ھای توسعه يافته مشغول اند

 77/88م در خارج به به وسيله اياالت متحده ناشی از سرمايه گذاری خصوصی مستقي

خصوصی تا  بيشتر از کل مبلغ سرمايه گذاری ھای مستقيم%  14ميليارد دالر ، يعنی 

، در سال ريکای التينسرمايه گذاری ھای مستقيم   امريکا در ام. بالغ گرديد 1970پايان 

اما در . ميليارد دالر بالغ می شد 11/7به  1969سال  در ميليارد دالر و 3به  1946

، اگر فقط سود حاصل از سرمايه گذاری ھای مستقيم را در نظر سال 24اين طول 

دالر سود  دميليار  23.429بگيريم ، اياالت متحده از کشورھای امريکای التين مبلغ 

در  استخراج کرده است که به مراتب بيشتر از ميزان سرمايه گذاری ھای مستقيم امريکا

  . ھمين فاصله است

صله در خارج ھر ساله به اياالت متحده باز می گردد و به مشتی ھای حابخش اعظم سود

تا  1960از سال . تا يک زندگی پر از فساد را بگذرانند ،سرمايه دار اجازه می دھد

مليارد دالر بالغ  4/43به  سودھائی که به اين ترتيب به اياالت متحده سرازير شد 1970

که مجددا در خارج سرمايه گذاری گرديد ،  مليارد دالری را 19به اين مبلغ بايد : گرديد

اضافه کرد به اين ترتيب ، . تا غارت مستعمرات و کشور ھای وابسته را تقويت نمايد

افزايش سود و سرمايه گذاری ھا ھر سال بيشتر خصلت انگلی امپرياليسم را تشديد می 

تثمار اکثريت ه پايه سرکوب و اسھمه اين ھا نشان دھنده اينست که صدور سرماي. نمايد
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صلت انگلی خاين پايه . ستمديده جھان بوسيله امپرياليسم است ملليم خلق ھا و عظ

  .سرمايه داری يک تعداد کوچک از ثروتمندترين کشور ھا را تشکيل می دھد

  

  ، ) آريستو کراسی کارگری ( پيدايش يک اشرافيت کارگری 

  تظاھر ديگری از گنديدگی امپرياليسم 

ً يسم ضرورگنديدگی امپريال ، با ايجاد يک اشرافيت کارگری و در جنبش کارگری نيز تا

، يک دولت اجاره بگير –دولت : " لنين می گويد . پيدايش رويزيونيسم انعکاس می يابد

سرمايه داری انگلی و فاسد است و اين امر نمی تواند بر شرايط اجتماعی و سياسی 

گری بطور اخص بدون تاثير ارکشور بطور اعم و بر روی دو گرايش اصلی جنبش ک

بھره کشی از مستعمرات و کشورھای وابسته و پرولتاريای کشور خودی به . "بماند 

بورژوازی انحصار گر امکان می دھد تا سودھای انحصاری خارق العاده ای بدست 

برای سرکوب مقاومت توده ھای کارگری ، وی بخش کوچکی از مافوق سود ھای . آورد

ده را برداشت کرده و با آن برخی از کارگران را که به طبقه خويش انحصاری بدست آم

به . خيانت کرده و بصورت عمال بورژوازی انحصاری در آمده اند خريداری می کند

اين ترتيب اشرافيت کارگری که بوسيله دستمزدھای باال و يک شيوه زندگی بورژوايی 

اين . متولد می شود  کند، به بورژوازی انحصاری خدمت میمشخص شده و وفادارانه 

انی کردن منافع طبقه بره کارگر آميخته بوده و وظيفه آن قاشرافيت کارگری با طبق

ان باين قشر آريستوکرات کارگری نقش سگ پاس. کارگر و ضربه زدن به آنست

  .بورژوازی انحصاری و کشور ھای سرمايه داری را بازی می کند

قتصادی ريويزيونيسم در جنبش کارگری را مافوق سودھای سرمايه انحصاری پايه ا

در شرايط امپرياليسم ، ھمراه با اين قشر ممتاز از کارگران ، تئوری و . تشکيل می دھند

آريستوکرات . د که معرف سلطه امپرياليسم استمشی ريويزيونيستی نيز ظاھر می شو

کارگری اشرافيت . ، عناصر بورژوازيی با رنگ و لعاب مارکسيستی استھای کارگری
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و ريويزيونيست ھا خطرناک ترين دشمنانی ھستند که در درون جنبش کارگری پنھان 

، امپرياليسم خواھد چرکين در اندام انقالب حمله کرد اگر نتوان واقعا به اين دمل. شده اند

. توانست برای مدتی بازھم طوالنی تر در اين حالت گنديدگی به زيست ادامه دھد

، سرعت ويژه و خصلت بويژه شرم واقع  در: " تی تذکر می دھندھمانطور که لنين بدرس

: " يا و  "مينی  برای  پيروزی  پايدار آن نيستبھيچ وجه تض آور تکامل اپورتونيسم 

نداشته  ،مبارزه عليه امپرياليسم اگر بنحو گسست ناپذيری با مبارزه عليه اپورتونيسم پيوند

  ". باشد سختی پوچ و دروغين بيش نخواھد بود

  

از نظر سياسی در تمام زمينه ھا گرايش به ارتجاع بوجود آمده و بحران اجتماعی بيش 

  از پيش حدت می يابد

، آزادی ، برابری و دمکراسی" در مرحله رقابت آزاد ، بورژوازی خود را با نقاب 

در مرحله امپرياليسم اين نقاب . نمايدبتا ديکتاتوری خود را مخفی  ،می آراست" برادری 

بيش از پيش شفاف شده و ھر کسی که با استثمار و سرکوب به مخالفت برخيزد بی 

روبنای سياسی که اين اقتصاد جديد ، يعنی : " لنين می گويد . رحمانه سرکوب می شود

را آرايش می کند ) امپرياليسم سرمايه داری انحصاری است ( سرمايه داری انحصاری 

به رقابت آزاد ، دمکراسی . سياسی استکراسی بسوی ارتجاع ، ھمان چرخش از دم

  ".تعلق می گيرد ، به انحصار ، ارتجاع سياسی 

دست می زنند نيستند که  مبارزه قھریه در اياالت متحده فقط توده ھای خلقی که ب

سرکوب می شوند ، بلکه آنھايی ھم که عدم توسل به خشونت را پيشنھاد می کنند نيز 

کينگ بوسيله امپرياليست ھای کشيش سياه مارتين لوتر 1968سال  در. ندسرکوب می شو

زيرا وی عليه تبعيض نژادی و برای برسميت شناختن حقوق اقليت  ،امريکايی بقتل رسيد

  .ھای ملی مبارزه می کرد
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در عين حال ايدئولوژی و حيات فرھنگی کشورھای امپرياليستی در انحطاط کامل بسر 

فيلم ھايی با موضوعات پورتوگرافيک و جنايی و غيره بازار را کتاب ھا و . می برد

کمپانی متخصص فيلم ھای پورتوگرافيک  30مثال در کاليفرنيا ، بيش از . لبريز کرده اند

جيب و غريب ، رقص ھای سرگيجه جھان سرمايه داری بوسيله لباس ھای ع. وجود دارد

و " امپرسونيستی " المد نقاشی ھای ، گروھھای جاز ، نمايشگاھھای آ" بيتل ھا " ، آور

بين المللی زنان و مسابقه " گريه " کار حتی به تشکيل مسابقات . اشغال شده است... 

فرھنگ و ھنرھای امپرياليستی . ميان کودکانی که ھنوز راه نمی روند نيز رسيده است

ه يک اعمال جنايت کارانه ، دزدی ، مواد مخدر ب. سترون و به مشی درجه منحط اند

  . بالی اجتماعی واقعی تبديل شده اند

در مقابل چنين جامعه کامال فاسدی جوانان زيادی از راه بدر رفته و برای خود ھيچ 

برخی از تاريخ . ھدفی تصور نکرده و آينده را برای خود بی نھايت نامطمئن می بيند

اد خود را به ايده برای اولين بار آمريکائی ھا اعتم" دانان آمريکائی تصور می کنند که 

و در ھر گوشه ای با ". " آل خويش ، به سيستم خويش و آينده خويش از دست می دھند

در واقع بحران يک : " برخی ديگر با صراحت می گويند" . بحران مواجه شده اند 

ما اين ھمه از معنوی و نشان دھنده شکست آشکار سيستم سرمايه داری است که بحران 

ھای عميق دقيقا در ھمين تضاد).  1970وئيه ژ 6نيوزويک " ( مآن ستايش کرده اي

امپرياليسم است که عناصر پيشرو آگاھی يافته و مارکسيسم را کشف و از طريق 

سازمانھای واقعی مارکسيستی توده ھای وسيع را متحد کرده و مبارزه مصممانه ای را 

  .پرياليستی سازماندھی می کنندمعليه سيستم ا

. فساد امپرياليسم بوسيله خصلت بنيادی آن يعنی انحصار تعيين می شود نگلی بودن وا

اين نشان می دھد که امپرياليسم ببرکاغذی است که در ظاھر نيرومند و در باطن ضعيف 

ھمانطور که . و نه امپرياليسم و کليه مرتجعين اين خلق است که واقعا نيرومند است. است
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م و تمام مرتجعين را از نظر ماھيت و از نظر آينده اگر امپرياليس: "صدر مائو گفته است

  ".چيزی جز ببر کاغذی نيستند ،و استراتژی در نظر بگيريم

  

  امپرياليسم سرمايه داری در حال احتضار است
  

  شکوفايی تضاد ميان پرولتاريا و بورژوازی در کشور ھای امپرياليستی

  

چرا ؟ زيرا : گفتمی " داری محتضرسرمايه " لنين به امپرياليسم " :استالين گفته است 

وراء ، تا آخرين حدودی که در ماسرمايه داری را تا آخرين حد خود ھایامپرياليسم تضاد

ماھيت طبقاتی تضاد بنيادی ميان . "آن ديگر انقالب شروع می شود، تکامل می دھد

يير پرولتاريا و بورژوازی و نيز ماھيت سرمايه داری اين جامعه در مرحله انحصار تغ

و مالکيت  اما انحصار ، اجتماعی شدن توليد را به يک مقياس وسيع تر رانده. نيافته اند

تکامل اين تضاد بنيادی سبب شکوفائی ھمه تضادھا . تر می نمايدوسايل توليد را متمرکز

در عين :"صدر مائو گفته است. ری می شودھای سرمايه دادر بيرون کشور در درون و

، تضاد ميان تشديد يافت) رژوازی و پرولتاريا بو( دو طبقه  حال ، تضاد ميان اين

، تضاد ميان قدرت ھای و سرمايه غير انحصاری پديدار شد سرمايه انحصاری

استعماری و مستعمرات بارزتر گرديد ، تضاد ميان کشور ھای سرمايه داری ، تضاد 

از اين پس يک  داد؛با حدت ويژه ای خود را نشان  ،برابر اين کشورھاناشی از تکامل نا

  ."مرحله امپرياليسم : ظاھر گرديد مرحله ويژه از سرمايه داری

گر برای بجيب زدن مافوق ارزش بيرحمانه به تشديد استثمار ، بورژوازی انحصار

گرسنگی و  هب را ليون ھا کارگريو بدتر کردن شرايط کار پرداخته م شدت کارافزايش 

تورم برای کاھش دستمزد واقعی کارگران و  از سوی ديگر وی از. مرگ سوق می دھد

 1963در کشورھای عمده سرمايه داری از سال . ليل قدرت خريد آنھا استفاده می کندقت
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اين : ، ھزينه زندگی بدليل تورم و افزايش قيمت کاال ھا افزايش بسيار يافته است 1970تا 

 9/30در فرانسه %  3/35، در بريتانيای کبير % 8/26افزايش در اياالت متحده معادل 

اما دستمزد ھا افزايشی . بوده است%  4/44و در ژاپن %  6/20، در آلمان غربی % 

اين زندگی مردم روز بروز زينه زندگی پيدا نکرده اند و بنابرمتناسب با اين افزايش ھ

سرمايه داران انحصاری از قدرت دولتی برای استثمار توده ھا و . بدتر شده است

  .ز طريق تحميل انواع ماليات و عوارض استفاده می کنندپرولتاريا ا

بار بزرگتر شده اند ، آنھا از  17ماليات ھا در اياالت متحده  1970تا  1940از سال 

مليارد دالر  278به ) در آمد ملی %  20يعنی (  1940مليارد دالر در سال  5/16ميزان 

اين ماليات گيری . ده اندبالغ ش) در آمد ملی%  35يعنی معادل (  1970در سال 

  . بصورت بارگرانی بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دارد

سرمايه انحصاری برای حفظ منافع اقتصادی خويش ناچار است در زمينه سياسی به 

از ابزار دولتی برای سرکوب شديد کارگران  اعمال يک ديکتاتوری فاشيستی دست زده و

ه ھا انعکاس اجتناب ناپذير اقتصاد سرمايه داری ارتجاع در تمام زمين. استفاده کند

اتوری فاشيستی و سرکوب امپرياليسم برای اعمال ديکت. انحصاری در سطح سياسی است

. ھای اعمال ديکتاتوری ارتجاعی را بشکل سرگيجه آور توسعه می دھدخلق ابزار

  .ندنفر آمريکائی يکنفر برای يک ارگان دولتی کار ميک 20بعنوان مثال از ھر 

سرکوب خونين در زمينه سياسی و استثمار بی رحمانه در زمينه اقتصادی که بوسيله 

سرمايه داری انحصاری صورت می گيرد تضاد ميان بورژوازی و پرولتاريا را افزايش 

توده ھا و پرولتاريا بيدار . دھد، ھرچه سرکوب شديد تر باشد، طغيان نيرومندتر است می

  .عليه سيستم سرمايه داری دست می زنند شده و به مبارزه انقالبی 

، امريکای  از جنگ دوم به اين سو و بويژه در سال ھای اخير ، جنبش کارگری در اروپا

و با موج ھای پياپی بمقابله مل يافته است مقياس وسيعی تکاشمالی و نقاط ديگر 

الت متحده يله اياتقليل يافته ای که بوس مطابق ارزيابی ھای آشکاراً . امپرياليزم رفته است
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اعتصاب و تجمع  5600طبقه کارگر امريکا  1970، در سال در امريکا انتشار يافت

يک  1971در سال . مليون نفر در اعتصابات شرکت جسته اند 3/3انجام داده و 

ھزار نفری  160ھزار کارگر تلفن و يک اعتصاب بزرگ  500اعتصاب ملی بوسيله 

در طول اين اعتصابات ، . الت متحده انجام گرفتبوسيله کارگران راه آھن در ايا

را داده و بيش از پيش " مرگ بر جنگ تجاوزکارانه ، فقر و سرکوب " کارگران شعار 

مطابق آمار رسمی منتشر شده در . مبارزه اقتصادی خود را بمبارزه سياسی پيوند زدند

اعتصاب با  3888،  1970در سال ) که شامل آمار آشکارا تقليل يافته است ( انگلستان 

 5/13بريتانيای کبير  1971در سال . مليون اعتصاب کننده انجام شده است 65/1شرکت 

مبارزه انقالبی طبقه کارگر ژاپن نيز . ليون روز کار را بدليل اعتصاب از دست داديم

مبارزه ميان " مطابق آمار رسمی ژاپن رقم به اصطالح . بسيار حاد و شديد بوده است

که در حقيقت نيروھای ھستند که کارگران عليه سرمايه داران انجام " ( مايه کار و سر

، يعنی افزايشی رسيد 1969در سال  5283به  1955ل در سا 1345از ) می دھند 

بار را نشان می داد در حاليکه شماره کارگران شرکت کننده در اين مبارزات  9/3معادل 

. يعنی به بيش از چھار برابر بالغ گرديد مليون نفر 483/14مليون نفر به  748/3از 

تکامل نيرومند جنبش کارگری طغيان را در قلب امپرياليسم دامن زده و بحران اقتصادی 

سرمايه داری و بحران سياسی را تشديد نموده بطور مداوم به سلطه سرمايه داری 

ره وجود امپرياليسم بيش از پيش به مخاط. اری ضربات سختی وارد می آوردصانح

 .دچار می شود

  يابدتضادھای ميان امپرياليسم و ملل تحت ستم تعميق می 

  

امپرياليسم پس از تصرف مستعمرات و . "ا بوسيله آتش و شمشير گشوده شد کلنی ھ" 

نيمه مستعمرات بوسيله نيروھای مسلح به بردگی کشاندن و استثمار بی رحمانه آنھا 

ی دست نشانده را بر ود ، آنھا حکومت ھابرای عملی ساختن سلطه سياسی خ. پرداختند
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. ، به استقرار قوای نظامی دست زده و پايگاھھای نظامی ايجاد نمودندسر کار آورده

برای سھولت بخشيدن به استثمار اقتصادی و کسب مافوق سودھای کالن ، آنھا به گشودن 

می و تجارتخانه ، کنترل گمرکات و تجارت خارجی ، در انحصار آوردن اموال عمو

سلط بر تخصوصی دست زده و امتيازاتی از قبيل بھره برداری از معادن کارخانجات ، 

ھمه اين ھا بطرز بی سابقه ای . داخلی را به خود اختصاص دادند آبیحمل و نقل 

 یاتيامپرياليسم بخش ھای ح. تضادھای ميان امپرياليسم و ملل تحت ستم را شکوفا ساخت

ل خود گرفته و در ھمدستی با نيروھای فيودال و کمپرادور اقتصاد مستعمرات را در کنتر

امپرياليسم باتوسل به کليه وسايل . ھا را سد می نمايدحلی ، تکامل اقتصاد ملی اين کشورم

برخی زمينه ھا مينمايد به  مجبور به تخصص يافتن در نيمه مستعمرات را مستعمرات و

آنھای که مورد  د کاالی ديگری غير ازاين منظور که اين کشور ھا قادر نباشند به تولي

براين اقتصاد اين کشور ھا به بنا. حصاری خارجی ھستند بپردازندنياز گروه ھای ان

ه ن نه مستقل است و به اين ترتيب اقتصاد آنھا: شکلی عجيب الخلقه ويکجانبه تکامل ميابد

  .به امپرياليسم وابسته باشد بايد کفا وخود

 آمريکای التين از و ھای آزادی بخش ملی آسيا ، آفريقاجنبش  ،از جنگ جھانی دوم

امپرياليسم  مناطق از سلطه استعمار و ھا وکشور بسياری از گسترش يافتن باز نايستاده و

به ميل خود اين مناطق  اما امپرياليستھا ھرگز. راه استقالل افتاده اند در خارج شده و

تعماری اکنون بيش از شيوه ھای کھنه اسآنھا عالوه بر توسل به . عظيم را ترک نميکنند

اقتصادی " کمک " آنھا تحت پوشش . و استعماری دست ميزنندپيش به شيوه ھای ن

کمک " استفاده از شيوه  با. ھای تازه استقالل يافته مسلط شوند، تا بر اين کشورميکوشند

ت خود برای امتيازا ساير منافع و دعه آنھا اين است که از سرمايه گذاری ھا وھدف خ" 

به اين ترتيب آنھا خواھند توانست ارزش اضافی . سرمايه گذاری ھای جديد حفاظت کنند

عالوه بر اين آنھا : استفاده کنند" دومپينگ " از سياست  توليد خود را به جريان انداخته و

دريافت " مداخله خويش سياست اقتصادی کشورھای  به اين طريق قادر خواھند بود با
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در برخی . خود سمت بخشند ظور تسلط بر توسعه آن در جھت منافعنرا به م  کننده کمک

، توطئه ، ه فريب امپرياليسم را نخورده اند، امپرياليسم به سياست تجاوزھا کاز کشور

تحريک نيروھای ارتجاعی و دست زدن به کودتا و سرنگونی قدرت ھای مترقی که 

  .ند توسل می جويدطرفدار استقالل ملی و مخالف امپرياليسم ھست

اين واقعيت که امپرياليسم به غارت وحشيانه مستعمرات  و نيمه مستعمرات دست زده و 

سبب تشديد تضاد ميان خلق ھا و ملل ستمديده با  ،خلق ھای اين مناطق را به بند می کشد

از ھنگامی که پنجه ھای راھزنان امپرياليسم به سرزمين مقدس . امپرياليسم می گردد

، آفريقا و آمريکای التين رسيده است ، اين خلق ھای تشنه آزادی واستقالل آسيای خلق ھا

. با توسل به سنگ ، تير ، نيزه و توپ به مقاومت در مقابل امپرياليسم پرداخته اند

قاومت خلق ھا و ملل ھرچقدر استثمار و ستم امپرياليسم سنگين تر باشد ، مبارزه و م

نقالب اکتبر نھضت ھای آزادی بخش ملی در يک مرحله پس از ا. تر استستمديده شديد

جديد از تاريخ خود وارد شد و بصورت يک جزء از انقالبات سوسياليستی پرولتاريايی 

جنبش ھای آزادی بخش ملی و جنبش ھای انقالبی پرولتاريای کشور . جھانی در آمده اند

مستعمرات و نيمه . نديگر را پشتيبانی و تقويت می کنھای امپرياليستی متقابال ھمد

مستعمرات از ارتش ذخيره امپرياليسم به ارتش ذخيره انقالبی پرولتاريای جھانی مبدل 

طوفان انقالبی در آسيا ، افريقا و آمريکای : " ھمانطور که صدر مائو می گويد .شده اند

 ً ضربات قاطع و مخربی وارد خواھد ساخت که تمام جھان کھنه را خرد  التين ضرورتا

  ."ھد کردخوا

   

  تضاد ھای ميان امپرياليست ھا بيش از پيش حدت يافته اند

   

، چه از علت مبارزه شان بر سر تقسيم جھانھای امپرياليستی بتضاد ھای ميان کشور

چند قدرت بزرگ برای کسب سلطه . نظر ارضی و چه از نظر اقتصادی ، حدت می يابد
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يف مديگر را متقابال قلع و قمع و تضعھآنھا . و تقسيم مناطق جھان باھم رقابت می کنند

کرده و اين امر فاکتور مساعدی را برای طغيان خلق ھا و ملل تحت ستم بوجود می آورد 

کشور سرمايه بری در تکامل سياسی و اقتصادی ھردر مرحله امپرياليسم ، تشديد نابرا

  .ھای امپرياليستی را باعث می شودداری شکوفائی تضادھا ميان کشور

يک قانون مطلق سرمايه داری ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی : " گفته استلنين 

ً در جھان سرمايه داری برخی کشور. ٢"است  تر سريع و ديگران بسيار کند ھای نسبتا

ھا حتی ميتوانند برای مدت معينی شاھد يک تکامل برخی از کشور. تکامل می يابند

ً رھای سرمايه داری ضرورتاقتصاد کشواين تکامل نابرابر . سريع باشند پايه تکامل  ا

که ناموزونی تکامل اقتصادی اين بمعنی آنست . ابرابر سياسی آنھا راتشکيل ميدھدن

ً ضرورت   .ھای امپرياليستی منجر ميشودميان کشور موازنه قوا به يک تغيير در ا

را بطور کامل در طول تمام عصر  اقتصادی نقش خود قانون تکامل ناموزون سياسی و

مرحله امپرياليسم ،نابرابری تکامل باز ھم بيشتر  اما در. اريخی سرمايه داری ايفا ميکندت

بريتانيای کبير اين کشور قديمی سرمايه داری  19آخرين نيمه قرن  در. شده است

حصر بفرد را کسب نتمام جھان يک موقعيت م در اشغال کرده و مستعمرات زيادی را

م نقاطی از جھان که در اختيار داشت بدون ھيچ وی می توانست در تما. کرده بود

دردسری مافوق سودھای عظيمی استخراج کند ، و اين ھمان عاملی است که سبب شد در 

  . نزد اين قدرت بزرگ ، گرايش به رکود تکنيک و توليد پديدار گردد

، بويژه تا کنون تکامل کمتری يافته بودندھای سرمايه داری که در اين ھنگام کشور

االت متحده و آلمان از آخرين ابداعات تکنيکی بھره برداری کرده و خود را به سرعت اي

، اياالت متحده آغاز به پشت سر گذاشتن بريتانيای  1880در سال ھای . توسعه دادند

در آغاز قرن بيستم ، . کبير نموده و توليد صنعتی خود را به رديف نخست جھانی رساند

انگلستان جلو افتاده و در مقام دوم پس از اياالت متحده از نظر آلمان نيز به نوبه خود از 

اين تغييرات در مناسبات نيروھای اقتصادی در عين حال . توليدات صنعتی قرار گرفت
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باعث ايجاد تغييراتی در موازنه نيروھای سياسی شده و بطور اجتناب ناپذيری سبب دامن 

ر سر تقسيم مجدد مناطق نفوذ و تصرف به مبارزه ميان کشور ھای امپرياليستی ب ،زدن

  .مستعمرات می گردد

ھای ابری تکامل اقتصادی و سياسی کشوربراز جنگ دوم جھانی به اين سو، قانون نا

موقعيت اياالت : گی ھای زير انجام داده است ژهسرمايه داری نقش خويش را ھمراه با وي

آلمان غربی و ژاپن . ه دادمتحده تضعيف شده و موقعيت بريتانيای کبير به نزول ادام

. شاھد يک رشد سريع شده در حالی که ايتاليا و فرانسه دارای رشدی نسبتا ضعيف بودند

، رشد متوسط ساليانه کل ارزش توليد ملی اين کشور ھا  1969تا  1949از سال 

برای ده سال دوم %  3/4در آمريکا ، برای ده سال اول ، %  9/3: بصورت زير است 

و  1959تا سال %  7/3برای بعد در بريتانيای کبير ، %  3و  1959ا سال ت%  5/2، 

برای بعد در ايتاليا %  6/5و  1959تا سال %  5/4برای بعد در آلمان غربی ، %  5/2

در اين موازنه قوا ، نابرابری ھای . در تمام اين دوره برای ژاپن %  10، و بيش از 

مايه و کاالھا و در نيرو ھای مالی بين نوينی در بخش ھای صنعتی ، در صدور سر

حدت يافتن نابرابری تکامل سياسی و اقتصادی ميان کشور ھای . المللی پديدار گرديد

امپرياليستی بطور اجتناب ناپذيری سبب وخيم تر شدن مبارزه بر سر بازار ، منابع اوليه 

  .و امکانات صدور سرمايه می گردد

ادی و سياسی ، کشور ھای سرمايه داری را به در عملکرد قانون تکامل ناموزون اقتص

گيری و تضعيف سوق داده و سبب پديدار شدن يک حلقه ضعيف در جبھه امپرياليسم می 

اين اوضاع و شرايط برای پرولتاريا و خلق ھای انقالبی برای مدفون ساختن . شود

ين يک نتيجه لندر بررسی خود درباره قانون تکامل امپرياليسم ، . امپرياليسم مساعدند

بعلت نابرابری تکامل اقتصادی و سياسی امپرياليسم ، جبھه : مھم را استخراج نمود

امپرياليسم بين المللی از ضعيف ترين محل آن شکسته شده و انقالب سوسياليستی برای 

لنين نه فقط تئوری انقالبی را که اجازه . نخستين بار در يک يا چند کشور رخ می دھد
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ا می داد تدوين نمود ، بلکه در عين حال نمونه درخشانی از پراتيک کسب پيروزی ر

در طول جنگ اول جھانی روسيه يک نقطه تمرکز کليه . انقالبی را نيز بدست داده است

لنين با گرفتن اين حلقه . تضادھای امپرياليستی و حلقه ضعيف زنجير امپرياليستی بود

ير سوسياليستی اکتبر را انجام داد و قھر پرولتاريای روس را رھبری کرده و انقالب کب

وی نخستين . انقالبی را برای خرد کردن ديکتاتوری بورژوازی روسيه بکار گرفت

ر جديدی دولت سوسياليستی ديکتاتوری پرولتاريا را در جھان بنيان گذاری کرد و عص

در  قالب در چين وپس از جنگ دوم جھانی ، پيروزی ھای ان . را در تاريخ بشر گشود

  .سيا و اروپا اين تزعلمی لنين را بيش از پيش اثبات نموده اندبرخی کشور ھای آ

انفجار دو جنگ جھانی ، پيروزی ھای انقالب سوسياليستی پرولتاريائی و جھش جنبش 

ھای آزادی بخش ملی امپرياليسم را به يک بحران عمومی سياسی ، اقتصادی و اجتماعی 

  .دچار کرده است

اما عصر کنونی تغيير  ،رات بزرگی در اوضاع جھانی رخ داده استھرچند که تغيي

نوز در عصر امپرياليسم ھ ا آموزش می داد که مامصدر مائو اغلب ب. ماھيت نداده است

ليسم بوسيله لنين بر پايه اصول بنيادی تحليل علمی امپريا. و انقالب پرولتاريائی ھستيم

نيسم بھيچ وجه کھنه نشده و پايه تئوريکی اصول اساسی لني. مارکسيسم کامال صحيح است

  .را تشکيل می دھند که امروز انديشه ما را ھدايت می کنند

امپرياليسم سرمايه داری منحط و محتضر و . عصر امپرياليسم در حال بسر آمدن است

در عين حال وی ھيچ وقت بميل خود . آستانه انقالب سوسياليستی پرولتاريائی است

بعلت ماھيت آن ، ھر چقدر که پايان کار خود را بيشتر . ک نمی گويدصحنه تاريخ را تر

ما بايد بخوبی درک کنيم که امپرياليسم . احساس می کند بيشتر به دست و پا زدن می افتد

. چيزی جز يک ببر کاغذی نيست و روحيه مبارزه و دانش مبارزه خود را تقويت کنيم 

. منظور مبارزه تا آخر عليه امپرياليسم متحد کنيم ما بايد تمام خلق ھای انقالبی جھان را ب

اينست منطق  -تازه ، بازھم شکست ، و اين تا نابودی خود ، آشوب ، شکست ، آشوب " 
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ين منطق را امپرياليست ھا و کليه مرتجعين جھان نسبت به آرمان خلق ، و ھرگز آنھا ا

اندازيد و خود را برای توھمات خود را بدور " مائوتسه دون ،  ١"ترک نخواھند کرد 

آشوب ھا تظاھر احتضار بيشتر  .448ص  4آثار منتخب ، جلد " نبرد آماده کنيد 

ھيچ . اين ھمان گرايش ناگزير تکامل امپرياليسم است! شکست تا مرگ . امپرياليسم اند

 . کس نمی تواند اين قانون تاريخ را تغيير دھد

  

  کتابھای اصلی برای مطالعه 

   10تا  7فصل ". ليسم باالترين مرحله سرمايه داری امپريا" لنين ، 

   23آثار جلد " امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم " لنين ، 

 .4آثار منتخب جلد " مصاحبه با روزنامه نگار آمريکائی آنالوئيزاسترونگ "  .مائوتسه دون

  

  : موضاعاتی برای تفکر 

  .کاغذی ھستند چرا می گوئيم امپرياليسم و تمام مرتجعين ببر)  1

  .چرا می گوئيم امپرياليسم آستانه انقالب سوسياليستی پرولتاريائی است)  2
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  11فصل 
  

  امپرياليسم شوروی -سوسيال

  بخشی از امپرياليسم جھانی است
 

  سوسيال امپرياليسم يعنی سوسياليسم در حرف و امپرياليسم در عمل
قرن امپرياليسم شوروی، در طول روند نابودی تدريجی امپرياليسم، در اواسط  - سوسيال

قرار داشت، بمثابه يک  شوروی تا زمانيکه تحت رھبری لنين و استالين. بيستم ظاھر شد
ولی پس از مرگ استالين دار و دسته . کشور سوسياليستی دارای حيثيت زيادی بود

برژنف، دست به يک کودتای ضد انقالبی زدند و رھبری حزب و  - مرتدان خروشچف
آنان سرمايه داری را بار ديگر و در کليه . قدرت را در اتحاد شوروی غصب نمودند

  .امپرياليستی تبديل ساختند - يک دولت سوسياله د و شوروی را بزمينه ھا احيا نمودن
کائوتسکی . در زمان جنگ اول جھانی، لنين جريان کائوتسکيستی را افشاء می ساخت

: لنين در اين باره می گويد. دموکرات آلمان بود - در آن زمان سر دسته حزب سوسيال
ر حرف و امپرياليست در يعنی سوسياليست د. امپرياليست ھستند -اينان سوسيال"

اما تا آنجا که به دار و دسته مرتدان برژنف مربوط می شود، اينان نيز ھمانند  1".عمل
منتھا تفاوتشان در اين است که دار . امپرياليست می باشند- جريان کائوتسکيستی، سوسيال

که خود بل ،و دسته اخير به قالب کردن رويزيونيسم و مدافع امپرياليسم شدن قناعت نکرده
شان قدرت دولتی را در دست گرفته و دولت سوسياليستی مقتدری را که لنين با دستھای 

امپرياليسم  -سوسيال. امپرياليستی تنزل دادند -خود بنا نھاده بود به يک دولت سوسيال
امپرياليسم، در شوروی، يعنی ميھن  -سوسيال". سوسياليسم"يعنی امپرياليسم با برچسب 

در کشوری که اولين دولت سوسياليستی را بوجود آورد و بھمين خاطر  لنين متولد شد،
. اين امپرياليسم خصلت باز ھم فريبنده تری پيدا می کند و بالنتيجه خطرناکتر است

  .امپرياليسم يکی از خونخوارترين امپرياليست ھا می باشد - سوسيال
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ی ، سرمايه دارامپرياليسم -اساسی ترين پايگاه اقتصادی سوسيال
  .انحصاری دولتی است

  
  شکل گيری سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی
امپرياليسم خصوصيات اقتصادی  - امپرياليسم ناشی از سرمايه داری کالسيک و سوسيال

اساسی کامالً يکسانی دارند و اصلی ترين پايه اقتصاديشان را سرمايه داری انحصاری 
ی دار هيسرماتی نوع کالسيک، اقتصاد ولی در دولتھای امپرياليس. تشکيل می دھد

سرمايه داری انحصاری خصوصی و : انحصارگر دو شکل مشخص بخود می گيرد
امپرياليستی، سرمايه داری  - در دولت سوسيال. سرمايه داری انحصاری دولتی

اين است پايه : ی انحصاری دولتی جلوه می کنددار هيسرماامپرياليستی ھميشه به شکل 
امپرياليسم و امپرياليسم  -اين تفاوت بين سوسيال. امپرياليسم -وسيالاقتصادی اصلی س

ی از بطن آن بوجود آمده، دار هيسرمافاوتی که رمايه داری، توسط شرايط تاريخی متس
  .تعيين می گردد

ھای امپرياليستی سرمايه داری، سرمايه انحصاری بتدريج و با حرکت از در کشور
طول روند رقابت شديد، به کمک انباشت و تمرکز اقتصاد سرمايه داری خصوصی، در 

در اينجا، اول سرمايه داری انحصاری خصوصی پديد آمده و . سرمايه شکل گرفته است
  .در مقياس وسيعی موجود می باشد

ارگانھای  اری خصوصی تا حدودی تکامل يافت وتنھا پس از اينکه سرمايه داری انحص
اری در آمدند و اين سرمايه با قدرت دولتی دولتی بورژوازی تحت تسلط سرمايه انحص

ارتباط يافت و تنھا آن زمان است که سرمايه داری انحصاری دولتی توانست پديدار 
امپرياليستی، سرمايه داری انحصاری دولتی تنھا پس از آنکه  -در دولت سوسيال. گردد

را غصب  تیی قدرت عالی حزب و دولت سوسياليسدار هيسرمارھبران گام نھاده در راه 
راه اد سوسياليستی و در غلطيدن آن در ند، بوجود آمد و اين امر به انحطاط اقتصنمود

  .احيای سرمايه داری منجر گرديد
را غصب نمودند، پس از آنکه دار و دسته مرتدان شوروی قدرت حزب و دولت شوروی 

را و سياسی خود  یھای شوروی به نحو چشمگيری قدرت اقتصادقشر ممتاز بورژوا
آنان موقعيت برتری را در حزب و در زمينه ھای سياسی، نظامی، . تقويت کردند

يک بورژوازی بوروکراتيک اقتصادی، فرھنگی اشغال کرده و باين ترتيب و از درون، 
گر را که تمام دستگاه دولتی را تحت کنترل خود در آورده، بوجود آورند و بر و انحصار

تر از ين بورژوازی بوروکراتيک انحصارگرا. شتندمجموعهء ثروتھای اجتماعی مسلط گ
نو، بکمک دولتی که در اختيار گرفته، مالکيت سوسياليستی را به اقتصاد سرمايه داری 

  .يا اقتصاد سرمايه داری انحصاری دولتی تبديل نموده است
اقتصادی يک کشور نبايد بر اساس تابلوئی که  -برای قضاوت در باره ماھيت اجتماعی

بلکه بايد بر پايه ماھيت سيستم . ور بر سر در خود نصب نموده کفايت کرداين کش
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مالکيت وسايل توليد آن قضاوت نمود، يعنی بايد بدانيم وسايل توليد در دست کيست؟ چه 
کسی از آنھا استفاده می کند؟ و در خدمت چه کسانی ھستند؟ دار و دسته مرتدان 

ب اتحاد شوروی، زمام کليه امور برژنف ، پس از غصب قدرت عالی حز -خروشچف
اقتصادی را در دست گرفته و يک مشی سرا پا رويزيونيستی را در زمينه  - سياسی

روبل معيار لياقت در کار "آنان پيرامون سخنان نسنجيده ای چون . اقتصادی پياده نمودند
سود برای کمونيستھايی که مسئوليت مديريت در موسسات را بعھده دارند " ،"است
ليبرمان اقتصاددان . سر و صدا براه انداختند... وغيره " رين معيار می باشدبھت

رويزيونيست شوروی، به پشتيبانی دار و دسته مرتدان شوروی، طرحی برای مديريت 
موسسات دولتی ريخت که بدور محور سود در مقام فرماندھی و انگيزه ھا مادی قرار 

پس از آنکه برژنف جای . ندنی براه انداختواھای فرا" آزمون"بعالوه، آنان . گرفته است
. را کامالً پياده نمودند" سيستم نوين اقتصادی"برنامه باصطالح . خروشچف را گرفت

شی اصل سود بيشتر بوسيله اليحه تحکيم می شد و استثمار خلق زحمتکش بوسيله اليگار
يد که سابقاً ، وسايل تول"رفرم"به برکت اين . گشتبوروکراتيک انحصارگر حادتر می 

بورژوازی بوروکراتيک در مالکيت خلق زحمتکش شوروی بود از آن پس در اختيار 
نو قرار گرفت که از اين وسايل توليد استفاده نموده، آنان را در خدمت انحصارگر تراز

  .منافع خود قرار داد
داً کارگران و دھقانان شوروی که از حق مالکيت بر ابزار توليد محروم می باشند، مجد

امروز، شوروی عليرغم اينکه ھنوز لوحه . بوضع رقت بار کارگران مزدوری در آمدند
سوسياليسم را بلند می کند ولی سيستم مالکيت سوسياليستی گذشته را به مالکيت 

  .بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر تبديل کرده است
سياليستی قرار در جامعه سوسياليستی، اقتصاد دولتی که بر مبنای مالکيت دولتی سو

از زمانيکه دار و دسته . گرفته، عامل رھبری کننده را در اقتصاد ملی تشکيل می دھند
مرتدان رويزيونيست قدرت رھبری کننده اقتصاد سوسياليستی را غصب نمودند، الزاماً 

نکته در اين . می بايست آنرا به اقتصاد سرمايه داری انحصاری دولتی تبديل می کردند
نو از طريق مالکيت دولتی رژوازی بوروکراتيک انحصارگر ترازه اين بواست که ھرچ

که مدافع منافعش می باشد، نيرو ھای مولده را تصاحب می کند بھمان نسبت می تواند 
  .بنام دولت، مجموعه ثروتھای اجتماعی را در اختيار بگيرد

زحمتکش ادامه باين ترتيب، بسادگی می توان با استفاده از بر چسب دولت بفريب خلق 
داده  اقتصاد ملی را در کنترل خود قراری که مجموعه داد و دولت را به سرمايه دار جمع

بھمين جھت است که اقتصاد سرمايه داری در شوروی خصوصيت ويژه . تبديل نمود
ی انحصاری دولتی بر ھمه چيز ھا حاکم است و بر ھمه کس دار هيسرما: خود را دارد

در اين . سيک بسيار نادر استع در کشور ھای امپرياليستی کالاين وض. رمان ميراندف
 ،ی انحصاری دولتی عليرغم اينکه رشد نسبتاً مھمی پيدا کرده استدار هيسرماھا، کشور

فاقاً بھمين دليل است و ات. شوروی موجود است نرسيده استولی ھنوز به سطحی که در 
حت استثمار و ستم فوق العاده ای که طبقه کارگر و توده ھای وسيع زحمتکشان شوروی ت
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در صورتی که مالکيت خصوصی : "لنين خاطر نشان ساخته بود که . قرار گرفته اند
ً به ی شدن و دولتی شدن رشد يابندروسايل توليد باقی بماند، اين انحصا ه توليد الزاما

ان را تر توده ھای رنجبر و سنگين تر شدن بار ستم منجر شده و مقاومت آناستثمار شديد
در برابر استثمارگران دشوار می کند؛ ارتجاع و قساوت نظامی تشديد شده، بموازات آن 
بطور اجتناب ناپذير منافع سرمايه داران بزرگ بزيان کليه اقشار ديگر جمعيت بطرز 
سرسام آوری افزايش يافته، توده ھای زحمتکش را محکوم می کند که بمدت دھھا سال 

امروز که اين قسمت  2"ض، بشکل باج به سرمايه داران بپردازندميليار ھا سود بابت قرو
از نوشته لنين را می خوانيم چقدر بنظر می آيد که از اقتصاد سرمايه داری انحصاری 

  !دولتی شوروی رويزيونيستی تحليل شده است
آيا : "ندوه می پرسيدابا  اسف در مقابل حاکميت شوم تزاريسمشاعر شھير روس نکر

امروز نيز در ". ی شود که خود را در روسيه خوشبخت و آزاد احساس کند؟کسی پيدا م
زيرا از  ،روسيه، فرزندان دالور انقالب اکتبر بدبختی ھای بيشماری را تحمل می کنند

انحصاری که برژنف در اما بورژوازی بوروکراتيک . سعادت و آزادی محروم شده اند
ه بدون ھيچگونه مالحظه ای بر خزانه گرفته، بر گرده خلق حکومت کرد راس آن قرار

عمومی دست اندازی می کند، به ھرزگی و تجمل گستاخانه می پردازد و با خشونت و 
درنده خويی حکومت می کند؛ اين طبقه تمام قدرت را در دست خود گرفته و باين ترتيب 

ی اين بورژوازی پايه طبقات. می تواند خون و عرق جبين خلق شوروی را سرازير کند
 .سرمايه داری انحصاری دولتی می باشد" تجسم"امپرياليسم و  - سوسيال

 
  اساسی ترين شکل سازماندھی انحصاری در شوروی): پيوسته(شرکتھای متصل 

  
شرکتھای متصل يکی از اشکال مھم سازماندھی سرمايه داری انحصاری در شوروی 

 - مايه داریمسير اين شرکتھا با تشکيالت انحصاری کشور ھای سر .می باشد
امپرياليستی اند که تفاوت دارد، زيرا اينان عمدتاً بر نيروی قاھر دولت متکی ھستند و در 

  .اثر جذب تعدادی از موسسات کوچک و متوسط توسط موسسات بزرگ بوجود می آيند
. به سرعت در شوروی گسترش ميآبند–اين سازمانھای انحصارگر –شرکت ھای متصل 

سال بعد، در  10رکت متصل در شوروی موجود بود ولی ش 2، تنھا 1961در سال 
ميليون  7.7موسسه و  14000رسيده بود که بيش از  1400، اين تعداد به 1971ژوئن 

ً . کاگر و کارمند را در بر می گرفت موسسات صنعتی و معدنی تا کنون جذب  ⅓تقريبا
ونيست رويزيبرژنف در بيست و چھارمين کنگره حزب . اين شرکتھای متصل شده اند

سسات متصل داده وھايی که برای برقراری شرکتھا و مرھنمود: "شوروی فرياد ميزد
شده بايد با سرعت باز ھم بيشتری پياده شود و در آينده اين شرکتھا بايد واحد محاسبات 

تصل با ، شرکتھای م1971از سال ". اقتصادی پايه ای توليد اجتماعی را تشکيل دھند
و لوايح دار و دسته حاکم شوروی به گسترش دايره نفوذ خود ادامه ھا پيروی از دستور

  .را در بر می گيرنداده و بسرعت تمام بخشھای صنعت ملی د
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  :اين شرکت ھای متصل شوروی در سه شکل اساسی زير عرضه ميشوند
استقالل و حقوق جداگانه خود را بمثابه شخصی حقوقی از "موسسه جذب شده  .1

واحد محاسبات اقتصادی پايه ای توليد "صل به و شرکت مت"  دست داده
تبديل می شود و در قبال موسساتی که به آن وابسته می گردند دارای  "اجتماعی

 .کليه حقوق می باشد
موسسه جذب شده برخی از جوانب استقالل قضايی خود را از دست ميدھد و  .2

 ".وسسه حفظ می نمايدماستقالل نسبی را بمثابه يک "
ولی بايد تابع مديريت يک شکت متصل " مستقل می ماند"ه سسه جذب شدمؤ .3

 .باقی بماند
اين دو نوع شرکت متصل، رويزيونيستھای شوروی کوشش می کنند بيش از از ميان 

اين نوع از روی نمونه ھای موسسات سرمايه داری . ھمه اولين نوع آنرا توسعه دھند
از طرح سيستماتيک  "استفاده"انحصاری غربی نسخه برداری شده و بر اساس 
  .سازماندھی انحصارات آمريکايی تاسيس گرديده است

ساختمان بندی آينده "تبليغ رويزيونيستھای  شوروی حاکی است که شرکت ھای متصل 
". صنعت شوروی را که تحت فشار قرار گرفته و ھنوز شکوفا نشده است، در بر ميگيرد

 ،تھا متصل به توليد محدود نشدهنقش شرک. ھستند" خاص روسی کنسرن ھا"اينھا نوع 
  .بلکه به تھيه مواد اوليه و توزيع محصوالت گسترش می يابد

تفاوت اين موسسات با موسسات سرمايه داری انحصاری غرب در اين است که 
شرکت ھای متصل نه تنھا . ارتباطشان با قدرت دولتی در شوروی باز ھم شديدتر است

ه در ابتدا متعلق به رھبری بلکه بخشی از را ک ،واحد پايه ای محاسبات اقتصادی است
توزيع و فروش بود  و حتی متعلق به وزارتخانه در زمينه ھای برنامه، توليد، ١مرکزی

نه تنھا مجتمع ھای بزرگ  "دامنه شرکتھای متصل منطقه ای پر. گيرد در اختيار می
دپارتمان ھای  مابين". بلکه ارگانھای مديريت اقتصادی را تشکيل ميدھند ،توليدی

  .اقتصادی، ادارات و شرکتھای متصل ھيچ ارگان واسطه ای وجود ندارند
پرسونل ھدايت کننده "مدير يک شرکت متصل مانند ھر وزير يا معاون وزير بعنوان 

اين نقش مھمی برای بورژوازی بوروکراتيک : شوروی به حساب می آيد" اقتصاد ملی
بھمين علت است که شرکت متصل، . ی باشدانحصارگری است که برژنف سردسته آن م

اين يکی از اشکال : وحدت ارگانھای دولت و سازماندھی انحصاری را متبلور می سازد
  .مھم نظام مديريت سرمايه داری انحصاری دولتی می باشد

ری شرکتھای متصل صرف نظر کنيم، در واقع، اگر ھم از اين شکل سازماندھی انحصا
سسات در مؤ. سرمايه داری گرايش يافتند ار زود بسویسسات دولتی شوروی بسيمؤ

دولتی رويزيونيستی شوروی، توده ھای کاگر از مقام اربابان موسسه تا سطح بردگان 
سسات در مؤقدرت رھبری . مزدور بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر سقوط کردند

قررات بنابر م. است حاکم قرار گرفتهو دسته رويزيونيستی  دست نمايندگان دار
قدرت مربوط به "مدير موسسه " سسات توليد دولتی سوسياليستیاساسنامهء مؤ"
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وی می تواند تعداد پرسونل موسسه را . را کنترل می کند" فعاليتھای توليدی در موسسه
سسه اقدامات پرسنل را استخدام و يا اخراج کند و در مورد کارگران مؤ" تعيين کرده
ھا و پاداش ھا را تعيين نموده، وسايل توليد می تواند مزد "تنبيھی اتخاذ کند تشوقی و يا

  ...موسسه را فروخته، واگذار و يا کرايه دھد و
بدين ترتيب حتی بدون شرکتھای متصل، روسا و مديران کارخانه که توسط دار و دسته 
رويزيونيستی حاکم تعيين شده اند، اربابان مطلق االختيار موسسات دولتی ھستند، در 

که توده ھای وسيع کارگر به بردگان مزدور اين بورژوازی بوروکراتيک حالی 
امروزه، با پيدايش اين شکل از سازماندھی انحصاری، يعنی . انحصارگر تبديل شده اند

شرکتھای متصل، بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر توانسته است کنترل خود را بر 
  .دولت شوروی ھر چه بيشتر تحکيم ببخشدروی شبکه ھای اقتصادی 

اين بورژوازی بزرگ نو پا از دستگاه دولتی و شرکتھای متصلی که در دست دارد 
استفاده کرده با سوء استفاده از مقام دولتی، وام می گيرد و با راه ھايی از قبيل ماليات و 

ب ولخرچی و به اين ترتي. بھره، بر ثمره کار کارگران شوروی دست درازی می کند
ھای گزاف، مشتی بورژوا اقناع کرده، در داخل کشور خلق شوروی را سرکوب و در 

  .امپرياليستی تجاوز و توسعه را دنبال می نمايد - خارج سياست سوسيال
دار و دسته مرتدان برژنف، ھمزمان با توسعه ھر چه بيشتر سازماندھی انحصاری در 

رزی توسعه يالت انحصاری را در کشاوکموسسات صنعتی و معدنی، انواع و اقسام تش
  :می بخشد

تراستھای کشاورزی، سازمانھای متصل مزارع دولتی تخصصی، مانند تراست  .1
 ...طيور، تراست دامپروری، تراست سبزيجات و غيره

، )سوخوز(شرکتھای متصل کشاورزی، سازمانھای متصل چند مزرعه دولتی  .2
 .و مزارع اشتراکیيا مزارع دولتی ) کلخوز(چند مزرعه اشتراکی 

موسسات متصلی که در آن  –صنعتی  –مجتمع ھای متحد شده کشاورزی  .3
ً به امور کارموسس خانه ھای تبديلی مواد کشاورزی می ات کشاورزی مستقيما
 .پردازند

بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر، بکمک اين سازماندھی انحصاری در 
بر روستا ھای شوروی  کشاورزی توانسته است به دست اندازی و غارت خود

  .استحکام بخشد
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  ":آزمايش شچکينو"
  در شوروی رويزيونيستی نمونه ای از نظام خونخوار موسسات انحصاری

  
ھای کراتيک انحصارگر نو پا تمام مداردر شوروی رويزيونيستی، بورژوازی بورو

 اقتصاد ملی را انحصاری کرده، نظام کار مزدوری سرمايه داری را احيا نموده و
که " آزمايش شچکينو"باصطالح . استثمار و ستم بر خلق زحمتکش را افزون کرده است

  .شروع شد بھترين دليل احيای کامل کار مزدوری در شوروی می باشد 1967در سال 
کارمند و  7000شچکينو يک مجمتع شيميايی در حومهء مسکو می باشد که با بيش از 

، بر حسب احتياجات 1967در اوت . د می کندکارگر ، کود و ساير مواد شيميايی تولي
آزمايش اقتصادی بمنظور جلب توجه "بورژوازی بوروکراتيک انحصارگر، باصطالح 

  .آغاز شد" بيشتر کارکنان بر افزايش توليد، باال بردن بازدھی کا و تقليل پرسنل
اين  ...با اقداماتی نظير تمرکز پست ھا، تمکز کار ھای متنوع، چند مسئوليتی وغيره

آزمايش شدت کار کارگران را افزايش داده به ھدف خود در مورد تقليل پرسنل و باال 
در ھمان زمان مقرر شد که حجم کلی مزد ھا و پاداشھای . بردن بازدھی کار رسيد

باين ترتيب بخش اعظم مزد ھا و پاداشھايی که در اثر . موسسه برای چند سال ثابت بماند
ده بود، در اختيار مشتی افراد ممتاز که در راس موسسه تقليل پرسنل صرفه جويی ش

  .قرار داشتند، قرار گرفت
يک نمونه بارز پرداخت "مديحه سرايی کرده آنرا بمثابه " آزمايش"برژنف در باره اين 

در تمام مناطق شوروی گسترش " آزمايش"در حال حاضر اين . بر شمرده است" حقوق
  .يافته است

افزايش بازدھی کار بوسيله تقليل تعداد "عبارت است از " آزمايش شچکينو"جوھر 
". نيروی بالقوه خود را بکار اندازد"تا بدين وسيله موسسه مزبور بتواند " کارگران

نشان ميدھد که از طريق " آزمايش شچکينو"چگونه بايد بازدھی کار را افزايش داد؟ 
مجمتع شيميايی  – 1971ئن طبق امار ژو. تشديد کار کارگران ميتوان به اين ھدف رسيد

را پياده می کند توانسته است بيش از ھزار نفر، " آزمايش"شچکينو از زمانی که اين 

يعنی بيش از 
7
از ميان اين عده، گروھی که بعلت باال . کل پرسنل خود را تقليل دھد 1

می % 6کاگر يا  68د، رفتن ميزان اتومانيزاسيون و تسثيل کار ھای سنگين اخراج شدن
کارگران که مشمول اين تقليل پرسنل شدند، بعلت و % 90باشند، ولی در عوض بيش از 

  .در اثر تشديد کار کارگران باقی ماند، از کارخانه اخراج شده اند
ھدف کل سيستم سرمايه داری افزايش کار رايگان از طريق . "مارکس بيان ميدارد

ازدھی است، يعنی از طريق فشار بيشتر بر روی نيروی تطويل کار روزانه تا افزايش ب
  1..."کا، و
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تصاحب کار رابگان کارگران از جانب سرمايه انحصاری، در عصر امپرياليسم، چند 
در کشور ھای امپرياليستی سرمايه داری کالسيک، سرمايه داری . برابر ميشود

ور مجبور ساختن بمنظ" شيوه ھای علمی مديريت"و ساير " تايلوريم"انحصاری از 
کارگران به باال بردن حد اکثر شدت کار و افزايش تصاحب ارزش اضافی استفاده می 

که توسط دار و دسته مرتدان شوروی، بحد اعالی خود گسترش " آزمايش شچکينو. "کند
" سيستم خون آشام"يافته است رو نوشت جديد تايلوريم می باشد که توسط لنين بمثابه يک 

ھدف آن عبارت است از مجبور ساختن کارگران شوروی به قبول . رديده بودشديداً افشا گ
انجام کار چجند نفر توسط يکنفر، تصاحب وحشيانه کار اضافی و ارزش اضافی ھرچه 

  .بيشتر به زيان کارگران شوروی
نفر  65000را پياده می کردند " آزمايش شچکينو"موسسه ايکه  121، 1971در ژوئيه 

امروز يک ارتش بيکاران در شوروی بوجود آمده . را تقليل داده بودنداز کارکنان خود 
اين نظام اقتصادی، يعنی سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی بوجود آمده . است
اين نظام اقتصادی، يعنی سرمايه داری انحصاری دولتی در شوروی رويزيونيستی . است

رين حد خود رسانده است و مقاومت ، ارتباط بين سرمايه و کار مزدوری را به عاليت
پيگير طبقه کارگر و خلق زحمتکش شوروی را بر انگيخته و در آينده نيز باز ھم بيشتر 

  .بر خواھد انگيخت
  

نام ديگری بر نو : شوروی" روابط بين المللی نوع جديد"
  استعمار

  
 عمده ترين عملکرد نو استعماری رويزيونيستھای شوروی: ادغام اقتصادی

ه داری انحصاری، ھمزمان با تشديد استثمار خلق در داخل، در جستجوی سود سرماي
ھای فراوان بود و الزاماً می بايد در جھت توسعه خارجی حرکت نمايد و بکمک صدور 
سرمايه و اجرای سياست نو استعماری دست به غارت خلقھای ساير کشور ھا زده آنھا را 

ی انحصاری دولتی شوروی رويزيونيستی قادر البته، سرمايه دار. به بند گرفتار سازد
نيست به استثمار توده ھای دھقانی و کارگری کفايت نمايد و برای وی ضروری است که 

اولين " خانواده بزرگ سوسياليستی"و " کشور ھای برادر. "به خارج نيز چنگ بياندازد
   .کشور ھای مود تھديد می باشند

از اين باصطالح  پايی شرقی و مغولستان،دار و دسته مرتد برژنف چند کشور ارو
در حرف ادعا می . را به خدمتگذاری مجبور کرده است" خانواده بزرگ سوسياليستی"

روابط بين "در اين خانواده بزرگ از " کشور ھای برادر"شود که روابط بين شووی و 
ً ھمان ر. می باشد" المللی سوسياليستی نوع جديد ابطه موش در واقع آنچه می گذرد دقيقا

شورويھا . و گربه است که بين متروپولھای امپرياليستی و مستعمرات به چشم می خورد
به وحشيانه ترين و قھارترين شيوه ھا متوسل شده به سلطهء خود بر روی اين کشور ھا 
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و قرار داد ھای " پيمان ورشو"آنان در زمينه نظامی بکمک . شدت بيشتری می بخشند
از نيرو ھای نظامی شان را در برخی کشور ھا مستقر ساخته تا  دو جانبه تعداد زيادی

آنجا پيش ميروند که در روز روشن صد ھا ھزار نفر برای اشغال چکسلواکی اعزام می 
ً و به ضرب شمشير . شوند آنان در زمينه سياسی، به وسيله فساد و توطئه چينی مستقيما

شورای : "اقتصادی با ابزار خود در زمينه. دولتھای دست نشانده را بوجود می آورند
تقسيم بين "، "ادغام اقتصادی"باصطالح ) COMECON" (کمک اقتصادی متقابل

را به عمل در می آورند و در " تخصصی شدن توليد"و ساير شيوه ھای " المللی کار
استعماری و استثمار  -مورد برخی از کشور ھای اروپايی شرقی و مغولستان سلطه نو

  .عمال ميکنندوحشتناکی را ا
که توسط سوسيال امپرياليسم اعمال می شود عبارت است از " ادغام اقتصادی"ھدف از 

گسستن نظامھای اقتصادی ملی کشور ھای عضو کومکن، بوجود آوردن اقتصاد ھای 
" ادغام"استعماری که به رشد يکجانبه بسيار نا متناسبی دچار ھستند، کوشش در جھت 

ابع اين کشور ھا در خدمت منافع شوروی سوسيال کامل سرزمين، جمعيت و من
با ھدف " تخصصی شدن توليد"و " تقسيم بين المللی کار"برای شوروی . امپرياليستی

  .وابسته است و در خدمت آن قرار می گيرد" ادغام اقتصادی"
تحت عنوان " کشور ھای برادر"اولين شيوه ای که شوروی ھا برای به بند کشيدن 

از آن استاده می کنند عبارت است از تخريب صنعت کشور ھای " ادغام اقتصادی"
کومکن در زمينه مواد سوخت و مواد اوليه و تبديل اين صنايع به انحصار بزرگ 

ماده  5، نسبت 1970و  1966ن و شوروی، در بين سالھای طبق آمار کومک. شوروی
تان، جمھوری اصلی وارداتی سوخت و مواد اوليه به شوروی از بلغارستان، مجارس

ذغال،  61.6نفت، ٪  93٪: دموکراتيک آلمان، لھستان و چکسلواکی عبارت اند از
شوروی با انحصاری کردن وسيع . پنبه ناخالص 64.3چدن، ٪ 97.5آھن، ٪ ٪86.9

  .مواد سوخت و مواد اوليه کشور ھای عضو کومکن آنھا را از گلو محکم چسبيده است
اختن کشور ھای عضو کومکن به توسعه يکجانبه دومين شيوه عبارت است از مجبور س

چکسلواکی مجبور است بخاطر رفع نيازمندی . محصوالت و توليدات مورد نياز شوروی
جمھوری دمکراتيک آلمان بايد صنعت . ھای شوروی در رشته راه آھن تخصص پيدا کند

ی ماشين ھای استخراج معدن را گسترش دھد و تجيزات الزم در اين زمينه را برا
بلغارستان مجبور است توليدات سبزی و ميوه مورد نياز شوروی را . شوروی بسازد

مغولستان بايد بطور تک شاخه ای دامپروری خود را برای رفع احتياج . توسعه دھد
به کار خانه ھای تبديلی، باغ " کشور ھای برادر"باين ترتيب . شوروی به گوش رشد دھد

  .ابسته به شوروی تبديل می شوندميوه و سبزی يا مراتع دامپروری و
و کنترل ھر چه موثر تر کشور ھای " ادغام اقتصادی"شوروی بمنظور تسريع اين 

سازمان ھمکاری بين المللی برای "نظير " موسسات فوق ملتی"عضو کومک مشتی از 
بانک بين "، "سازمان ھمکاری بين المللی برای صنعت شيميايی"، "صنعت متالورژی

" موسسات فوق مليتی"در واقع اين . را بوجود آورد... وغيره" گذاری المللی سرمايه
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)Organismes Supranationaux ( سازمانھای انحصاری بين المللی ھستند که توسط
سرمايه داری انحصاری دولتی شوروی کنترل می شوند و به ياری آنھا بخشھای حياتی 

ی شوروی متمرکز می اقتصاد ملی ھر کشور عضو کومکن در دست رويزيونيستھا
را گرفته و اقتصاد اين کشور ھا را بر حسب " کشور ھای برادر"شوروی گلوی . شود

اين وضع به شوروی . احتياجات خودش به نحو ھولناکی ناقص الشکل گردانيده است
امکان می دھد تا تجارت چپاولگرانه ای را بر اساس سلطه انحصاری، استعماری بر 

کامالً برتری را در تجارت خارجی کشور ھای عضو کومکن  شوروی مقام. قرار سازد
 -1970طبق نوشته ھای مطبوعات شوروی و ساير منابع خبری در سال . اشغال می کند

 در بلغارستان، 50لستان، بيش از ٪کل تجارت خارجی مغو 80مبادالت با شوروی ٪

در جمھوری دموکراتيک آلمان و حدود  40حدود ٪
3
 در لھستان، مجارستان و 1

  .چکسلواکی را در بر می گرفت
شوروی در زمينه تجارت خارجی نيز از موضع مسلط خود در قبال اين کشور ھا 

شوروی يک دو چرخه . استفاده کرده به مبادالت نا برابر و استعمار بيرحمانه می پردازد
يک گوسفند واقعی مغول اسپ مغول و يک پوست گوسفند پر شده از کاه را با  4را با 

قيمت ماشين ھای برقی که توسط شوروی از چکسلواکی وارد ميشود به . مبادله می کند

ميزان 
5
کمتر از قيمتی است که به آلمان غربی می پردازد، در حاليکه آھن را به  2

ز کشور ھای شوروی به برخی ا. چکسلواکی دو برابر گرانتر از آلمان غربی می فروشد
برابر بيشتر از نرخ بازار جھانی  4قيمت آنھا : اروپای شرقی رآکتور اتمی می فروشد

مسئول سابق سازمان برنامه جمھوری دمکراتيک آلمان گله می کرد که کشورش . است
  .ميليارد مارک زيان ديده است 2در تجارت با شوروی سالی 

سرمايه داری کالسيک تحت نام  امپرياليسم شوروی، ھمانند امپرياليسم - سوسيال
به صدور سرمايه در برخی کشور ھای اروپای شرقی و مغولستان می " ھمکاری"

دراز " وام"ميليون روبل سرمايه به عنوان  2150کالً  1971شوروی در اوائل . پردازد
شوروی از طريق اين صدور سرمايه سود ھائی را . مدت به بلغارستان صادر کرده بود

سمتگيری اين کشور ھا را در جريان توسعه شان تحت کنترل خود در می  به جيب زده
آورد و در عين حال از طريق صدور کاال ک از آن ناشی می شود می تواند به قيمت 
ھای گزاف بسياری از محصوالت و کاال ھای انبار شده را آب کند و سور ھای فوق 

  .العادهء انحصاری را به جيب بزند
ً واردات شوروی بموازات صد ور سرمايه، باين بھانه که کشور ھای عضو کومکن دائما

ادغام "مواد اوليه خود را از شوروی افزايش داده اند، از موقعيت مسلط خود در 
استفاده کرده، اين کشور ھا را به ساختن کارخانه ھائی به نفع شوروی و " اقتصادی
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اين غارتگری . استخراج کانھای معدنی با صرف سرمايه و نيروی کار وادار می سازد
  .ناب است

ميليون روبلی را به  500چکسلواکی مجبور شد يک وام مخصوص  1966مثالً در سال 
برای بکار انداختن منطقه نفتی تپومن به شوروی  شکل مفتولھای فوالدی و تجھيزات نفتی

چکسلواکی مجدداً مجبور شد تعدادی کاميون و لوله ھای قطور برای  1967در سال . بدھد
رويزيونيستھا تا آنجا پيش رفتند که . ساختمان لوله گاز در سيبری به شوروی واگذار کند

ار ھای دشوار به شوروی بسياری از کارگران را از بلغارستان گرفته برای انجام ک
  .ستادند و باين ترتيب مستقيماً کار اضافی آنان را به استثمار کشيدندفر

بر بنای فئودالی امتياز ... روابط بين خود و ھمسايگانش را"لنين در گذشته تزاريسم را که 
امروز شوروی در روابط خود با ھمسايگان . محکوم نموده بود 1"ھا بنيان می گذارد

که " تخصصی شدن توليد"و " تقسيم بين المللی کار. "بدتر از تزاريسم عمل می کندبمراتب 
رويزيونيستھای  شوروی قرار گرفته است ھمان ماھيتی را " ادغام اقتصادی"در خدمت 

ژاپن صنعتی و چين "دارد که در گذشته ميليتاريست ھای ژاپنی با بوق و کرنا تحت عنوان 
  .بين متروپول و مستعمرات تبليغ می کردند "تقسيم کار"و بشکل " کشاورزی

آلمان " نظام نوين اروپايی"رويزيونيست ھای شوروی ھمان " خانواده بزرگ سوسياليستی"
اين اصطالح تنھا . ميليتاريسم ژاپنی می باشد" فضای بزرگ شکوفايی آسيايی"ھيتلری و 

  .ھمين و بس. يک مترادف برای مناطق تحت نفوذ امپرياليسم می باشد

  

ا و " ھمکاری" عنوانی برای سياست توسعه طلبانه استعماری در کشور ھای آسيا، افريق
  آمريکای التين

الزاما ازقوانين ذاتی ,امپرياليستی تبديل شد –شوروی اکنون که به کشوری سوسيال 
البته شوروی نميتواند برای احراز سيادت استعمارگرانه اش به . تبعيت ميکندامپرياليسم 
قناعت ورزد و مجبور است در مناطق وسيع از " خانواده بزرگ سوسياليستی" محدوده  

برای کسب بازارھای بازھم بيشتر برای کاالھايش و دستيابی به منابع مواد خام  کره ارض 
  . به مناطق جديد برای سرمايه گذاری تالش نمايد

طبيعی فراوان اند و کشورھای آسيا ، آفريقا و آمريکای التين يعنی مناطقی که درآن مواد 
دار و . اقتصاد عقب مانده آماج توسعه طلبی استعماری رويزيونيست ھا شوروی ميباشد

به اين کشورھای را دارند ولی در واقع تالش ميکنند " کمک" دسته مرتدان شوروی ادعای 
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برخی از کشورھای اين مناطق را در حوزه نفوذ خود وارد ساخته و " کمک" زير پوشش 
  . ياليزم امريکا بر سر منطقه بينابين به کشمکش پردازندبا امپر

ميباشد " دريافت کننده کمک " وسيله برای نفوذ کامل اين کشور در کشور" کمک شوروی" 
" عموما مسئله بر سر . شرايط اقتصادی و سياسی بسيار دشواری ھمراه ميشود" زيرا 

کشور " ازين طريق کنترول و آب کردن تجھيزات نظامی از مد افتاده و " کمک نظامی
ساليانه به " کمک. " و دخالت در امور نظامی ، سياسی و اقتصادی آن ميباشد" کمک شده 

و " کمک اقتصادی "  30: % شوروی به اين مناطق به يک ميليارد روبل بالغ ميشود
مھمترين اين مناطق ، مقدمتا خاوروميانه و منطقه خليج فارس ". کمک نظامی"  %70

و پس از آن شبه قاره جنوب آسيا ، خاورميانه و منطقه خليج فارس اھميت  ميباشد
شوروی کوشش . به وفور يافت ميشوداستراتيژيک عظيمی دارند به عالوه نفت در آنجا 

خود در آنجا پايگاه ھای دريايی و ھوائی مستقر کند و اکتشاف " کمک "ميکند ازين طريق  
، تعداد زيادی ازکشورھای اين مناطق را کنترول  ، استخراج ، پااليش و حمل ونقل نفت

شبه قاره جنوب آسيا نه تنھا اھميت . کرده و خريد نفت را به انحصار خود در آورد
شوروی . استراتيژيک بزرگی دارد بلکه ازنظر منابع انسانی و مادی نيز بسيار غنی است

ست اندازی کرده در از طريق صدور تسليحات ، سرمايه و تجارت نابرابر برين منابع د
ھند عمده . امور کشورھای منطقه دخالت نموده و موذيانه پايگاه ھای نظامی به دست بياورد

شوروی استفاده ميکند و بخش " کمک " ترين کشور شبه جزيره قاره آسيا است که از 
بزرگی از رشته ھای اقتصاديش تحت نظارت رويزيونيست ھای شوروی قرار گرفته 

کرده " کمک " ، موسساتی که شوروی برای ساختمان آنھا  1970سال  در اواخر. است
 30: % بود ، توليد صنعتی کشور را به نسبت ھای زير تحت کنترول خود در آورده بود

 30% توليد برق ،  20% ميکانيک سنگين ،  85% نفت تصفيه شده ،  60% فوالد ، 
که به کمک ميپردازد ، به تملک  شوروی در رشته ھايی. ابزار برقی  60% مواد نفتی ، 

نقشه طرح ھا و اعمال قدرت مطلق در ساختمان کارخانه بسنده نکرده آنچنان کارھا را 
تنظيم ميکند که پس از به کار افتادن کارخانه ، ھند ديگر ھيچگونه امکانی برای قطع 

زار پيش در مورد تعمير و تھيه آالت و اب. وابستگی اقتصادی اش به شوروی نداشته باشد
بازھم اتکاء به رويزيونيست ھای ... ساخته و وسايل ضروری و تھيه مواد اوليه پايه ای و 

شوروی بايد متقابال به وسيله " کمک " عالوه براين ،  اين اصل که . شوروی پيدا ميکند
دادن جنس جبران گردد توليد عمومی ھند را باز ھم بيشتر تحت نظارت شوروی قرار 

که با نيازھای ... کارخانه کفش ، لباس، رنگ ، چرم ، المپ ھای الکتريکی چندين . ميدھد
  . شوروی منطبق بودند درھند ساخته شده اند
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محصوالت اين کارخانه ھا برای رفع نيازمندی ھای خود ھند نميباشند بلکه مصروف 
تصفيه حساب بدھکاری ھا به شوروی ميشود بدين ترتيب ، رويزيونيست ھای شوروی با 

از مواد اوليه و نيروی کارارزان قيمت ھند استفاده کرده اين کشور را به " کمک " وشش پ
ھند : " مطبوعات ھندی ، گله ميکردند که . ای بدل ساخته اندصورت کارخانه تبديلی شعبه 

  ". ھمان تخم مرغی است که بدون ھيچ ترديدی درسبد روسيه ميافتد

دارودسته مرتد شوروي مدعي اند كه كشورھاي درحال توسعه تنھا درصورت اتكا به 
قادرخواھند بود بدون ھيچگونه "ھمراه باشوروي " تقسيم بين المللي كار"آن واجراي "كمك"

مانعي به استقالل واقعي سياسي واقتصادي ومقابله باسلطه خود سرانه امپرياليسم دست 
حتي خود رويزيونيستھاي شوروي مجبورند . بزرگ است اين يك دروغ حقيقتا".يابند

تحت تاثيرنسبتا قوي "اعتراف كنند كه تقسيم كاربين شوروي وكشورھاي درحال توسعه 
وخصوصيتش دراين است كه  "تقسيم وظايف ومسئوليت ھاي قبلي بوجود آمده است

ي بامواد محصوالت صنعتي وخصوصا ماشين آالت بامواد اوليه،محصوالت مناطق استوائ"
پنبه شوروي ازمناطق آسيا،افريقا  92%كائوچو و 95". %سوخت وغيره مبادله مي شود

نفت خاورميانه مس شيلي،قلع بوليوي، گوشت شرق . وآمريكاي التين بدست مي آيد
آفريقا،اورانيوم سومالي،اين است آنچه كه شوروي باماشين آالت  كھنه وبنجل خود معاوضه 

شوروي صنعتي ويك آسيا،يك آفريقا ويك "بين يك" بين المللي كار تقسيم"آيااين . مي كند
  تقسيم كارنمونه بين متروپولھا ومستعمرات نمي باشد؟"آمريكاي التين كشاورزي

درسال است  5/2%دارودسته مرتد شوروي نغمه سرمي دھد كه نرخ سود وامھايش تنھا 
كمك "آن بعنوان دليل برايواين نرخ كمترازنرخ وام سرمايه داري كالسيك مي باشد واز

درواقع،وام شوروي تنزيل پنھاني است ونرخ اين تنزيل . اش استفاده مي كند" غيرانتفاعي
شوروي،ھمراه باوامھائي كه به كشورھاي .درقيمت كالن كاالھاي دريافتي مستتراست

يد آسيا،افريقا وآمريكاي التين مي پردازد مقررمي سازد كه اين وامھا بايد حتما براي خر
بيشتراين كاالھا سالحھاي كھنه،تجھيزات قديمي ومحصوالت . كاالھاي شوروي خرج شود

  .باد كرده مي باشند

نه فقط اين كاالھا ازنظرتكنيك عقب مانده وازنوع نامرغوب ميباشند بلكه قيمت ھاي شان 
بھاي برخي (درصد بيش ازنرخ جھاني است 30تا20نيزبطورغيرعادي گران است وگاه 

  ).برابرنرخ جھاني بالغ مي شود2به بيش از ازكاالھا

امپرياليزم شوروي ازموقعيت بستانكاري خود سواستفاده كرده  –عالوه براين،سوسيال 
كشوربدھكاررابه پرداخت بدھي اش وادارمي سازد وياناگھاني تصميم مي گيرد كه 

  .ردازدكشورمزبوربايد قرضھايش راازطريق واگذاري برخي مواد اوليه اش به شوروي بپ
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طبق نوشته مطبوعات،يكي ازكشورھاي خاورميانه بايد براساس قراردادھائي كه باشوروي 
منعقد ساخته تمامي بدھي وكسري بازرگاني خود باشوروي رابوسيله صدورنفت دربين 

ازنرخ بازارجھاني  20%بعالوه قيمت نفت مزبوربايد . بپردازد 1980تا 1973سالھاي 
  .چيزي نيست مگريك استثماربيرحمانه" ائبهكمك بي ش"اين .نازلترباشد

ازمبارزه انقالبي خلقھاي آسيا،افريقا " پشتيباني كامل"دارودسته مرتد شوروي لفظا مدعي 
وآمريكاي التين مي باشد درواقع امر،رويزيونيستھاي شوروي براي اعمال 

اين انقالبي استعمارنوبامرتجعترين نيروھاي جھاني ھم پيمان شده وازاين طريق درمبارزات 
آنان براي كمك به مرتجعين كليه كشورھاپول وسالح ارسال مي .خلقھا خرابكاري مي كند

آنان به عمليات توطئه آميزدربسياري ازكشورھاي . دارند تاانقالبيون سركوب شوند
آسيا،افريقا وآمريكاي التين پرداخته باھزارحيله ازمرتجعين تمام كشورھا به منظورخاموش 

به سركوب جنبش ھاي . ھاي مبارزه مسلحانه خلقھايشان،پشتيباني مي كنندنمودن شعله 
  .آزاديبخش ملي پرداخته نقش ژاندارم جھاني راايفامي نمايند

  

  امپرياليزم شوروي آستانه انقالب اكتبردوم مي باشد –سوسيال 

  امپرياليزم شوروي-طفيلي گري وگنديدگي مفرط سوسيال

ھمچون حيوانات وحشي . ايه داري انحصاري استامپرياليزم شوروي سرم –سوسيال 
خلق زخمتكش شوروي رابيرحمانه استثماروبرآن ستم مي كند وخلقھاي . درنده است

بخصوص خلقھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين .سايركشورھاراغارت به بند كرده مي كشد
قطه نظريك ازاين ن. وجائي براي طمع امپرياليزم سرمايه داري كالسيك باقي نمي گذارد

 –ولي مانند تمام امپرياليستھا،سوسيال .ببرواقعي است وبايد جدا روي آن حساب كرد
ازآنجا كه ھرسرمايه داري انحصاري . امپرياليزم شوروي درعين حال  يك ببركاغذي است

الزاما ھم دچارگنديدگي وھم طفيلي گري است،پس يك سرمايه داري محتضراست وسرمايه 
امپرياليزم شوروي چه  -سوسيال. ازاين قاعده مستثني نيست داري انحصاري شوروي

درزمينه اقتصاد وچه درزمينه سياست،خصوصيات طفيلي گري وگنديدگي خود راآشكار 
روزيكه خلق شوروي  وخلقھاي جھان آنرا به موزه تاريخ بسپارند چندان . مي سازد
  .دورنيست

درجازدن توسعه اقتصادي به چشم  امپرياليزم شوروي قبل ازھمه –گنديدگي مفرط سوسيال 
روابط توليدي سرمايه داري انحصاري دولتي درشوروي، ازرشد نيروھاي . مي خورد
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شوروي يك كشورسوسياليستي بود،توليد  زمانيكه. مولده اجتماعي جداجلوگيري مي كند
 1929متوسط ساليانه بين سالھاي  4/17%صنعتي به مقداربسيارزيادي باآھنگ باالي 

امپرياليزم، آھنگ رشد متوسط ساليانه توليد  –باظھورسوسيال . رشد مي نمود 1938و
رسيد / 7/7%به  1971درسال .سقوط كرد% 6/8به  1970و1961صنعتي بين سالھاي 

وضعيت توليد كشاورزي شوروي، زيرسلطه . تنزل يافت 7%به كمتراز 1972ودرسال 
رچندين نوبت كشاورزي به برژنف ازاين ھم وخامت بارتراست ود –مرتدان خروشچف 

بحرانھاي حادي دچارگشته است وواردات فراوان غالت ازآمريكا،كانادا واستراليا رااجتناب 
ھمراه باسقوط صنعت،خرابي كشاورزي،تقليل دامداري،تورم،كمبود كاال . ناپذيرساخته است

دربازار،مشكالت تغذيه،خلق زحمتكش درشرايط روزبروز دشوارتري زندگي مي 
امپرياليزم شوروي دراين امرمنعكس مي شود كه  –اھرديگرگنديدگي مفرط سوسيال تظ.كند

مقدارمتنابھي ازنيروھاي انساني ومادي رادرامورمربوط به تداركات جنگي بكارمي 
بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرونماينده آن دارودسته مرتد برژنفي ضرورتا .گيرد

رده اقتصاد كشوررادرمقياس وسيعي پيروي ك" كره نه -توپ آري"ازسياست ھيتلري
 4تا 3مطابق برخي تخمين ھا مخارج نظامي شوروي . ميليتاريزه مي نمايند

 80به بعد،به حدود  1970مخارج نظامي ساليانه،ازسال :برابربيشترازارقام رسمي است
  .ھزينه دربودجه دولت 30%ميليارد دالرمي رسيد،يعني به بيش از

يادت دريائي خود،ناوگان جنگي خود رابه نحوفوق العاده شوروي براي رقابت واعمال س
. گسترش داده است وسال به سال به مخارج نظامي براي ساختن ناوھاي جنگي مي افزايد

ميليارد دالرتخمين زده 2،بطورمتوسط ساليانه 60دراين مورد،مخارج شوروي،درسالھاي 
ميليون دالربيش ازمخارج 900ميليارد دالررسيد يعني 3به  70مي شود،درحاليكه درسال 

بسياري ازثروتھاي اجتماعي براي تجديد توليد وسيع ويابه . آمريكا درھمان سال
 –منظوربھبود شرايط زيست مردم استفاده نشده بلكه درخدمت تداركات جنگي سوسيال 

اين است : امپرياليزم وسياست خارجي تھاجمي وتجاوزگرانه اش قرارمي گيرد
  .امپرياليزم –سيال تبلوربارزگنديدگي سو

صدرمائومي . تظاھرديگرآن درسياست ارتجاعي ھمه جانبه ورشد فساد اجتماعي مي باشد
امروزدرشوروي ديكتاتوري بورژوازي برسركاراست،ديكتاتوري بورژوازي :"گويد

،نقل 1964مه  11ازمالقات ( "بزرگ،ديكتاتوري ازنوع فاشيستي آلمان،ديكتاتوري ھيتلري
 –ي سوسيال اين تزصدرمائو ماھيت طبقاتي ومنشاء اجتماع.) 1970آوريل  22،"روزنامه خلق"از

امپرياليزم راكامال برمالساخته برماھيت فاشيستي آن تاكيد وماسك اين دروغ بزرگ مرتدان 
  .راپاره كرده است" دولت تمام خلقي"شوروي درباره 
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رويزيونيستھاي شوروي،اززمانيكه قدرت راكسب كردند،ديوانه وارپيچ ومھره ھاي 
ه تنھا براي تشديد فشاربرروي مردم آنان ن. ديكتاتوري فاشيستي خود راسفت ترمي كنند

ھاي تكنيكي وعلمي مجھزساخته اند بلكه ارگانھاي پليسي وجاسوسي خود راباآخرين شيوه 
ھمچنين تشكيالت ويژه اي رادرمقياس وسيع،دركارخانه ھا،درتعاونيھاي 
 .كشاورزي،درادارات،درانجمن ھا وبراي نظارت دقيق توده ھاي خلق بوجود مي آورند

كافي است يكنفربوضوح نارضايتي خود .ورسياه شوروي راكامال خفه مي كندامروز،تر
راازباندبرژنف ابرازدارد وجرئت مقاومت داشته باشد تابالفاصله تحت مراقبت وتعقيب 

افترازدن به "روانه گردد وفورا اتھام " بيمارستان رواني"قرارگيرد ومحاكمه شده يابه 
بوي زده شود ودراردوگاھھاي كارويازندانھا " دولت شوروي وخرابكاري درنظم اجتماعي

  .محبوس گردد

دارودسته مرتدان برژنفي، صرف نظرازشيوه ھاي قھرآشكاري كه براي سركوب خلق 
آنان براي فاسد :بكارمي گيرند،ازروشھاي ماليمتري نيزبراي انھدام مخالفين استفاده مي كنند

ززندگي رايج دركشورھاي نمودن خلق شوروي،منحط ترين جلوه ھاي فرھنگ،ھنروطر
عقب مانده ترين چيزھا،مرتجعين وفاسد .امپرياليستي كالسيك رادرشوروي پياده كرده اند
زمينه مساعدي براي رشد  امپرياليست –ترين ايدئولوژيھاي جھان درشوروي سوسيال 

  .بدست مي آورند

امپرياليزم شوروي ھمچنين دراين امرتظاھرمي  –وگنديدگي مفرط سوسيال طفيلي گري 
يابد كه اين بورژوازي بوروكراتيك انحصارگريش ازدھھا برابروگاه حتي تاصد برابردرآمد 

اگراين بورژوازي زندگي رابا ھرزگي . كارگران ودھقانان ساده حقوق دريافت مي كند
پاداشھاي كالن وياامتيازات بي شمارفردي صرفا بخاطرحقوق ووطفيلي گري مي گذراند،

نيست بلكه دراثرتقلب، فساد،اختالس،دزدي ازخزانه عمومي بياري قدرت اقتصادي 
درشوروي،يك قشرآريستو كراسي .وسياسي كه دردستھاي خود متمركزنموده اند نيزمي باشد

اين .ردروشنفكري كه به بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرشديدا وابسته است نيزوجود دا
آريستوكراسي روشنفكرازروشنفكران بورژوازي بوروكراتيك انحصارگرتشكيل شده كه 
درزمينه ايدئولوژي درخدمت اين طبقه قرارگرفته اند ومانند اين بورژوازي درھمان زندگي 

شولوخوف،اين نويسنده منحط كه ترس ازجنگ وپاسيفيسم .ھرزه انگلي غوطه مي خورند
بلكه ماشين شخصي اونه تنھا صاحب .روت ھنگفتي بھم زده استبورژوائي رارواج ميدھد ث

مالك ھواپيماي خصوصي گرديده است وحتي ازميزان حساب بانكي خود اطالع دقيقي 
  !ندارد
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نيتجه اينكه درشوروي ودرھريك اززمينه ھاي اقتصادي،سياسي يافرھنگي يك فضاي 
نند انگلي كه ازتل پھن اين رژيم اجتماعي،ھما.طاعوني درجامعه اي فاسد حكمفرماست

  .حيات مي گيرد،ازخود ھيچ نيروي مستقلي ندارد

  

ده ون آغازگردي م اكن ويني ھ اريخي ن ه :دوران ت ارزه برعلي دوران مب
  امپرياليزم آمريكا ورويزيونيسم شوروي

امپرياليزم شوروي درداخل كشورخلق زحمتكش شوروي راوحشيانه استثماروبه  –سوسيال 
خانواده بزرگ "ج سلطه استعاري شديدي برروي كشورھاي آن ستم مي كند ودرخار

اعمال كرده درھرنقطه اي ازجھان به تجاوزگري وتوسعه طلبي مي " سوسياليستي
به ھمين علت است كه چه درزمينه داخلي وچه درزمينه خارجي،كليه تضادھائي كه .پردازد

  .مي شود روزبه روز حادترمي گردند باآنھا مواجه

فشارواستثماري كه توسط بورژوازي .ھست،مقاومت ھم ھست ھركجا كه اختناق
بوروكراتيك انحصارگربرروي خلق شوروي اعمال مي شود الزاما دربرابرمقاومت اين 
خلق مواجه مي شود وتضاد بين خلق وبورژوازي روزبه روز شدت بيشتري بخود مي 

بكاري درتوليد،غيبت اشكال اين مقاومت خود را دربرابردارودسته حاكم به وسيله خرا. گيرد
توده ھاي انقالبي بارھا وبارھا دربسياري ازمناطق به تظاھرات .ويااعتصاب ابرازميدارند

درتمام شوروي گاه به .اعتراضي برعليه ديكتاتوري فاشيستي مقامات شوروي برخاسته اند
گاه نشريات مخفيانه به چاپ مي رسد واعالميه ھاي متعددي دراعتراض برعليه سلطه 

. اعي دارودسته مرتد شوروي منتشرمي شود وستم گري قشرممتاز راافشامي سازدارتج
فرزندان قھرمان اكتبرمسلما نمي توانند درمقابل سلطه ارتجاعي تزارھاي نوين سرتسليم 

پرولتاريا روسيه براي " :لنين،درزمان حاكميت شوم تزاريسم نوشته بود.فرود بياورند
جنگ :"لنين ("زدادن قرباني ھراس نداشته استرھائي بشريت ازننگ سلطنت تزاري ا

مسلما امروز نيزپرولتاريا،خلق زحمتكش . ) 24ص 21آثار،جلد "دموكراسي روس–وسوسيال 
روشنفكران انقالبي شوروي دعوت لنين رااجابت كرده تزارھاي نوين راسرنگون  و

  .وديكتاتوري پرولتاريا رامجددا برقرارخواھندساخت

 امپرياليزم ودولت ھا وخلقھاي تحت ستم –بعالوه،تضادھاي موجود بين سوسيال 
" ادغام اقتصادي"شوروي سياست نواستعماري .نواستعمارشوروي دائماتشديد مي گردند

وازاين طريق برخي ازكشورھاي اروپاي شرقي ومغولستان راغارت رااعمال كرده 
وبزيريوغ خود مي كشد واين امرباعث تشديد مقاومت اين كشورھا دربرابرغارتگري 
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ازانش رابراي اشغال چسلواكي گسيل شوروي،باوقاحت تمام،سرب.وسلطه جوئي مي شود
داشته وبااين عمل خود،چشمان خلقھاي كشورھاي اروپاي شرقي ومغولستان رابازھم 

. امپرياليزم شوروي گرديد –بيشترگشوده وباعث تشديد مبارزه آنان برعليه سوسيال 
 گسيل زره پوشھاي.باالخره اروپاي شرقي ھم بايد روزي مانند يك بشكه باروت منفجرشود

امپرياليزم رااثبات نمي كند بلكه به عكس نشانه  –شوروي به پراگ نه تنھا قدرت سوسيال 
  .آغازفروپاشي امپراطوري نواستعماري آن ميباشد

شوروي به منظورنفوذ دركشورھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين وغارت وتجاوزبه آنان 
ھاي اين كشورھا قرارمي رابرافراشته ودرعمل خود رادراردوگاه مقابل خلق" كمك"پرچم
شوروي به برخي ازكشورھاي ساحلي مديترانه  امپرياليزم –دست اھريمني سوسيال . دھد

پايگاه ھاي نظامي درآنجا احداث مي كند،حق استفاده :واقيانوس ھند نيزرسيده است
ازبنادركسب مي كند ودرسياست داخلي وخارجي اين كشورھا دخالت كرده آنرا 

كشتي ھاي اقيانوس پيماي شوروي درھمه جا حضوردارند . كشد بزيركنترول خود مي
ومنابع ماھي سايركشورھا راغارت وياازبين مي برند وبه حاكميت دريائي آنان تجاوزمي 

امپرياليزم  -خلقھاي آسيا،آفريقا وآمريكاي التين روز به روز ماھيت ارتجاعي سوسيال. كنند
خائن به خلقھاي انقالبي "شوروي به مثابه آنان بامرتدان.شوروي راروشن تردرك مي كنند

. شديدا برخورد داشته اند" دشمنان عمومي خلقھاي جھان"،"استعمارگران نوين"،" جھان
كشورھا وخلقھائي كه قرباني تجاوز،كنترول،دخالت وزروگوئي رويزيونيسم شوروي 

ه ضد امپرياليستي مبارز وامپرياليزم آمريكا قرارگرفته اند باھم متحد مي شوند وپيروزمندانه
  .وضد استعماري وخصوصا ضد دوابرقدرت اتمي راآغازمي كنند

امپرياليزم شوروي درخارج به تجاوزگري وتوسعه طلبي  –نكته سوم اينكه سوسيال 
افسارگسيخته پرداخته ھركجاكه بتواند دست اندازي نموده براي تسلط بربازارھا،منابع مواد 

به اين ترتيب تضاد ھاي درون . به رقابت برمي خيزدويابازارھاي سرمايه گذاري  اوليه
امپرياليستي ومخصوصا تضادھاي بين دوابرقدرت اتمي،شوروي وآمريكا،كه ھريك ازآنان 

اكنون،مسابقه .استه نحوبي سابقه اي تشديد يافته روياي آفائي جھان رادرسرمي پروراند،ب
گره گاه استراتيژيك رقابتشان .ابرقدرت اتمي براي سيادت جھاني مسئله اي اساسي استدو

ازآنجاكه اروپا منطقه اي حياتي براي جھان سرمايه داريست،بھمين جھت . دراروپاست
 - ھميشه غرب دراين خيال بود كه سوسيال.دوابرقدرت برسرآن به مقابله باھم مي پردازند

ليكن چنين سخت ھضم .سازد واين بالرابه چين نازل كند امپرياليزم رابه شرق منحرف
امروزه،رويزيونيستھاي شوروي درشرق سروصدا .است وسالھاست كه دندان خرد مي كند

راه مي اندازند تابه غرب حمله كنند وبه تالشھاي خودشان براي تسلط براروپاشدت بخشيده 
درده سال . مستقراست دريائي وزميني شوروي درغرب اورال دوسوم قواي نظامي.اند

 200بيش از 1970درسال . اخيرناوگان جنگي شوروي به نحو چشمگيري تقويت شده است
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شوروي درتمام درياھاي عمده جھان دست به مانورھاي نظامي كه داراي . ناوبكار افتادند
خود رابه رخ ديگران ميكشد وبه توسعه طلبي  برد جھاني ھستندزده،قدرت دريائي

  .يانوس ھند وھركجا كه بتواند مي پردازددرمديترانه،اق

اين رقابت كه به .رقابت بين شوروي وآمريكا سرچشمه ناامني ھا درجھان مي باشد
منظوراحرازسيادت جھاني صورت مي گيرد،بيش ازپيش بامقاومت سرسختانه جھان سوم 

آميزش .مواجه شده ودرعين حال نارضائي ژاپن وكشورھاي غربي راباعث مي گردد
علت آنست .دوابرقدرت نويد مي دھدت داخلي وخارجي ،ايام بس صعيتري رابراي مشكال

  ".پژمردن گلھا راچاره نيست"كه 

امپرياليزم شوروي درمرزھاي چين  –امپرياليزم يعني تجاوز،يعني جنگ،سوسيال 
مابايد آموزش .قوامستقرمي كند وآرزو دارد كه چين رابه مستعمره خود تبديل سازد

وكليه اقدامات  تدارك دربرابرخطرجنگ احتمالي وبالياي طبيعي"اره صدرمائو رادرب
بايد آمادگي خود رادرپيش بيني جنگ افزايش دھيم تابتوانيم .اجراكنيم" درخدمت به خلق

رابه عقب نشيني وادارسازيم،درمقابل شروع جنگ جھاني ومخصوصا دربرابرحمله  مھاجم
ماھردشمن مھاجمي راقاطعانه :ياربمانيمامپرياليزم ھش –غالگير كننده شوروي سوسيال 

  !وتماما درھم خواھيم شكست

رويزيونيسم شوروي وامپرياليزم آمريكا،درھمكاريشان،آنچنان :"صدرمائو بيان ميدارد
. فضاحت ورسوائي ببارآورده اند كه خلقھاي انقالبي جھان آنان رابي كيفرنخواھند گذاشت

دوران مبارزه عليه :اكنون آغازگرديده استدوران نويني ھم .خلقھاي جھان بپامي خيزند
جھان سوم درمبارزه برعليه ھژمونيسم وسياست .1"امپرياليزم آمريكاو رويزيونيسم شوروي

اين امر، امروزدرروابط  .خود سرانه دوابرقدرت آگاھي خود راارتقاء داده وقويترمي شود
ترتيب تصويرمي  اوضاع امروز جھان باين.بين المللي واقعه بزرگي به شمارمي آيد

اين ".،باد عمارت رافرامي گيرد"پيش ازتوفان"،"دگرگوني ھاي عظيم درزيرآسمان:"شود
كشورھائي كه قرباني .است تبلوركنوني تضادھاي اساسي جھان كه توسط لنين تحليل شده اند

تجاوز،توطئه،دخالت كنترول وفشارامپرياليزم قرارمي گيرند،ھرچه بيشترمتحد 
  ه متحد راايجاد مبارزه خود شده،وسيعترين جبھ

  1969آوريل  28،"روزنامه خلق"نقل از -1

رابرعليه امپرياليزم،نواستعمارويااستعماركالسيك وخصوصا برعليه دوابرقدرت آمريكا 
ھم .كشورھا استقالل ملتھا آزادي وخلقھا انقالب مي خواھند. وشوروي شدت مي بخشند

ناپذيرتبديل شده است واين جريان تاريخي اكنون اين حكم به يك جريان تاريخي انسداد 
  .عظيم دوابرقدرت راباخود خواھد برد
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جھان بي :"صدرمائو،درآستانه پيروزي جنگ مقاومت ضدژاپوني،چنين پيشگويي مي كرد
البته مابايد  .چون وچرا راه ترقي رادرپيش خواھد گرفت ونه راه ارتجاع را

ھاوپيچ وخمھاي موقتي وياحتي جدي بسيارھشيارباشيم واحتمال پاره اي فرازونشيب 
دربسياري ازكشورھا ھنوزنيروھاي ارتجاعي درجريان حوادث راازنظرفرونگذاريم؛

وجود دارد كه ازوحدت،ترقي وآزادي خلق كشورخود وخلقھاي كشورھاي نيرومندي 
ھركس كه چشمھايش رابرروي اين امكانات ببندد،مرتكب اشتباه . ديگرجلوگيري مي كنند

معذلك گرايش عمومي تاريخ ازھم اكنون باوضوح تمام تعيين .د شدسياسي خواھ
  .) 217،ص3چاپ پكن،منتخب آثار،جلد"درباره دولت ائتالفي"مائوتسه دون ("وتغييرنخواھد كرد.شد

امپرياليزم فقط يك پيچش موقتي تاريخ مي باشد ولي بمانند ھرامپرياليزم  -ظھورسوسيال
تضادبين :سرمايه داري كالسيك درتضادھاي بي شماري غوطه مي خورد كه عبارتنداز

ارگرشوروي باپرولتاريا وتمامي خلق زحمتكش بورژوازي بوروكراتيك انحص
خصوصا  امپرياليزم باامپرياليزم سرمايه داري،كالسيك-شوروي،تضادبين سوسيال

دراثروجود وتكامل اين .اين تضادھا بيش ازپيش تشديد مي گردند.باامپرياليزم آمريكا
موزه امپرياليزم شوروي توسط خلق شوروي وخلقھاي جھان به  -تضادھا،بالشك سوسيال
 (."امپرياليزم آستانه انقالب اجتماعي پرولتارياست:"لنين گفته بود.تاريخ سپرده خواھدشد

سوسيال امپرياليزم شوروي نيزآستانه انقالب سوسياليستي  )10چاپ پكن،ص ..."امپرياليزم"لنين،
اتحاد شوروي اولين كشورسوسياليستي بود :"صدرمائوچنين مي گويد.اكتبردوم مي باشد

يرغم اينكه رھبري حزب ودولت شوروي عل. وحزب كمونيست اش توسط لنين ايجاد گرديد
ھم اكنون توسط رويزيونيستھا غصب گرديده،من به رفقا توصيه مي كنم كه اعتقاد راسخ 
داشته باشند،خلق شوروي،توده ھاي عظيم اعضاي حزب وكادرھا خوب ھستند وانقالب مي 

 6،"روزنامه خلق"نقل از:مائوتسه دون (."خواھند وسلطه رويزيونيسم زمان چنداني نخواھدپائيد
   )1967نوامبر

پرافتخارلنينيسم وپرتوان ازسنت پرافتخارانقالب اكتبروپشتيباني خلق شوروي بزيرپرچم 
كرده،برسرزمين گسترده شوراھا  امپرياليزم رادفن-خلقھاي جھان،سرانجام سوسيال

  .ديكتاتوري پرولتاريا،سوسياليسم وماركسيسم لنينيسم رابه اھتزازدرخواھد آورد

پرولترھادراين ميان چيزي !رزندبگذارطبقات حاكمه ازانديشه انقالب كمونيستي برخود بل"
  .جززنجيرھايشان راازدست نمي دھند ولي جھاني رابدست خواھند آورد

 ) 76چاپ پكن،ص ".مانيفست حزب كمونيست:"ماركس وانگلس("!پرولترھاي سراسرجھان متحد شويد

 




