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یادداشت نارش بر چاپ دّوم

اقتصاِد سیاسی یکی از رشته های دانش اجتماعی  است که موضوعش بررسِی 
با یکدیگر در رونِد تولید است. پس از کشف و  مناسبات اجتماعی انسان ها 
قانون مندی های  تنظیم  و  مارکس،  توسط  ماتریالیستی  علمِی  فلسفٔه  تدوین 
او،  سوی  از  بشری  جامعٔه  اقتصادی-اجتماعِی  ساختارهای  تکامل  عینِی 
شد.  تبدیل  مارکسیسم  بنیادی  اجزای  از  یکی  به  مارکسیستی  اقتصاِد سیاسی 
ُفرماسیون های  از  آن  گذاِر  و  بشری  جامعٔه  تکامِل  مرحله های  شناخِت  برای 
کمونیسم-   و  سوسیالیسم  تا  اّولیه  کمون  از  گوناگون-  )صورت بندی های( 
شناخِت قانون های تکامِل ساختار اقتصادی هر ُفرماسیون )صورت بندی(، و 
تکامِل  از  به هر مرحلٔه مشخص  تولیدِی مربوط  مناسبات  همچنین مجموعٔه 
که  است  علمی  سیاسی  اقتصاِد  دیگر،  عبارت  به  است.  الزم  بشری،  جامعٔه 
آن مناسبات اقتصادی  را که در رونِد تولید، توزیع، و مبادلٔه کاالهای ماّدی در 
مرحله های گوناگون تکامل بشری میان انسان ها برقرار می شود، و همچنین 
قانون های اقتصادی حاکم بر تکامِل این مناسبات را بررسی می کند. اسلوب 
و  دیالکتیک  ماتریالیسم  پایٔه  بر  مارکسیستی،  سیاسِی  اقتصاِد  در  بررسی  این 
تکیه بر واقعیت های عینی و موجود در خارج از ذهن انسان هاست. مارکس 
در کتاب نبوغ آمیِز »سرمایه«، عالی ترین نمونٔه کاربرِد دیالکتیک را در بررسی 
کاماًل  بررسی های  از  عظیمی  انبوه  پایٔه  بر  و  داد،  نشان  سیاسی  اقتصاِد  علم 
مشخِص تاریخی، مفهوم هاِی کلیدی و مهمی مثل کاال، سرمایه، مزد، ارزش، 
نظام  بررسی  به  به تفصیل  او  کرد.  تعریف  علمی  دقت  با  را  اضافی  ارزش  و 
اقتصادی جامعٔه سرمایه داری پرداخت، و گریزناپذیر بودن گذار آن نظاِم مبتنی 
پیروزی کار بر سرمایه را  از استثمار، و  اقتصادی فارغ  به نظام  بر استثمار را 

نشان داد.
سیاسی  اقتصاِد  بهره ِکشی،  از  فارغ  انسانی   جامعٔه  راه  کوشندگان  برای 
پایه های  شناخِت  در  آنان  به  که  است  پرقدرتی  ابزار  و  دانش  مارکسیستی 
اجتماعی،  گروه های  و  طبقه ها  از  یک  هر  جایگاِه  طبقاتی،  جامعٔه  اقتصادِی 



سیاست های  تنظیِم  در  و  می کند،  کمک  جامعه  تاریخِی  تحّوِل  سیر  جهِت  و 
و  فراگیری  با  می رساند.  یاری  آنان  به  زحمتکشان  سوِد  به  طبقاتی  مبارزٔه 
سرمایه داری  اقتصاد  قانون های  شناختن  و  علمی،  ابزاِر  این  درست  کاربرِد 
است که می توان بر رونِد تحّول های اجتماعی به جلو، به سوِی جامعٔه فارغ 

از بهره ِکشی، گام برداشت.
سیاسی- »اقتصاد  ارزشمند  درسنامٔه  یا  کتاب  که  بود  اساس  همین  بر 
ایران،  در  سرمایه داری  رشد  از  نمونه هایی  ذکر  با  سرمایه داری«،  تولید  شیؤه 
به هّمِت دانشمند شهید توده ای، ف.م. جوانشیر، برای پیکارگراِن راه بهروزی 
زحمتکشان تهیه و تدوین شد. این کتاب نخستین بار در سال 1357 به وسیلٔه 
سوسیالیسم  راه  پویندگان  اختیاِر  در  و  چاپ  ایران«  تودٔه  حزب  »انتشارات 
قرار داده شد. با توجه به ارزِش اصوِل علمی  به کار برده شده در این درسنامه 
به رغم آنکه سال ها از تدوین آن می گذرد، و همچنین با توجه به شیؤه مناسبی 
شده  گرفته  کار  به  آن  در  مارکسیستی  سیاسِی  اقتصاِد  علم  آموزِش  برای  که 
است، بر آن شدیم تا این درسنامٔه باارزش را با همان محتوا، َسبِک نوشتار، و 

فصل بندی های چاپ نخسِت آن، باِر دیگر منتشر کنیم.
چاپی  غلط های  جمله  از  امالیی،  و  چاپی  اشتباه های  دّوم،  چاپ  این  در 
ذکر شده توسط مؤّلف در »غلط نامٔه« چاپ اّول، اصالح شده است. به عالوه، 
امالی  شیؤه  در  فارسی،  نوین  )رسم الخط(  نگارش  شیوه های  اساس  بر 
واژه های ترکیبی- و در درجٔه اّول به منظور جدانویسی و آسان  خوانِی متن-
تغییرهایی داده شده است، و آنجا که احتمال دشواری در خواندن بوده است، 

عالمت گذاری جمله ها نیز ویرایش شده است.
انتشارات حزب تودٔه ایران خرسند است که چاپ دّوم » اقتصاد سیاسی«، 
پویندگان  به ویژه  و  اختیار عالقه مندان  در  را  رفیق شهید ف.م. جوانشیر،  اثر 

انقالبی جوان می گذارد.
انتشارات حزب تودٔه ایران
پاییز 1392
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1. نیروهای موّلده و مناسبات تولیدی

پدیده های اجتماعی نیز مانند پدیده های طبیعی قرن هاست فکر دانشمندان را 
اجتماعی،  مارکسیسم، علوم  پیدایش  از  پیش  تا  اّما  به خود مشغول می دارد. 
را منعکس  آنچه واقعیت خارج  از  بیش  و  نبودند  به معنای واقعی کلمه  علم 
کرده و قوانین تکامل آن را کشف و بررسی کنند، مجموعه ای از حدسیات، 

نظریات شخصی و تصورات ذهنی به دست می دادند، و به گفتٔه لنین:
خام  فاکت های  مارکس  از  قبل  تاریخ نویسی  و  »جامعه شناسی 
ازهم گسیخته را روی هم می انباشت و تصوری از برخی جوانب 

روند تاریخ به دست می داد.«1
تنها پس از پیدایش مارکسیسم است که علوم اجتماعی، نظیر علوم طبیعی، 
بر پایٔه استوار علمی قرار گرفته و با مقوله ها و قوانین روشن و مشخص علمی 
سروکار یافته اند. مارکس با کشف درک ماتریالیستی تاریخ، ادامه و گسترش 
ماتریالیسم بر عرصٔه پدیده های اجتماعی، بررسی این پدیده ها را از ذهن گرایی 
رهانیده و نشان داد که سیستم مناسبات اجتماعی نیز، نظیر پدیده های طبیعی 
دارای قانونمندی عینی تکامل است و می توان شرایط اقتصادی تولید را - »با 

دقت علوم طبیعی«2 مورد بررسی قرار داد.
کشف مارکس مانند هر کشف عظیم دوران سازی، نبوغ آمیز و درعین حال 

ساده است. مارکس این فاکت کاماًل ساده و بدیهی را بیان می کند که:
لباسی  و  داشته  مسکنی  بنوشند،  بخورند،  باید  نخست  »انسان ها 
بپردازند.  به سیاست، علم، هنر، مذهب و غیره  بتوانند  تا  بپوشند 
تکامل  درجٔه  لذا  و  زیست،  ابتدایی  ماّدی  وسایل  تولید  بنابراین، 
بر  که  می دهد  تشکیل  را  پایه ای  دوران،  هر  یا  خلق  هر  اقتصادی 
روی آن نهادهای دولتی، نظریات قضایی، هنر و حتی اندیشه های 
از  فارسی،  ترجمٔه  مارکسیسم(«،  از  فشرده ای  با  کوتاه  )زندگی نامٔه  مارکس  کارل   «  - لنین    -1

انتشارات حزب تودٔه ایران، صفحٔه 10.
2-  مارکس - » نقدی بر اقتصاد سیاسی«، مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد 13، 

صفحٔه 7.
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مذهبی انسان های مربوطه فرا می روید. پس، از روی آن پایه است 
که باید اینها را توضیح داد و نه برعکس، آن طور که تاکنون معمول 

بود.«1
در واقع کشف مارکس آن قدر ساده است که ابتدا جزو بدیهیات به نظر 
می آید. روشن است که انسان ها برای اینکه اصوالً موجود باشند تا بیندیشند 
و هنری آفریده و دولتی بسازند، باید بخورند، بنوشند، مسکن و مأوایی داشته 
انسان ها  توده  دید  از  قرن ها  و  قرن ها  بدیهی،  و  نکتٔه ساده  اّما همین  باشند. 
و دانشمندان و محققین جامعٔه انسانی دور بود، و هرگاه که کار به بررسی 
دانشمندترین  می رسید،  تاریخی  حوادث  توضیح  و  اجتماعی  پدیده های 
باز  اجتماعی  پدیده های  با  آن  رابطٔه  و  بدیهی  امر  این  درک  از  دانشمندان 
باید  انسان ها نخست  نیست که  این  بر سر  تنها  می ماندند. چرا؟ زیرا سخن 
اجتماعی و  نهادهای دولتی و  و  بیندیشند  بتوانند  تا  بنوشند و...  و  بخورند 
بلکه سخن بر سر این است که انسان ها،  هنری و مذهبی به وجود آوردند، 
برای اینکه بخورند، بنوشند، بپوشند و غیره و غیره، باید نیازمندی های خود 
را تولید کنند )شکار کنند، ماهی بگیرند، گندم بکارند، آرد کنند، نان بپزند، 
و  بدوزند  لباس  ببافند،  پارچه  بسازند،  خانه  کنند،  تهیه  ساختمانی  مصالح 

غیره و غیره(.
بخورند،  باید  انسان ها  که  بدیهی  بسیار  مطلب  این  دیگر،  عبارت  به 
را  غیربدیهی  و  مهم  بسیار  پرسش  این  خود  دنبال  به  بپوشند...  بنوشند، 
می آورد که انسان ها نیازمندی های خود را چگونه تولید می کنند و در جریان 
و روند مداوم و بدون وقفٔه تولید چه مناسباتی میان انسان ها برقرار می شود 
و نقش این مناسبات در مجموعٔه مناسبات میان انسان ها و در سازمان کلی 

جامعٔه انسانی چیست؟
داستان  دوفو  دانیل  نام  به  انگلیسی  نویسندٔه  یک  هیجدهم،  قرن  آغاز  در 
خیال پردازانه ای نوشت به نام »روبینسون کروزو« که در آن سرنوشت خیالی 

1-  انگلس - سخنرانی در مراسم تدفین مارکس، » مجموعٔه مارکس ـ انگلس«، چاپ روسی، جلد 
19، صفحه های 351-.350.
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یک بازرگان انگلیسی را که بر اثر غرق شدن کشتی در جزیرٔه غیرمسکونی افتاد، 
حکایت می کرد. بازرگان انگلیسی، روبینسون کروزو، انسان تنهایی است که 
رابطه ای با هیچ انسان دیگری ندارد و خود به تنهایی و جدا از جامعٔه انسانی 
همٔه نیازمندی های خود را تولید می کند. این داستان خیال پردازانه هنوز هم در 
برجسته ای  نمونٔه  که کروزو  دارد، چرا  تربیتی کودکان جایی  کتاب های  میان 
است از انسانی کوشا، کارآمد و خوش بین که در نبرد با طبیعت پیروز می شود 

و از نظر خصایص پیکارجویانه می تواند سرمشقی برای کودکان باشد.
اّما جامعه شناسان و اقتصاددانان بورژوایی به سرنوشت کروزو اهمیت و 
مقیاس به مراتب بیش از اینها دادند و دربارٔه جامعٔه انسانی این تصور را پدید 
انسانی  جامعٔه  و  منفرد،  و  مجزا  است  تولیدکننده ای  انسان  گویا  که  آوردند 
گذاشته اند  قرار  خود  میان  که  منفرد  و  مجزا  تولیدکنندگان  از  است  ترکیبی 
منفرد-  و  مجزا  تولیدکنندٔه  روی  تکیه  کنند.  باهم  زندگی  موازینی  موافق 
جامعه شناسی  بورژوایی  تئوری های  از  بسیاری  پایٔه  هم  هنوز  روبینسونی- 
اقتصاد سیاسی است و در درسنامه های دانشگاهی، از جمله دانشگاه های  و 
ایران تدریس می شود، درحالی که چنین تصوری از انسان تولیدکننده و جامعٔه 
انسان  با واقعیت وفق نمی دهد و مطلقًا غیرعلمی است.  به هیچ وجه  انسانی 
و  نبوده  تنها  نیز  خود  تکامل  و  پیدایش  مراحل  ابتدایی ترین  در  حتی  هرگز، 
نیازمندی های زندگی خویش را مجزا از زندگی دیگران تولید نمی کرده است. 
انسان موجودی است اجتماعی و از نخستین روز پیدایش، به حالت جمعی در 
گروه های خانوادگی می زیسته، و با گذشت زمان جامعٔه خود را گسترش داده 

و می دهد.
به صورت جزئی  بلکه  از جامعه،  انسانی جدا  به صورت  نه  انسان موّلد، 
و  اجتماعی  امری  تولید  می کند.  مصرف  و  تولید  مفروض،  جامعٔه  یک  از 
سازمان یافته است و لذا به جای آفریدن انساِن فرضِی منفرد در عالم خیال و 
تصور، باید انساِن واقعی اجتماعی را شناخت و دید که این انسان اجتماعی در 
درون چه مناسبات تولیدی و چه ساختار )استروکتور( اقتصادی مشغول تولید 
است، و این ساختار اقتصادی چگونه و موافق کدام قوانین تکامل می یابد و 
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چه نقشی در پیدایش و تکامل سایر مناسبات و نهادهای اجتماعی و سیاسی 

دارد.
برای درک این مطلب، باید توجه داشت که هر انسانی به طور جداگانه برای 
خودش کفش، کاله، لباس، نان، خانه و… تولید نمی کند. همٔه این وسایل و 
نیازمندی های زندگی، یا بنا به اصطالح اقتصادی »خواسته های مادی«، به طور 
اجتماعی تولید می شود، و بسته به سطح تکامل جامعه، تولید اجتماعی نظم 
برقرار  معّینی  مناسبات  تولید،  جریان  در  و  جامعه  افراد  میان  و  دارد  معّینی 

می شود. موضوع را بیشتر توضیح می دهیم:
و  ماشین  تا  گرفته  و کاله  کفش  و  نان  از  ماّدی،  خواسته های  تولید  برای 
عامل  سه  وجود  جاده...  و  بندر  و  مسکن  و  کارخانه ها  تجهیزات  و  هواپیما 

ضروری است:
کار انسانی. 1
وسایل کار. 2
محمول یا موضوع کار. 3

انسان کارُکن، با مهارت معّینی که دارد، وسایل کار را به کار می اندازد و 
به وسیلٔه آن روی زمین یا ماّدٔه اّولیٔه تأثیر می گذارد تا آن را به صورتی که برای 
دهقاِن  گندم،  تولید  برای  مثاًل  درآورد.  دارد  خویش الزم  نیازمندی های  رفع 
گندم کار، یعنی انسانی که مهارت معّین و قدرت جسمانی معّین دارد، وسایل 
به  بسته  را  غیره  دروکنی… و  آبیاری،  بذرپاشی،  شخم زنی،  ابزار  یعنی  کار: 
کار  به  مدرن(  خرمن کوب  و  تراکتور  تا  گرفته  خیش  و  بیل  )از  تکامل  درجٔه 
می اندازد تا روی موضوع کار، یعنی زمین قابل کشت، آب، بذر گندم، کود و 
غیره، آن چنان تأثیر بگذارد که مقدار گندمی بیش از بذری که کاشته به دست 

آورد.
وسایل کار و موضوع کار در مجموع خویش وسایل تولید نامیده می شود 
که انسان با نیروی کار خود آن را به خدمت می گیرد تا خواسته های مورد نیاز 
خویش را تولید کند. مجموعٔه وسایل تولید و نیروی کار را که در روند تولید 

به هم پیوسته است، نیروهای مولده می نامیم.
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تا اینجا ظاهرًا مسئله ساده است. دهقان شخم می زند، بذر می پاشد و گندم 
تولید می کند. کفاش چرم را می ُبَرد و می دوزد و به قالب می کشد و کفش تولید 
می کند. اّما در همین جا یک نقطٔه گرهی وجود دارد که باید به آن توجه کرد، و 
آن اینکه هر دهقانی در هر زمان و مکانی بذر و زمین و وسایل کار و غیره ندارد، 
و هر کفاشی صاحب چرم و ابزار کفاشی و دکان کفاشی نیست، و لذا برای 
اینکه گندم یا کفش تولید شود، دهقان و کفاش باید شرایط معّینی را بپذیرند تا 
بتوانند به وسایل تولید دسترسی پیدا کنند. این شرایط تصادفی و مربوط به هر 
تولیدکنندٔه جداگانه و نتیجٔه توافق شخص او با فرد دیگر جامعه نیست، بلکه 
نظم معّین اجتماعی است. در دوران ها و زمان ها و مکان های مختلف و در 
کشورهای گوناگون، انسان موّلد با شرایط گوناگون امکان دسترسی به وسایل 
تولید را کسب می کند و اگر این شرایط را نپذیرد و از انجام وظایف ناشی از آن 
سرباز زند، اصوالً به این وسایل دسترسی پیدا نخواهد کرد و نخواهد توانست 
تولید کند. به عبارت دیگر، وقتی از به هم پیوستن وسایل تولید و نیروی کار 
انسانی سخن می گوییم، باید توجه کنیم که این پیوند امری اجتماعی است و 
انسان موّلد تنها در درون نظم معّین اقتصادی-اجتماعی است که می تواند به 

این وسایل دست یابد و آن را در اختیار بگیرد.
می گیریم.  نظر  در  خودمان  کشور  در  را  کفش  و  گندم  تولید  مثال،  برای 
چنان که می دانیم، در کشور ما تا سال های اخیر نظام ارباب-رعیتی بر اقتصاد 
به طور  کاری[  ]گاِو  ورز  گاِو  و  بذر  آب،  زمین،  که  معنا  این  به  بود،  حاکم 
ابزار  به  نمی توانست  گندم کار  دهقاِن  داشت.  قرار  ارباب  مالکیت  در  عمده 
کار و وسایل کار دسترسی پیدا کرده و به تولید گندم بپردازد، مگر اینکه نظام 
میان  را  خود  کار  محصول  مزارعه  اصول  موافق  و  بپذیرد  را  ارباب-رعیتی 
هر  و  کند  تقسیم  انسان  کار  نیروی  و  گاو  بذر،  آب،  زمین،  پنج گانه:  عوامل 
سهم را به مالک آن عامل تحویل دهد. البته این نظام ارباب-رعیتی در نقاط 
مختلف کشور ویژگی هایی داشت، ولی به هر صورت اصول کلی و شالودٔه 
اصلی آن که مالکیت اربابی بر زمین مزروعی است، در سرتاسر کشور حاکم 
بود و نیروی کار و وسایل تولید در اقتصاد کشاورزی ایران به وسیلٔه این نظام 
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می شد،  ممکن  اجتماعی  تولید  که  بود  آن  درون  در  تنها  و  می پیوست  هم  به 
کشاورزی  کار  به  می توانست  )رعیت(  دهقان  که  بود  آن  پذیرش  با  تنها  و 
بپردازد تا سپس از حاصل آن و در حدود سهمی که به او می رسید، بخورد، 
ابتدایی ترین  این  رفع  دیگر،  عبارت  به  باشد.  داشته  مسکن  بنوشد،  بپوشد، 
نیازمندی های یک انسان در جامعه ای که مناسبات تولیدی ارباب-رعیتی بر 
موکول به پذیرش آن است، و لذا این مسئلٔه ظاهرًا ساده که  آن حاکم است، 
انسان ها باید بپوشند و بخورند و بنوشند، به مسئلٔه بسیار مهم مناسبات تولیدی 

مربوط می شود.
نظام  نیز  ایران  کشاورزی  در  شد،  لغو  ارباب-رعیتی  اصول  که  زمانی  از 
دیگر  حاال  است.  شدن  متبلور  و  گسترش  حال  در  به سرعت  سرمایه داری 
اصول مزارعه قالب و فرم اجتماعی به هم پیوستن انسان مولد با وسایل تولید 
نیست. انسان مولد- دهقان گندم کار- برای اینکه به ابزار کار و موضوع کار 
دسترسی پیدا کند و بتواند گندم بکارد، باید اصول دیگری را بپذیرد که اصول 
سرمایه داری است. بدین معنا که دهقان گندم کار برای اینکه گندم بکارد، باید 
سایر  و  زمین  اجاره دار(  )یا  صاحب  که  باشد  سرمایه داری  مزدور  و  کارگر 
وسایل تولید است. به علت وجود بقایای فراوانی از گذشتٔه فئودالی و انواع 
شیوه های دیگر ماقبل سرمایه داری، یعنی به علت اینکه جامعٔه ما در حال گذار 
پنهان  گوناگون  پوشش های  زیر  در  گاه  سرمایه داری  جدید  قالب  این  است، 
می شود و هنوز در کشاورزی به طور کامل جا نیفتاده است. اّما به هر صورت، 
در کار آن است که با قالب و فرم اصلی و همه گیر به هم پیوستن انسان مولد و 

وسایل تولید بدل شود.
در مورد تولید کفش نیز ما می توانیم آن نظام یا قالبی را که انسان مولد را 
به وسایل تولید پیوند می دهد پیدا کنیم. در گذشتٔه نه چندان دور، در کشور ما 
کفاش کسی بود که از خودش ابزار کار و سایر وسایل تولید داشت و احیانًا با 
کمک یک شاگرد کفش می دوخت. مالکیت فردی این کفاش بر وسایل تولید، 
رفته رفته  می پیوست.  تولید  وسایل  سایر  و  کار  ابزار  به  را  وی  که  بود  قالبی 
به  از کفاش ها  تعداد روزافزونی  قالب شکست. سرمایه داری رشد کرد.  این 
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کارگر کفاش بدل شدند و امروز در کارخانه های کفاشی کار می کنند. این بدان 
معناست که آنان به وسایل تولید دسترسی ندارند، مگر اینکه در یک کارخانه و 

یا کارگاه به عنوان کارگر مزدور استخدام شوند.

مجموعٔه مناسبات اقتصادی که در روند تولید اجتماعی میان انسان ها 
برقرار می شود، مناسبات تولیدی نامیده می شود. مهم ترین بخش این 
مناسبات عبارت است از مجموعٔه روابطی که در درون آن نیروی کار 
انسان مولد به وسایل تولید پیوند می یابد، و حلقٔه مرکزی آن مالکیت 

وسایل تولید است.

ارباب- نظام  در  تولیدی  مناسبات  بخش  مهم ترین  مزارعه،  اصول  مثاًل 
تولید  وسایل  از  محروم  کارگر  میان  مزدوری  رابطٔه  و  است  کشور  رعیتی 
تولیدی  مناسبات  بخش  مهم ترین  تولید،  وسایل  صاحب  سرمایه دار  با 

سرمایه داری است.
وسایل  مالکیت  شکل  از  است  عبارت  تولیدی  مناسبات  مرکزی  حلقٔه 
تولید. بسته به اینکه مالکیت وسایل تولید چگونه باشد، انواع مناسبات تولیدی 
و اشکال سازمان اجتماعی تولید یا ساختار اقتصادی، یعنی مجموعٔه مناسبات 
مالکیت درعین حال  توجه داشت که شکل  باید  اّما  به وجود می آید.  تولیدی 
که اساس مناسبات تولیدی است، همٔه این مناسبات نیست. کار انسانی جنبٔه 
اجتماعی دارد و مناسبات تولیدی شبکٔه بسیار وسیعی از مناسباتی را که میان 
میلیون ها اعضای یک جامعه در جریان و روند تولید، توزیع، مبادله و مصرف 
خواسته های ماّدی به وجود می آید، دربر می گیرد. مثاًل در جامعٔه سرمایه داری 
چنان که گفتیم میان کارگر و سرمایه دار- یعنی انسان محروم از وسایل تولید و 
انسان مالک وسایل تولید- رابطٔه مزدوری برقرار می شود که اساسی ترین حلقٔه 
مناسبات تولیدی سرمایه داری است. اّما عالوه براین، میان خود سرمایه داران 
به  باید جزو مناسبات تولیدی  برقرار است که  انواع مناسبات  نیز  و کارگران 
کوچکترها  بزرگترها  رقابت اند،  در  یکدیگر  با  سرمایه داران  آورد.  حساب 
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کارخانه، رشتٔه  بانکدار و صاحب  وام گیرنده،  و  وام دهنده  میان  را می بلعند، 
برقرار  پیوند  یک  و  هزار  غیره  و  بازرگانی  و  کشاورزی  رشتٔه  با  حمل ونقل 
می شود تا روند تولید بی وقفه جریان یابد. به عبارت دیگر، وقتی از سرمایه دار 
نباید یک سرمایه دار منفرد را در نظر بگیریم، بلکه باید طبقٔه  سخن می گوییم 
سرمایه دار را در نظر آوریم و آن مناسبات اقتصادی و تولیدی را که آنها را به هم 
پیوند می دهد و به صورت یک طبقه درمی آورد جزو مناسبات تولیدی بدانیم. 
تنها را در نظر گرفت، بلکه  نباید یک کارگر  نیز  همچنین، در مورد کارگران 
باید طبقٔه کارگر را در نظر داشت و رقابت میان کارگران برای به دست آوردن 
کار، که در مراحل ابتدایی رشد جنبش کارگری وجود داشته، و اتحاد و تشکل 
کنونی آنها را در اتحادیه های کارگری و سازمان های طبقاتی که کارگران برای 
مناسبات  از  جزئی  داده اند،  تشکیل  خویش  حقوق  و  منافع  از  مشترک  دفاع 

تولیدی دانست.
زمانی که از تولید سخن به میان می آید- مثاًل از تولید گندم یا کفش- چه 
بسا در نظر اّول روند تولید در معنای کاماًل محدود آن در نظر مجسم می شود: 
به صورت تولید گندم در مزرعه، تولید کفش در کفاشی. درحالی که وقتی از 
تولید اجتماعی سخن می گوییم، باید تولید را به معنای وسیع آن در نظر گرفت 
و توجه داشت که گندم در کشتزار و کفش در دکان کفاشی فقط مرحلٔه معّینی 
از تولید است و این محصول ها وقتی می توانند نیازمندی انسان را برآورند که 
مراحل بعدی تولید را نیز طی کرده و به دست مصرف کننده برسند؛ پای کسی 
مناسبات  و  اجتماعی  تولید  بنابراین،  گیرند.  قرار  سرسفره  بر  یا  بپوشانند  را 
معنای  به  تولید  از  تولید:  کامل  سیکل  در  و  وسیع  معنای  به  باید  را  تولیدی 
اخص تا توزیع و مبادله و حمل ونقل تا مصرف در نظر گرفت و توجه داشت 
که مناسبات اقتصادی که میان انسان ها در جریان توزیع و مبادله و حمل ونقل 
تا مصرف برقرار می شود جزئی از مناسبات تولیدی است. )در اینجا باید به 
یک نکتٔه اساسی توجه داشت و آن اینکه توزیع و مبادله و مصرف جدا از تولید 
بورژوا  دانشمندان  از  برخی  شود.  بررسی  تولید  از  جدا  نباید  و  ندارد  وجود 
چنین می کنند و به جای بررسی تولید، تنها به بررسی مبادله و نوسان های بازار 
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می پردازند و به نتایج نادرستی می رسند. ما این مطلب را به جای خود توضیح 
خواهیم داد.(

2. قوانین اقتصادی

مناسبات تولیدی چگونه برقرار می شود؟ آیا هر انسان مولدی به میل خود با 
تک تک  با  زمین  صاحب  فئودال  آیا  می گذارد؟  مدار  و  قرار  دیگر  انسان های 
دهقانان و با هریک طبق شرایط ویژٔه جداگانه ای کنار می آید که آنها زمین او 
را بکارند؟ آیا میان هر کارگر و سرمایه داری مناسبات ویژٔه جداگانه ای برقرار 
است که آن دو بر سر آن باهم  توافق کرده اند؟ پاسخ همٔه این پرسش ها منفی 

است.
مناسبات تولیدی یا ساختار اقتصادی جامعه، امری است عینی و در خارج 
آن  و  این  خواست  از  مستقل  و  دیالکتیکی  قوانین  طبق  که  انسان ها،  ارادٔه  از 
اگر  با آن فرد نیست،  این فرد  تکامل می یابد. مناسبات تولیدی، قرار و مدار 
نه به تعداد افراد متفاوت می بود. مناسبات تولیدی متناسب با سطح نیروهای 
به صورت  که  نیروهاست  این  قالب و شکل عملکرد  به وجود می آید.  مولد 
نظام  فئودالی،  نظام  بردگی،  نظام  صورت  به  مثاًل  مشخص،  و  معّین  نظامی 

سرمایه داری، نظام سوسیالیستی در جامعه حاکم می شود.
این اندیشٔه بنیادی و سازندٔه مارکس که انسان ها قبل از اینکه بیندیشند و به 
ابتدا باید بخورند و بنوشند، زمانی که به طور پیگیر دنبال  کار هنری بپردازند 
می شود به اینجا می رسد که انسان ها برای اینکه بخورند و بنوشند و بپوشند، 
قرار  است  حاکم  تولیدی  مناسبات  همانا  که  معّینی  نظام  و  قالب  در  الزامًا 
خواست  از  خارج  و  دارد  وجود  آنها  ارادٔه  از  خارج  که  مناسباتی  می گیرند، 

آنها، موافق قوانین ویژٔه خویش تکامل می یابد.
مارکس مجموعٔه تئوری اجتماعی-اقتصادی خود را روی همین واقعیت 
که داهیانه موفق به کشف آن شده است بنا می کند. مارکس درمی یابد که انسانی 
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که از مادر زاده می شود، بدون آنکه خود بخواهد و دخالتی در آن داشته باشد، 
درجامعٔه معّینی وارد می شود که این جامعه درسطح معّینی از تکامل نیروهای 
مولده قرار داشته و در آن مناسبات تولیدی معّینی برقرار است. نوزاد الزامًا در 
درون این مناسبات قرار می گیرد و از زمانی که به کار تولیدی بپردازد، مجبور 
که  کسی  کند.  مصرف  و  تولید  آن  درون  در  و  بپذیرد  را  مناسبات  این  است 
درجامعٔه فئودالی زاده شده، خواه ناخواه با مناسبات تولیدی فئودالی سروکار 
با مناسبات سرمایه داری.  دارد و کسی که در جامعٔه سرمایه داری زاده شده، 
این امر که ساختار اقتصادی جامعه فئودالی باشد یا سرمایه داری، تابع تمایل 
مولدٔه  نیروهای  تکامل  از سطح  است  تابعی  بلکه سرانجام  نیست،  اشخاص 

ماّدی که جامعٔه مفروض دراختیار دارد.
روشن است که جامعٔه بشری نسجی است بسیار بغرنج. در هر جامعه ای 
انواع مناسبات دیگر فرهنگی، حقوقی، مذهبی،  بر مناسبات تولیدی،  عالوه 
سازمان دولتی و انواع نهادهای دیگر اجتماعی-سیاسی موجود است که در 
هم تنیده و اندام بی نهایت بغرنج و ذوجوانبی را به وجود آورده اند. درست در 
همین جا و برای تشریح و آناتومی این اندام بغرنج و یافتن قوانین رشد وتکامل 
آن است که مارکس ما را متوجه این کشف بزرگ و درعین حال این امر بدیهی 
می کند که انسان ها قبل از پرداختن به فرهنگ، هنر و دولت و نظایر اینها، باید 
بخورند، بنوشند و بپوشند. و لذا آن ساختار اقتصادی، آن مناسبات تولیدی 
که خارج از ارادٔه انسان ها وجود دارد و تکامل می یابد و تولید نیازمندی های 
انسان در قالب آن انجام می گیرد، زیربنای ماّدی جامعه است. بر روی این پایٔه 
ماّدی است که همٔه سازمان های فرهنگی، هنری، مذهبی و دولتی و غیره، و به 

عبارت دیگر همٔه مقوله ها و مؤسسات روبنایی ساخته می شود و باال می آید.
مارکس می گوید:

»انسان ها به هنگام تولید اجتماعی زندگی خویش، وارد مناسبات 
بلکه  نبوده،  آنها  ارادٔه  تابع  که  می شوند  ناگزیری  و  معّین  تولیدی 

متناسب با مرحلٔه تکامل نیروهای مولدٔه ماّدی آنان است.
مجموعٔه این مناسبات تولیدی ساختار اقتصادی جامعه، یعنی پایٔه 
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بنای حقوقی و سیاسی جامعه ساخته  آن  بر روی  واقعی است که 
شده و باال می آید و اشکال معّینی از شعور اجتماعی با آن مطابقت 

دارد.«1
مارکس توضیح می دهد که وقتی نیروهای مولده تکامل می یابند، لحظه ای 
آن  با  نمی گنجند،  موجود  اقتصادی  ساختار  قالب  در  دیگر  که  می رسد  فرا 
ساختار  ساختن  و  موجود  اقتصادی  ساختار  شکستن  و  می افتند،  تناقض  در 
می رسد  فرا  اجتماعی  انقالب  دوران  آنگاه  می شود.  ضرور  نوین  اقتصادی 
ُفرماسیون  و  ریزد  فرو  موجود  اجتماعی-اقتصادی  سیستم  مجموعٔه  تا 
تاکنون  بشری  جامعٔه  آید.  پدید  نوین  اجتماعی-اقتصادی(  )صورت بندی 
از: کمون  عبارتند  که  و می گذرد  گذشته  تکامل  اساسی  پلٔه  یا  مرحله  پنج  از 
اّولیه، برده داری، فئودالیسم، سرمایه داری و سوسیالیسم )نخستین فاز جامعٔه 
با  متناسب  و  اقتصادی  ساختار  تکاملی،  مراحل  این  از  هریک  کمونیستی(. 
آن، روبنای ویژٔه خویش را دارد. گذار از این مراحل روندی است قانونمند. 
بررسی این جانب از قانونمندی تکامل جامعٔه بشری و تحقیق در قوانین گذار 
که همان درک  دیگر،  ُفرماسیون  به  ُفرماسیون  یک  از  انسانی  پی درپی جامعٔه 

ماتریالیستی تاریخ است، موضوع ماتریالیسم تاریخی است.

3. موضوع اقتصاد سیاسی

هر  اقتصادی  ساختار  اینکه  آن  و  دارد  هم  دیگری  جانب  بررسی  این  اّما 
ُفرماسیون خود به طور جداگانه مورد تحقیق قرار گیرد و قوانین تکامل ساختار 
اقتصادی هر فرماسیون و مجموعٔه مناسبات تولیدی مربوط به هر مرحله و هر 
پله از تکامل جامعٔه بشری بررسی شود. درست این جانب بررسی است که 

موضوع علم اقتصاد سیاسی را تشکیل می دهد.
و  گذشته  تکاملی  مرحلٔه  یا  پله  پنج  از  تاکنون  بشری  جامعٔه  که  آنجا  از 
1-  » نقدی بر اقتصاد سیاسی«، مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد13، صفحٔه 7 

)تکیه از ما است(
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به پنج بخش تقسیم  نیز در خطوط اساسی خویش  اقتصاد سیاسی  می گذرد، 
پیدایش و تکامل  می شود. ولی مناسبات تولیدی و قوانین اقتصادی از زمان 
سرمایه داری است که بسیار بغرنج شده، و دراین زمان است که اقتصاد سیاسی 
سیاسی  اقتصاد  است.  یافته  تکامل  و  آمده  پدید  مستقل  علم  یک  به عنوان 
امروزین در درجٔه اّول عبارت است از اقتصاد سیاسی سرمایه داری و اقتصاد 

سیاسی سوسیالیستی.
معنای  به  نباید  را  تولیدی  مناسبات  گفتیم،  پیش  صفحات  در  چنان که 
محدود کلمه گرفت و باید توجه داشت که مبادله و توزیع نیز جزء مکمل تولید 

است، و بنابراین باید گفت:

اقتصاد سیاسی علمی است که مناسبات اقتصادی را که در روند تولید، 
تکامل جامعٔه  گوناگون  مراحل  در  ماّدی  مبادلٔه خواسته های  و  توزیع 
بشری میان انسان ها برقرار می شود، و همچنین قوانین اقتصادی تکامل 

این مناسبات را بررسی می کند.

یاد شده، تقسیم بندی بسیار کلی است.  پنج مرحلٔه  به  تقسیم بندی جامعه 
درکشورهای گوناگون و در میان اقوام گوناگون، مراحل تکامل عینًا در بستر 
دارد.  و  داشته  ویژگی هایی  دورانی  هر  در  و  هرجا  در  و  نکرده  سیر  واحدی 
برخی از اقوام از پنج مرحلٔه یاد شده نگذشته اند و هم اکنون جلوی چشم ما 
اقوام معّینی از مرحلٔه فئودالی و گاه از مراحل ماقبل فئودالی راه به سوسیالیسم 
می گشایند، بدون اینکه الزامًا مرحلٔه سرمایه داری را طی کنند. در کشورهای 
شبیه  فئودالی  و  برده داری  تکامل  مراحل  ما،  کشور  در  جمله  از  و  آسیایی، 
جوامع اروپایی نبوده و خصوصیاتی داشته است که مارکس آن را شیوه تولید 
آسیایی نامیده و هنوز تحقیقات علمی بیشتری الزم است تا همٔه جوانب آن 

روشن گردد.
رشد مناسبات سرمایه داری یا سوسیالیستی نیز در هر کشور و هر دورانی 
ویژگی هایی به وجود می آورد که با کشور دیگر و دوران دیگر متفاوت است. 
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مرزبندی  قطع  به طور  و  خالص  بشری  جوامع  اقتصادی  ساختار  به عالوه، 
مرحلٔه  مشخصٔه  که  تولیدی  اصلی  مناسبات  کنار  در  چه  بسا  و  نیست،  شده 
ساختار  نطفه های  یا  پیشین  مناسبات  انواع  از  فراوانی  بقایای  است،  معّینی 
آیندٔه طبقاتی و مراحل گذار وجود دارد. لذا ساختار اقتصادی جوامع بشری 
به مراتب بغرنج تر از آن است که بتوان در یک تقسیم بندی کلی به پنج مرحله 
خالصه کرد. از اینجاست که انگلس ضمن تعریف اقتصاد سیاسی، یادآوری 
و تأکید می کند که اقتصاد سیاسی نمی تواند برای همٔه کشورها و همٔه دوران ها 

همانند باشد.
به گفتٔه انگلس، اقتصاد سیاسی

تولید  مفروض،  جامعٔه  هر  در  که  است  اشکالی  و  شرایط  »علم 
به دست آمده در  انجام می گیرد و محصول  و مبادله در درون آن 

درون آن توزیع می شود.«1
انگلس اضافه می کند:

دوران های  همٔه  و  کشورها  همٔه  برای  نمی تواند  سیاسی  »اقتصاد 
تاریخی همانند باشد.«2

و هر کشوری درهر مرحلٔه تکاملی و هر دورانی، اقتصاد سیاسی ویژٔه خود 
را دارد.

شاید کسانی از اینجا به این نتیجه برسند که اصوالً تدوین اقتصاد سیاسی 
اقتصاد  یا  سرمایه داری  سیاسی  اقتصاد  مثاًل  تکامل،  از  معّینی  مرحلٔه  برای 
سیاسی سوسیالیستی، کار عبثی است. ولی در واقع امر چنین نیست. کشف و 
درک قوانین عام تکامل اقتصادی جامعه درهر مرحلٔه آن، به ما امکان می دهد 
که استخوان بندی و چوب بست اساسی این مرحلٔه تکاملی را بشناسیم تا سپس 
آن را به هر جامعٔه مشخص و مفروض انطباق دهیم. مارکس در موقع نگارش 
» سرمایه« ساختار اقتصادی سرمایه داری را در نمونٔه انگلستان بررسی می کند. 
او درعین حال که بر این نمونه تکیه دارد، با قدرت تجرید، شاخ و برگ آن را 

1-  » آنتی دورینگ«، مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد بیستم، صفحٔه 153.

2-  » آنتی دورینگ«، مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد بیستم، صفحٔه 150.
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کنار می زند تا به ماهیت قوانین تکامل اقتصاد سرمایه داری، قوانینی که جنبٔه 
عام دارد و ویژٔه این یا آن کشور نیست، دست یابد، و در این کار بزرگ، به اوج 
مارکس،  از  پس  می یابد.  دست  دانش،  این  فقط  نه  و  سیاسی،  اقتصاد  دانش 
زمانی که سرمایه داری به دوران نوین و به عالی ترین و آخرین مرحلٔه تکاملی 
خویش- مرحلٔه انحصاری- گام می نهد، لنین کار مارکس را دنبال می کند تا 
نهد و آن  بنیان  را  انحصاری سرمایه داری  امپریالیسم، مرحلٔه  اقتصاد سیاسی 
قوانینی را کشف نماید که جنبٔه عام دارد و ویژٔه این یا آن کشور امپریالیستی 

نیست.
برای  هرچیز  از  قبل  می گیرد،  قرار  خوانندگان  اختیار  در  که  درسنامه ای 
به طورکلی و عام تدوین شده است. ما  اقتصاد سیاسی سرمایه داری  آموزش 
می کوشیم این درسنامه به طرزی تنظیم شود که به خواندن و آموختن » سرمایه« 
مارکس و تئوری لنینی امپریالیسم یاری رساند. و اّما آنچه مربوط به ساختار 
اقتصادی ویژٔه جامعٔه ایران و اقتصاد سیاسی ایران امروز است، باید یادآوری 
کنیم که کشور ما هم اکنون در حال گذار سریع به سرمایه داری است و به علت 
بینابینی و بقایای فراوان مناسبات سنتی در ده و شهر،  انواع مناسبات  وجود 
جهانی  سرمایه داری  تکامل  کنونی  مرحلٔه  دارد.  بغرنجی  اقتصادی  ساختار 
دخالت  و  جهانی،  امپریالیسم  با  ایران  رژیم  اقتصادی-سیاسی  مناسبات  و 
مؤثر دولت در اقتصاد کشور نیز به جای خود ویژگی هایی به وجود می آورد. 
کار  که  کنونی،  جامعٔه  اقتصاد سیاسی  تدوین  و  عوامل  این  بررسی مجموعٔه 
تحقیقی گسترده ای است، در درسنامٔه کنونی منظور نظر نبوده و نمی توانست 
باشد. ولی ما کوشیده ایم تا حد مقدور نمونه های مشخصی را برای تمثیل هر 
قانون عام از اقتصاد ایران بیاوریم تا هم درک قوانین تجریدی اقتصاد سیاسی 
سرمایه داری برای خوانندٔه ایرانی آسان تر گردد و هم زمینٔه مساعدتری برای 

ایجاد تصور عمومی از ساختار اقتصادی ایران فراهم آید.
در موقع تعیین موضوع علم اقتصاد سیاسی، باید به این نکته توجه داشت 
تکنولوژیک،  و  فنی  مسائل  یکی  دارد:  جنبه  دو  ماّدی  خواسته های  تولید  که 
جنبه  دو  از  تولید  دیگر،  عبارت  به  اجتماعی.  و  اقتصادی  مسائل  دیگری  و 
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قابل بررسی است: یکی از نظر مناسبات میان انسان ها و طبیعت، و دیگری 
از نظر مناسبات میان خود انسان ها در روند تولید. وقتی می پرسیم این کفش 
چگونه تولید شده است؟ به این پرسش می توان پاسخ دوگانه داد. یکی پاسخ 
دانشمندان علوم طبیعی و مهندسین و استادکاران چرم سازی و کفاش در این 
باره که چه عملیات فیزیکی و شیمیایی الزم است روی پوست حیوانات انجام 
گیرد تا این پوست بدل به چرم شود و سپس درکارگاه یا کارخانٔه کفاشی چه 
عملیات فنی باید انجام گیرد و این عملیات فنی چگونه سازمان داده شود تا 
پاسخ  دیگری  و  باشد.  پوشیدن  برای  حاضر  و  شده  دوخته  نظر  مورد  کفش 
دانشمندان اجتماعی در این باره که چه مناسباتی میان شبانی که از گوسفندان 
و گاوان نگاهداری می کرد با صاحب این حیوانات برقرار بوده، چه رابطه ای 
بین دّباغ با شاگردش، یا صاحب کارخانٔه چرم سازی با کارگرانش و غیره و 

غیره وجود داشته است.
آمیختن  َدرَهم  حتی  و  تولید،  جداگانٔه  جانب  دو  این  آمیختن  َدرَهم 
سازمان دهی امور فنی کارخانه و کارگاه و امور حسابداری بازار و نظایر اینها 
علمی  سیاسی  اقتصاد  علم  نیست.  جایز  انسان ها  میان  تولیدی  مناسبات  با 
است اجتماعی و مناسبات میان انسان ها را بررسی می کند و نه مناسبات میان 

انسان ها و طبیعت را که موضوع علوم و فنون گوناگون طبیعی و فنی است.
دانشمندان بورژوا این دو جانب را به هم می آمیزند. کالسیک های اقتصاد 
نادانسته  را  کار  این  ریکاردو،  داوید  و  اسمیت  آدام  نظیر  بورژوایی  سیاسی 
سیاسی  اقتصاد  علم  به  ربطی  که  مطالبی  انواع  آمیختن  امروز  اّما  می کردند. 
تا  بورژواست  دانشمندنمایان  شدٔه  حساب  شگردهای  از  علم،  این  با  ندارد 
اقتصاد  درسنامه های  در  کنند.  پرده پوشی  را  اجتماعی  مناسبات  بدین وسیله 
سیاسی بوروژایی که در دانشگاه ها، از جمله دانشگاه تهران تدریس می شود، با 
گذشت زمان حجم مطالب فنی که ربطی به اقتصاد سیاسی ندارد بیشتر می شود 
سرمایه دار  و  کارگر  مناسبات  به  مربوط  مسائل  و  مطالب  سایر  حجم  از  و 
می کاهد. در این درسنامه ها با تفصیل تمام دربارٔه نوسان های بازار، عرضه و 
تقاضا، بانکداری، انواع بیمه و غیره بحث می شود، اّما آنجا که به رابطٔه کارگر 
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و سرمایه دار و ریشه و سرچشمٔه درآمد سرمایه دار- یعنی بهره کشی از کارگر- 

می رسند، یا سکوت می کنند یا با سفسطه از کنارش می گذرند.
دانشکدٔه حقوق  استاد  پی یتر  آندره  که  مارکسیسم«  و  مارکس   « کتاب  در 
دانشگاه پاریس ظاهرًا به قصد تشریح مارکسیسم و در واقع به قصد تحریف 
رذیالنٔه آن و علیه آن تدوین کرده )این کتاب در زیر حمایت سازمان امنیت به 

فارسی نیز ترجمه و منتشر شده( ادعا می شود که:
این کلمه، دقیقًا هیچ  به مفهوم جدید  اقتصادی  »مارکس در زمینٔه 
در  به کلی  او  کشفیات  و  تحلیل  و  تجزیه  است.  نیاورده  تازه  چیز 
زمینٔه دیگری قرار می گیرند. هیچ تجزیه و تحلیل علمی از مارکس 
دست  در  غیره…  و  خارجی  بازرگانی  پول،  قیمت ها،  زمینٔه  در 

نیست.«1
از  که  می گیرند  ایراد  چیزی  آن  به  امر  واقع  در  بورژوا  اقتصاددانان 
انگلس نخستین  و  اقتصاد سیاسی مارکس است. مارکس  دستاوردهای مهم 
و  بردند  پی  انسان ها  میان  تولیدی  مناسبات  وجود  به  که  هستند  دانشمندانی 
توانستند جانب تکنولوژی تولید را از جانب اجتماعی آن از هم تمیز داده و 
جدا کنند، و بدین ترتیب موضوع علم اقتصاد سیاسی را دقیقًا مشخص و منجز 

نمایند. لنین در همین باره است که می گوید:
»برخالف آنچه اغلب گفته می شود، موضوع علم اقتصاد سیاسی 
است(،  تکنولوژی  موضوع  )که  نیست«  ماّدی  ارزش های  »تولید 

بلکه مناسبات اجتماعی انسان ها در امر تولید است.«2
آمد،  خواهد  بعد  صفحات  در  که  اقتصادی  مسائل  از  بحث  جریان  در 
خوانندگان خواهند دید که برخالف ادعای دانشمندنمایان بورژوا، مارکسیسم 
در زمینٔه اقتصادی و از جمله در زمینٔه پول، قیمت ها، بازرگانی و غیره بسیار 
چیزها آورده و این مارکسیسم است که ریشه های همٔه این مفاهیم و مقوله های 

1-   آندره پی یر، » مارکس و مارکسیسم«، ترجمٔه فارسی از شجاع الدین ضیائیان، انتشارات دانشگاه 
تهران، چاپ دّوم، صفحٔه .48

2- لنین، » مجموعٔه آثار«، زبان روسی، چاپ چهارم، جلد 2، صفحٔه 181-182 .
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میان  مارکسیسم  اّما  است.  کرده  کشف  علمی  به طور  را  بورژوایی  اقتصاد 
اقتصاد- به معنای فنی و حسابداری این کلمه- با اقتصاد سیاسی به معنای علم 
بررسی مناسبات اجتماعی انسان ها در روند تولید، مرز کاماًل مشخصی کشیده 
از کشف و درک مناسبات  مانع  اّول،  نوع  با مسائل  بازی و سفسطه  تا  است 
اجتماعی نشود، و همین نکته است که مدافعین سرمایه داری را نگران می کند 
و اقتصاد سیاسی بورژوایی را بیش از پیش به سوی ابتذال و فرار از موضوع 

اصلی اقتصاد سیاسی می کشاند.

4. اسلوب علم اقتصاد سیاسی

می رود  کار  به  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  در  که  اسلوبی  یا  بررسی  شیؤه 
ماتریالیسم دیالکتیک است. موافق این اسلوب، موضوع علم اقتصاد سیاسی، 
یعنی مناسبات تولیدی و قوانین تکامل آن، امری ذهنی نیست. واقعیتی است 
ویژٔه  قوانین  موافق  مناسبات  این  انسان ها.  مغز  از  خارج  در  موجود  و  عینی 
خویش در حال تغییر، حرکت و تکامل اند. پدید می آیند، رشد می کنند، از میان 
است  موضوعی  ]سیاسی[،  اقتصاد  علم  موضوع  دیگر،  عبارت  به  می روند. 
تاریخی، و قوانین و مقوله های آن از جامعه ای به جامعٔه دیگر، از مرحله ای به 
مرحلٔه دیگر تغییر می کند و به همراه رشد و تکامل جامعه، و قبل از همه رشد 
و تکامل نیروهای مولده )که متحرک ترین جانب تولید است( تکامل می یابد. 
پس علم اقتصاد ]سیاسی[، علمی است تاریخی، و قوانین و مقوالت این علم 

نیز مشروط به شرایط تاریخی است.
بنابر دیالکتیک ماتریالیستی، نیروی محرکٔه جنبش پدیده ها در خارج از آنها 
نیست، در درون آنهاست؛ در تضادی است که در هر روند تکاملی نهفته است. 
بر اثر این نیروی درونی است که پدیده ها تکامل می یابند. و تکامل و حرکت 
آنها مستقیم الخط و فقط کّمی نیست، بلکه در لحظٔه معّین، تغییرات کّمی به 

تغییرات کیفی بدل می شود.
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می تواند  سیاسی  اقتصاد  که  است  علمی  اسلوب  این  بردن  کار  به  با  تنها 
علم واقعی باشد و بر ماهیت آنچه که بررسی می کند دست یابد. مارکس در 
» سرمایه« عالی ترین نمونٔه کاربرد دیالکتیک را در بررسی علم اقتصاد سیاسی 

نشان داده است.
به کار بردن  از  به کار نمی گیرند و  این اسلوب را  اقتصاددانان بورژوا که 
آنها  نظر  به  نیستند.  اقتصادی  پدیده های  ماهیت  درک  به  قادر  دارند،  بیم  آن 
شیوه تولید سرمایه داری ازلی و ابدی است، درحالی که از هزاران سال تاریِخ 
نوشته، و ده ها هزار سال ماقبل تاریخ بشری، تنها در حدود 500 سال است که 
مناسبات سرمایه داری در جهان پدید آمده و در حدود 200-300 سال است 
که این مناسبات در بخشی از اروپا و آمریکا مسلط شده، و در بقیٔه جهان که 
بخش اعظم آن است، هنوز هم انواع دیگر مناسبات تولیدی ماقبل سرمایه داری 
باقی است و گاه حتی مسلط است. درعین حال، از آغاز گذار سرمایه داری به 
سوسیالیسم، بیش از نیم قرن می گذرد، و آنگاه که سوسیالیسم و کمونیسم در 
سراسر جهان پیروز شود، تازه تاریخ واقعی بشر آغاز خواهد شد، و هرآنچه 

که قبل از آن است به قول مارکس ماقبل تاریخ است.
به عبارت دیگر، سرمایه داری نه تنها ازلی و ابدی نیست، بلکه فقط چشم به 
هم زدنی است در زندگی بسیار طوالنی جامعٔه بشری. کسانی که این واقعیت 
نبینند یا دانسته روپوشی  را در نظر نگیرند، تضادهای درونی سرمایه داری را 
و  تولیدی سرمایه داری  مناسبات  به ماهیت  نمی توانند  کنند، طبیعی است که 
قوانین تکامل آن دست یابند. بورژوازی به مثابه طبقٔه میرنده، طبقه ای که آینده 
از آن او نیست، چشِم دیدن واقعیت متحول و متغیر را ندارد، و لذا دانشمندان 
دست  از  را  علمی  درک  استعداد  میرنده اند،  طبقٔه  این  نمایندٔه  که  نیز  بورژوا 
می دهند و به جای تالش برای کشف قوانین اقتصاد بورژوایی- که به مرگ آن 
حکم می دهد- در کار پنهان کردن و توجیه این قوانین و وصله کردن اقتصاد 

سرمایه داری اند.
اقتصاد  قوانین  علمی  و  کامل  تدوین  و  درک  کشف،  که  اینجاست  از 
طبقه اند  این  نمایندٔه  که  دانشمندانی  و  پرولتاریا  عهدٔه  به  نیز  سرمایه داری 
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آینده نمی ترسد و جرأت آن را دارد که با شادمانی و  می افتد. طبقٔه کارگر از 
با احساس اطمینان کامل به آینده بنگرد و قوانین تکامل جامعٔه بشری را درک 
کرده به خدمت گیرد، چرا که سیر تاریخ در جهت منافع این طبقه است و چه 

بهتر که سرعت حرکت تاریخ هرچه بیشتر گردد.
نه  فقط اقتصاد سیاسی، بلکه اصوالً همه علوم- چه علوم طبیعی و چه علوم 
دیالکتیک  ندارد جز کاربرد  برای شناخت درست جهان چاره ای  اجتماعی- 
ویژگی هایی  کاربرد  این  علمی،  هر  در  که  است  روشن  اّما  ماتریالیستی. 
در  را  بررسی  مورد  روندهای  که  دارند  امکان  دانشمندان علوم طبیعی  دارد. 

آزمایشگاه های خود و طبق شرایطی که مایل اند برانگیزند.
میکروسکوپ  از  نه  اینجا  نیست.  آزمایشگاهی  چنین  اجتماعی  علوم  در 
می توان استفاده کرد و نه از ُمعّرف های شیمیایی. جای آزمایشگاه را باید قؤه 
با  پیوند  ابستراکسیون وقتی خردمندانه و در  یا  انتزاع بگیرد. تجرید  و  تجرید 
از  و  اجتماعی  روندهای  شناخت  مناسب  وسیلٔه  تنها  باشد،  خارج  واقعیت 

جمله قوانین اقتصادی است.
ابتدا  او  می گیرد.  کار  به  را  اسلوب  این  درست  خود  بررسی  در  مارکس 
غیره  و  پول  کار،  تقسیم  کاال،  ارزش  کاال،  چون  مجردی  مفاهیم  ساده ترین 
اقتصاد  مشخص  مفاهیم  به  تا  می رود  پیش  گام  به  گام  و  می کند  بررسی  را 
مّلی،  درآمد  زمین،  بهرٔه  سود،  تقاضا،  و  عرضه  بازار،  نظیر  سرمایه داری 

مالیات، نقش دولت و غیره می رسد.
به علت کاربرد دیالکتیک ماتریالیستی، در اسلوب مارکس مفاهیم مجرد 
مربوط  یکدیگر  به  آنها  نیستند.  تعارض  و  تقابل  در  هیچ وجه  به  مشخص  و 
نظیر »کاال«- که مارکس  از یکدیگر حاصل می شوند. مفهوم مجردی  بوده، 
بررسی خود را از این سلول اقتصاد سرمایه داری آغاز می کند- مفهومی جدا 
مفاهیم  و  سرمایه داری  اقتصاد  دقیق  بررسی  نتیجٔه  بلکه  نیست،  زندگی  از 
خود  تجریدی  کاماًل  به ظاهر  و  تئوریک  بررسی  مارکس  است.  آن  مشخص 
را دربارٔه کاال، ارزش و اشکال ارزش، که نقطٔه عزیمت جلد اّول » سرمایه« 
کاماًل  بررسی های  از  عظیمی  انبوه  بر  اوست،  اقتصادی  آموزش  مجموعٔه  و 
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مشخص تاریخی استوار کرده است. او نه از روی هوٰی و هوس و به دلخواه 
خویش، بلکه از بررسی مشخص تاریخ پیدایش و تکامل مبادله و کاال به درک 
و بازتولید این مفاهیم تجریدی دست یافته است. به همین دلیل است که لنین 
وقتی آموزش اقتصادی مارکس را توضیح می دهد، می گوید که در فصل های 
نخست » سرمایه«، بیان مارکس شکل تجریدی دارد و چنین به نظر می رسد که 
مارکس تنها از اسلوب ِردوکسیون بهره گرفته، یعنی مفاهیم عام و تجریدی را 
پایه قرار داده است، درحالی که خود این مفاهیم تجریدی و عام چکیدٔه بررسی 
تولید  و  مبادله  تکامل  تاریخ  به  مربوط  اطالعات  و  فاکت ها  از  عظیمی  انبوه 

کاالیی است.1
ما در متن درسنامه، جابه جا اهمیت این اسلوب علمی مارکس را متذکر 

خواهیم شد.

5. اقتصاد سیاسی علمی است جانبدار و طبقاتی

مراحل  در  تولیدی  مناسبات  بررسی  گفتیم  چنان که  سیاسی  اقتصاد  موضوع 
در  آید،  دست  به  بررسی ها  این  از  که  نتایجی  است.  بشری  جامعٔه  گوناگون 
این  می کند.  برخورد  اجتماعی  طبقات  منافع  با  ناخواه  خواه  طبقاتی  جوامع 
است،  دیگر  طبقٔه  زیان  به  و  معّین  طبقه ای  سود  به  عینی  به طور  علمی  نتایج 
طبقات  آن  نه.  دیگری  جانب  از  و  می شود  پذیرفته  یکی  جانب  از  بنابراین 
به  اقتصادی  پدیده های  بی غرضانٔه  و  عملی  کاماًل  بررسی  نتایج  که  اجتماعی 
زیان آنهاست، اصوالً با چنین بررسی علمی مخالفت می کنند و نتایج مزبور 
را نیز نمی پذیرند، و برعکس طبقاتی که نتایج بررسی را به سود خود می بینند، 
علمی  بررسی  بیشتر  هرچه  کردن  ژرف تر  و  گسترش  جهت  در  قوا  تمام  با 
می کوشند. به این معناست که می گوییم اقتصاد سیاسی علمی است جانبدار 

و طبقاتی.
1-  لنین، » کارل مارکس«، انتشارات حزب تودٔه ایران، سال 1355، صفحٔه 13.
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می کنند.  ُتُرش  رو  بورژوا  دانشمندان  می شود،  اعالم  واقعیت  این  وقتی 
گویا  که  می کنند  ادعا  و  می زنند  دم  تعصب«  »بدون  و  »بی غرض«  علم  از 
می گویند،  سخن  علم  این  بودن  جانبدار  از  وقتی  مارکسیست-لنینیست ها 
منظور  که  است  روشن  اّما  می آالیند.  غرض  به  را  علم«  مقدس  »ساحت 
طبقاتی  و  بودن  جانبدار  رسمی  اعالم  و  پذیرش  از  مارکسیست-لنینیست ها 
این  در  دارد  نیست که هر طبقه ای حق  این  به هیچ وجه  اقتصاد سیاسی  بودن 
واقعیت  این  اثبات  بلکه  ببرد،  دست  خویش  غرض های  و  منافع  موافق  علم 
بر  لذا  و  تحریف می کنند  را  این علم  دانسته  مدافعین سرمایه داری،  که  است 
کارگران است که آن را به درستی بیاموزند و قوانین آن را در پیشبرد انقالب به 

خدمت گیرند.
اقتصاد سیاسی بورژوایی در آغاز کار، زمانی که بورژوازی هنوز طبقه ای 
ریکاردو  و  اسمیت  مانند  دانشمندانی  داشت.  مترقی  جنبه ای  بود،  بالنده 
نیست،  کمال  حد  در  اگرچه  که  کرده اند  بیان  جالبی  علمی  اندیشه های 
داد و در  از دست  را  تاریخی  ابتکار  از زمانی که بورژوازی  اّما  راه گشاست. 
مقیاس جهانی-تاریخی به یک طبقٔه ارتجاعی بدل شد، علم اقتصاد سیاسی 
می گذرد  زمان  هرچه  و  گردید،  بدل  ارتجاعی  ِشبه علم  یک  به  نیز  بورژوایی 
ارتجاعی تر می شود. اگر ریکاردو و اسمیت بدون قصد و نیت قبلی و تنها به 
دلیل محدودیت تاریخی و طبقاتی از سرمایه داری دفاع می کردند، در زمان ما 
از  از همین نیت و قصد دفاع  دانشمندنمایان مدافع سرمایه داری کار خود را 
سرمایه داری و مقابله با سوسیالیسم آغاز می کنند. بسیاری از نوشته های آنان 

حتی رنگ و سایٔه علمی هم ندارد تا چه رسد به محتوای علمی.
پیدایش اقتصاد سیاسی مارکسیستی که تحولی بنیادی در این علم به وجود 
اقتصاددانان  آورد.  وارد  بورژوایی  سیاسی  اقتصاد  بر  سنگینی  ضربٔه  آورد، 
بورژوا نمی توانند کشفیات عظیم مارکس را که به دلیل صحت و دقت کامل 
بگیرند، ولی نمی توانند و نمی خواهند  ندیده  علمی خویش غیرقابل رّد است 

آنها را بپذیرد.
پس از پیدایش مارکسیسم، اقتصاد سیاسی بورژوایی به طور عمده ُپِلمیک 
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اقتصاددانان  که  نوشته هایی  است.  مارکسیسم  با  نهان  و  آشکار  مناظره ای  و 
سوگند  قید  به  و  بی غرضانه«  علمی  »روش  ُپرطمطراق  عنوان  زیر  بورژوایی 

می نویسند، چیزی نیست جز ردّیه های مبتذلی علیه مارکسیسم.
اقتصادی  درسنامه ای  ساموئلسن،  ُپل  آمریکایی  اقتصاددان  پیش  چندی 
نوشت که در ایران نیز از طرف مؤسسات وابسته به دربار ]شاه[ چاپ و با تبلیغ 
فراوان انتشار یافت. مترجم این کتاب دکتر حسین پیرنیا سوگند می خورد که:

»این کتاب برخالف بسیاری از کتاب های اقتصاد دانشمندان غربی، 
برای توجیه نظام اقتصادی غربی نوشته نشده است!! و تعصبی در 

آن به چشم نمی خورد.«
است  کوشیده  می باشد،  آمریکایی  معروف  استادان  از  که  »مؤّلف 
و  نظرات  و  نماید  کاماًل رعایت  را  بیان مطالب، اصول علمی  در 
عالقه های شخصی را در تشریح مطالب و نتیجه گیری ها راه ندهد، 
و رعایت کامل بی طرفی!! و شرف علمی را بر خود فرض بداند.«1
دکتر پیرنیا با نوشته های اقتصادی دانشمندان غربی آشناست. زمانی که او 
تصریح می کند که بسیاری از آنها مراعات بی طرفی و شرف علمی را نکرده اند 
و هدفشان توجیه نظام اقتصادی غربی بوده، باید دریافت که قضیه تا چه حدی 
شور است. اّما دربارٔه کتاب ساموئلسن که با چنین سوگندی از »بی طرفی«!! 
آن سخن می رود، باید گفت که این کتاب ُمبّلغ یکی از مبتذل ترین انواع اقتصاد 
قصد  به  است  دانسته  سفسطٔه  و  مغلطه  پا  تا  سر  و  است  بورژوایی  سیاسی 
با کینٔه عمیق نسبت به مارکسیسم نوشته شده و  گمراه کردن خواننده. کتاب 
که دردهای سرمایه داری معاصر  پیش داوری است  این  اثبات  نویسنده  هدف 
قابل عالج است و سرمایه داری بر سوسیالیسم پیروز خواهد شد. برای اثبات 
»بی طرفی« نویسنده کافی است یادآوری کنیم که این کتاب رونویس التقاطی 
ُپرهرج ومرج و سردرگمی است از نوشته های همان دانشمندان غربی که دکتر 

پیرنیا خود در »شرف علمی« آنها این چنین تردید دارد.

1-  » اقتصاد«، نوشته ُپل ساموئلسن، ترجمه دکتر پیرنیا، چاپ بنگاه ترجمه و نشر کتاب، جلد دّوم، 
صفحٔه 20-21 )تکیه از ما است(
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نازلی  سطح  چنان  در  ما  زمان  در  بورژوا  دانشمندنمایان  علمی«  »شرف 
اقتصاد سیاسی  اقتصاد سیاسی را تغییر داده و به جای  نام  آنان حتی  است که 
عناوینی نظیر »اقتصاد«، »اقتصاد عمومی«، »اصول علم اقتصاد« و غیره به کار 
می برند و اغلب نام موضوعی را هم که مورد بررسی است، غرض ورزانه پنهان 
می دارند. واژٔه سرمایه داری را که دیگر مورد نفرت وسیع ترین قشرهای مردم 
بی محتوای  و  ظاهرفریب  کلمات  آن،  به جای  و  نمی برند  کار  به  است  جهان 
بزرگ«،  رفاه  »جامعٔه  صنعتی«،  »جامعٔه  مصرف«،  »جامعٔه  نظیر  دیگری 
»اقتصاد آزاد«، »اقتصاد غربی« و غیره به کار می گیرند. همین آقای دکتر پیرنیا 
بورژوایی  اقتصاددانان  به جای  به سینه می زند،  را  بی طرفی  آن چنان سنگ  که 
کار  به  اقتصادی غربی«  »نظام  دیدیم  اقتصادی سرمایه داری، چنان که  نظام  و 

می برد.
را  سیاسی  اقتصاد  علم  بودن  طبقاتی  و  جانبدار  ایران،  کنونی  جامعٔه  در 
نه تنها می توان با چشم دید، بلکه می توان مزٔه آن را با شالق و زندان و انواع 
شکنجه های قرون وسطایی چشید. آموزش علم اقتصاد سیاسی، صاف و ساده 
قدغن است و داشتن کتاب علم اقتصاد مارکسیستی جرم محسوب می شود. 
گسترش  مشغول  آگاهانه  و  دانسته  که  شاهنشاهی[  ]رژیم  ایران  حاکم  رژیم 
هرچه وسیع تر مناسبات سرمایه داری در شهر و ده ایران است، از یک سو علم 
دیگر  سوی  از  و  کرده  ممنوع  وجهی  شدیدترین  به  را  سیاسی  اقتصاد  واقعی 
تا  به فریب توده های ستمکش می کوشد،  اقتصاد،  با دستکاری علنی در علم 
جایی که در حرف حتی از سرمایه داری انتقاد هم می کند و هدف خود را ایجاد 
غیره  و  تعاونی«  »جامعٔه  بزرگ«،  »تمدن  نظیر  گنگ  نشان  و  نام  با  جامعه ای 
ایدئولوژی »وارداتی« و هرگونه  از هرگونه  اعالم می دارد و مدعی است که 
نه در  ایرانی می اندیشد و  با مفاهیم  »ایسمی« فارغ است و در مقیاس مّلی و 
برابر  در  کارفرما  کلمٔه  که  نمی کند  فراموش  درعین حال  ولی  طبقاتی.  قالب 
کلمٔه کارگر که در قوانین کار ایران نیز آمده، بیانگر گوشه ای از واقعیت استثمار 
سرمایه داری است، و لذا ضمن فراغت کامل از هرگونه »ایسمی« الزم می داند 
تا چنین وانمود  آن کلمٔه »کارآما« می گذارد  به جای  تغییر دهد و  را  این کلمه 
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شود که نقش سرمایه دار در تولید، نقش مفید و مولد بوده و عبارت از آماده 
زحمت  حاصل  تصاحب  یعنی  استثمار،  نه  است،  تولید  و  کار  شرایط  کردن 

پرداخت نشدٔه کارگران.
سیاسی  اقتصاد  است،  سیاسی  اقتصاد  اینها  همٔه  که  داشت  توجه  باید 
بورژوایی که شیؤه اصلی آن دستکاری غرض ورزانٔه واقعیت و اجرای عملی 
جانبداری طبقاتی در علم اقتصاد سیاسی ضمن مخالفت ظاهری با آن است.

عالوه بر دانشمندان بورژوایی که از نظر تاریخی در خدمت بورژوازی قرار 
سرمایه داری  پابه پای  و  سرمایه اند  مّداح  آشکارا  که  دانشمندنمایانی  و  دارند، 
منافع  که  هستند  هم  دانشمندانی  می شوند،  ارتجاعی تر  روز  هر  انحصاری 
اقتصاد  دانشمندان  این  می کنند.  بیان  را  خرده بورژوازی  و  متوسط  طبقات 
وجود  به  را  خرده بورژوایی  سیاسی  اقتصاد  و  کرده  بررسی  را  سرمایه داری 

آورده اند که نمونٔه کالسیک اش، اقتصاد سیاسی پرودون است.
که  است  آن  دوگانٔه  خصلت  خرده بورژوایی،  سیاسی  اقتصاد  ویژگی 
که  آنجا  از  می گیرد.  سرچشمه  خرده بورژوا  قشرهای  دوگانٔه  خصلت  از 
با تکامل آن ورشکست  از رشد سرمایه داری زیان می بیند و  خرده بورژوازی 
شده و از میان می رود، قادر است بسیاری از جوانب منفی رشد سرمایه داری 
را ببیند و از آن انتقاد کند. اّما از آنجا که آیندٔه روشنی ندارد، قادر نیست این 
انتقاد را بر مبنای علمی محکمی استوار ساخته، شیؤه تولیدی مترقی تری از 
سرمایه داری ارائه دهد، و بنابراین تا زمانی که از موضع خویش دست نکشیده 
و به موضع پرولتاریا نپیوسته است، چشم دیدن آینده را ندارد، تکامل را درک 

نمی کند و از موضع ارتجاعی دفاع از گذشته به آینده می نگرد.
از اینجاست که اقتصاد سیاسی خرده بورژوایی از یک سو از سرمایه داری 
انتقاد می کند و معایب آن را نشان می دهد و این جنبٔه مثبت آن است، و از سوی 
تاریخ به سوی سوسیالیسم نیست و  به درک سیر تکامل قانونمند  دیگر قادر 
ارتجاعی مطرح  پیشنهادهای تخیلی و گاه سیاست های  به جای سرمایه داری 
می سازد که اگر به درستی و به موقع شناخته و افشا نشود، به جنبش کارگری 

زیان می رساند.
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در زمان ما که تعداد زیادی از مستعمرات و نیمه مستعمرات سابق از زیر 
سرمایه داری  یا  سوسیالیسم  راهی  دو  سر  بر  و  آمده  بیرون  استعمار  سلطٔه 
سرمایه داری  ماقبل  دهقانان  و  خرده بورژوا  قشرهای  گرفته اند،  قرار  وابسته 
این کشورها به راه رشد غیرسرمایه داری، به مقابله با امپریالیسم و شیوه های 
انقالبی ضدامپریالیستی در  به تحکیم مواضع دولت های  آن، و  نواستعماری 
کشورهای  با  اقتصادی  مناسبات  وسیع تر  هرچه  گسترش  و  کشور،  اقتصاد 
نیز  قشرها  این  نظریات  بیانگر  دانشمندان  می کنند.  عالقه  ابراز  سوسیالیستی 
انواع تئوری های اقتصادی و »سوسیالیسم«های گوناگون عرضه می دارند که 
در  اّما  است.  گمراه کننده  گاه  و  ناقص  بسیار  علمی  سوسیالیسم  با  قیاس  در 
همان حدودی که پرولتاریا با حفظ مواضع خویش برای اتحاد همٔه نیروهای 
ضدامپریالیستی و هواداران راه رشد غیرسرمایه داری می کوشد تا سمت گیری 
مطمئن سوسیالیستی این کشورها را تأمین کند، می توان و باید نسبت به این گونه 
نظریات اقتصادی خرده بورژوایی ضدامپریالیستی برخوردی خالق داشت تا 
آنچه را که مایٔه گمراهی است به دور ریخت و از آنچه زمینٔه ضدامپریالیستی و 

ضدسرمایه داری دارد بهره گرفت.

v    v    v    v

اقتصاد سیاسی یکی از سه جزء اساسی ترکیب کننده و تشکیل دهندٔه مارکسیسم-
اقتصاد  با  کامل  آشنایی  بدون  مارکسیسم-لنینیسم  با  آشنایی  و  است  لنینیسم 
سیاسی مقدور نیست. مبارزان انقالبی باید این علم را با دقت تمام بیاموزند تا 
ساختار اقتصادی جامعه، جای هریک از طبقات و گروه های اجتماعی، علل، 
به درستی  تاریخ را  انگیزه های مبارزات طبقاتی و جهت سیر تحول  مایه ها و 
درک کنند. اقتصاد سیاسی اندام جامعه را می شکافد و ما را با اجزاء و اعضای 
طریق  از  پرولتاریا  می کند.  آشنا  آن  حرکت  مکانیسم  و  فیزیولوژی  درونی، 
آشنایی با این علم و شناخت درست قوانین اقتصاد سرمایه داری، اسلحٔه ُبّرایی 
و  علمی  قاطعیت  با  که  اسلحه ای  می آورد،  دست  به  خویش  طبقاتی  نبرد  در 
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بر  پیروزی سوسیالیسم را  بر بورژوازی،  پرولتاریا را  پیروزی  خدشه ناپذیری 

سرمایه داری، بشارت می دهد و راه پیروزی را می نمایاند.
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1. کاال چیست؟
عوامل دوگانٔه کاال: ارزش مصرف و ارزش

مارکس بررسی مناسبات تولیدی و شیوه تولید سرمایه داری را از بررسی کاال 
آغاز می کند، چرا که تولید سرمایه داری عالی ترین شکل تولید کاالیی متکی 
تشکیل  را  اقتصادی  ساختار  این  سلول  کاال  و  است،  خصوصی  مالکیت  بر 
مقدور  زمانی  سرمایه داری  اقتصاد  به هم بافتٔه  و  بغرنج  اندام  درک  می دهد. 

می شود که سلول تشکیل دهندٔه آن به درستی شناخته شود.
کوشش برای شناسایی و تحلیل کاال شاید در نظر اّول عجیب بنماید. هر 
از کاالهای  دریایی  در  در جامعٔه سرمایه داری زندگی می کنیم  ما که  از  کدام 
گوناگون غرقه ایم. هر روز هزاران کاال را به چشم می بینیم، به خرید و مصرف 
آنها خو گرفته ایم  به وجود  و تولید و فروش کاالها اشتغال داریم و آن چنان 
که اگر از ما بپرسند کاال چیست؟ شاید در آغاز تعجب کنیم و آن را بحث در 
بدیهیات بدانیم. با این حال، چه بسا میلیون ها انسانی که در شب و روز با کاال 
همچنان  باشند،  نیندیشیده  به دقت  آن  ماهیت  و  کاال  دربارٔه  دارند  کار  و  سر 
به ترکیب و خواص فیزیکی هوا  که تمام عمر خود تنفس می کنند ولی کمتر 

می اندیشند. راستی کاال چیست؟
اگر نظری به انواع کاالهای موجود در بازار بیندازیم، قبل از هر چیز تنوع 
آنها توجه ما را به خود جلب می کند. میلیون ها شیء کاماًل متفاوتی که کمترین 
تا صندلی و هواپیما و  از میخ و پشم و ماست گرفته  ندارند؛  به هم  شباهتی 
کفش و روغن ماشین، کاال نامیده می شوند. چرا؟ در ورای این گوناگونی و 
تفاوت آشکار چه خصوصیات و چه ماهیت مشترکی میان آنان موجود است 

که اطالق نام واحد را ممکن می سازد؟
نخستین خصوصیت مشترک همٔه اشیائی که به عنوان کاال در بازار عرضه 
شده اند آن است که به درد انسان می خورند، یعنی می توانند یکی از نیازهای 
ارزش  کاال،  سودمندی  یعنی  خصوصیت،  این  سازند.  برآورده  را  انسانی 
به طور  را  انسانی  نیازهای  که  هستند  کاالهایی  می شود.  نامیده  کاال  مصرف 
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مستقیم برمی آورند، یعنی بالواسطه مصرف می شوند، مانند نان، لباس، کفش 
نیاز انسان را به طور غیرمستقیم برمی آورند،  و غیره. کاالهایی هم هستند که 
ابزارهای تولید و وسایل تولید.  بافندگی، ماشین تراش و دیگر  مانند ماشین 
انسان  که  است  آن  در  آنها  مصرف  ارزش  نیست.  مستقیم  اشیاء  این  مصرف 

توسط آنها شیء مورد نیاز خود را می سازد.
وقتی از چنان نیازهای انسانی سخن می گوییم که کاالها پاسخگوی آنند، 
دو نکته را باید در نظر بگیریم: نخست اینکه نوع نیاز و منشأ آن مطرح نیست. 
ممکن است نیاز از شکم سرچشمه بگیرد یا از تخّیل. نان برای سیر کردن شکم 
الزم است و وسایل تزیینی و آرایش نیاز حاصل از تخّیل را برآورده می سازد. 

هم نان و هم وسایل آرایشی می تواند کاال باشد.
کاالهای  نیست.  کاال  بخورد  سازنده اش  درد  به  تنها  که  شیئی  اینکه  دّوم 
دارند.  اجتماعی  مصرف  ارزش  که  هستند  کاال  دلیل  این  به  بازار  در  موجود 
از  یعنی یکی  دارد،  اجتماعی  ارزش مصرف  از همه شیئی است که  قبل  کاال 
این است که  اّما خصوصیت مهم تر کاال  انسان را برآورده می سازد.  نیازهای 
هیچ کس  مبادله.  و  فروش  و  خرید  طریق  از  مگر  نمی رسد،  نیازمند  دست  به 
نمی تواند کاالیی را که در بازار عرضه شده، از قفسه بردارد، مگر اینکه پول آن 
را بپردازد. در اینجا خصوصیت اّول کاال که نیاز انسانی را برمی آورد در واقع 
گم می شود. وقتی نان کاال شد، اگر انسان از گرسنگی هم بمیرد، تا وقتی پول 
آن را ندهد، یا کاالی دیگری را با نان عوض نکند، به نان دسترسی نخواهد 

یافت.
کاال چنان ارزش مصرف اجتماعی است که تنها از طریق مبادله و خرید و 
فروش به دست مصرف کننده می رسد و بنابراین کاال باید دارای ارزش مبادله 
باشد. انسانی که به نان نیازمند است، باید بتواند پول یا کاالی دیگری معادل 
آن به فروشندٔه نان بدهد. خو گرفتن به وجود کاال و خرید و فروش آنها سبب 
می شود که ما معموالً از خود نمی پرسیم که معادل یا برابر بودن کاالها یعنی 
باید موجود  نسبت کّمی  مبادله می شوند، چه  با هم  که  دو کاالیی  میان  چه؟ 
باشد و چرا؟ در مقابل یک کیلو نان چند گرم روغن ماشین و چند عدد سوزن 
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باید پرداخت، و این نسبت کّمی میان کاالها از کجا می آید؟1

و  آغاز،  که  دادند  پاسخی  پرسش  این  به  بورژوایی  کالسیک  اقتصاددانان 
نسبت  به  کاالها  که  گفتند  ریکاردو-  و  اسمیت  آنان-  بود.  خوبی  آغاز  فقط 
کاری که در آنها نهفته است مبادله می شوند. اّما به علت محدودیت تاریخی 
خویش نتوانستند همٔه جوانب آن را بشکافند و پاسخ کامل و کافی به پرسش 
بدهند. مارکس برای بار اّول در تاریخ بشری پاسخ کامل و دقیق این پرسش 

را یافت.
نکته جلب می کند که وقتی دو کاالی  این  به  را  ما  مارکس نخست توجه 
واحدی  کمّیت  کاال  دو  این  در  باید  قاعدتًا  می شوند،  مبادله  هم  با  مختلف 
موجود باشد تا مقایسٔه آنها را از نظر کّمی ممکن سازد. وقتی یک کیلو نان در 
بازار معادل ده گرم روغن ماشین و 20 عدد سوزن است، قاعدتًا باید بین این 
کاالها یک کمّیت مشترکی باشد که نه نان است، نه سوزن و نه روغن ماشین. 
مصرف،  ارزش  اّوالً  زیرا  نیست،  آنها  مصرف  ارزش  مشترک،  کمّیِت  این 
سوزن  یا  ماشین  روغن  مصرف  ارزش  با  نان  مصرِف  ارزش  و  است  کیفیت 
ثانیًا وقتی  برقرار کرد.  تعادل  برابری و  آنها  میان  بتوان  تا  نیست  قابل مقایسه 
دو کاال با هم مبادله می شوند، ارزش مصرف، وجه مشترک آنها نیست، وجه 
تمایز آنها است. هیچ کس ارزش مصرف های مشابه را با هم مبادله نمی کند، 
و علت اینکه کسی حاضر می شود نان را با سوزن عوض کند، این است که 

ارزش مصرف آنها متفاوت است و او به یکی نیاز دارد و به دیگری ندارد.
از  می شود،  برقرار  مبادله  هنگام  به  کاال  دو  میان  که  کّمی  نسبت  بنابراین 
کمّیت  آن  و  دارد،  وجود  کاال  دو  هر  در  که  می شود  حاصل  مشترکی  کمّیت 
مشترک کار انسانی است. در واقع نیز اگر ارزش های مصرف کاالهایی را که 
با هم مبادله می شوند کنار بگذاریم، برای آنها تنها یک خاصیت باقی می ماند، 
روغن  هم  سوزن،  هم  نان،  هم  انسانند:  کار  محصول  آنها  همٔه  اینکه  آن  و 
و  تولیدکنندگان  و  نیست،  مرسوم  عادی  بازار  در  کاالها  پایاپای  مبادلٔه  حاضر  زمان  در    -1
مصرف کنندگان ابتدا کاالی خود را به پول تبدیل می کنند تا بعد به وسیلٔه پول کاالی مورد نظر خویش 
را بخرند. چگونگی پیدایش پول را در صفحات بعد خواهیم دید، اّما گمان می کنیم که تصور مبادلٔه 

پایاپای کاالها برای خواننده دشوار نباشد.
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ماشین، هم کفش، هم گرد رختشویی ...

تناسب مبادله میان این کاالها عبارت است از تناسب میان زحمت و کاری 
که برای تهیٔه هر یک از آنها صرف شده است. لذا ارزش مبادلٔه کاال برابر است 
با مقدار کار انسانی که در آن نهفته است )در توضیحات بعدی این تعریف را 

دقیق تر خواهیم کرد.(
مصرف  ارزش  دارای  اینکه  یکی  دارد:  خصوصیت  دو  کاال  که  گفتیم 
اجتماعی است و دیگر اینکه محصول کار انسانی است که از طریق مبادله به 
دست مصرف کننده می رسد، و تناسب مبادله نیز بسته به کاری است که در آن 
نهفته است. از این دو خصوصیت کاال، خصوصیت اّول که یکی از نیازهای 
چه  نان  است.  فنی  و  طبیعی  باشد،  داشته  مصرف  ارزش  و  برآورد  را  انسان 
کاال باشد و چه نباشد نان است؛ ماّدٔه غذایی معّینی است برای تغذیٔه انسان. 
اّما خصوصیت دّوم که ارزش مصرفی از طریق مبادله به دست مصرف کننده 
انسان ها  میان  مناسبات  به  که  اجتماعی-اقتصادی  است  خصوصیتی  برسد، 
مربوط می شود. برای توضیح مطلب مثالی می زنیم. چنان که می دانید، بسیاری 
درختان  و  گل  آن  در  که  دارند  حیاطی  ایران  روستایی  و  شهری  خانه های  از 
مصرف  به  منزل  همان  خود  در  معموالً  آن  محصول  و  می شود  کاشته  میوه 
چیده  منزل  حیاط  از  که  را  سیبی  یا  دسته گل  نیست.  فروش  برای  و  می رسد 
شده است، با دسته گل یا سیب مشابهی که از بازار خریده شده مقایسه کنید. از 
نظر خصوصیت اّول، یعنی ارزش مصرف، تفاوتی میان آنها نیست. دسته گل 
و سیب چه از حیاط منزل چیده شود و چه از بازار خریده شود، نیازهای مشابه 
انسان را برمی آورد، و نوع و کیفیت سیب و گل نیز بسته به عوامل طبیعی و طرز 
پروردن آنهاست که به فن باغبانی و علوم کشاورزی مربوط می شود. اّما از نظر 
خصوصیت دّوم، یعنی مبادله شدن یا نشدن، میان گل و سیب حیاط منزل با آنچه 
از بازار خریده شده تفاوت ماهوی وجود دارد. چیدن گل و سیب از حیاط و 
مصرف آن در خانواده، توأم با برقراری هیچ نوع مناسبات اقتصادی-اجتماعی 
نیست. اّما وقتی همین ارزش های مصرف از بازار خریداری می شود، به دنبال 
آن شبکٔه وسیعی از مناسبات اقتصادی-اجتماعی به وجود می آید. وقتی سیب 
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باید  منظور  این  به  و  باشد،  داشته  پول  باید  خریدار  می شود،  خریده  بازار  از 
نیز به نوبٔه خویش  قباًل در جایی کار کند یا چیزی فروخته باشد، و فروشنده 
باید سیب را از تولیدکننده اش بخرد یا خود مؤسسه ای برای تولید سیب داشته 
با  اگر  و  سازد.  برقرار  کارکنانش  با  معّینی  مناسبات  آن،  ادارٔه  برای  و  باشد، 
کمی دقت دنبالٔه این زنجیر را بگیریم، متوجه می شویم که خریدن یک کاال از 
بازار، نشانٔه وجود چه شبکٔه وسیعی از مناسبات اقتصادی میان انسانهاست، 
و به عبارت دیگر، این خصوصیت کاال که از طریق خرید و فروش و مبادله 
به دست مصرف کننده می رسد، متضمن چه مفهوم وسیع اجتماعی-اقتصادی 
است. ما در صفحات بعد این موضوع را به تفصیل بررسی خواهیم کرد. آنچه 

هم اکنون باید به خاطر سپرد این است که:

و  نیست،  کاال  انسانی  کار  محصول  هر  و  انسان  نیاز  مورد  شیء  هر 
نباید مفاهیم شیء، محصول، فرآورده و نظایر آن را با مفهوم کاال یکی 
گرفت. در مفهوم کاال، رابطٔه اجتماعی-اقتصادی معّینی وارد می شود 

که در شرایط معّین تاریخی پدید آمده است.

2. پیدایش کاال و تولید کاالیی

همواره  انسان  نیاز  مورد  محصوالت  که  می کند  ثابت  تاریخی  بررسی های 
به دست مصرف کننده  فروش  و  مبادله و خرید  از طریق  یعنی  نبوده اند،  کاال 
جامعٔه  در  می گرفته اند.  قرار  او  اختیار  در  مستقیم  به طور  بلکه  نمی رسیدند، 
اشیائی که در یک  یعنی همٔه  َبَدوی مالکیت مشترک وجود داشت،  اشتراکی 
بود و توسط خود  تولید می شد، محصول کار مشترک اعضای کمون  کمون 
آنها بدون آنکه مبادله ای انجام شود به مصرف می رسید. هر عضو کمون که 
به غذا نیاز داشت، می خورد، بدون آنکه نان مصرفی خود را در ترازو بکشد 
و برابر آن، چیزی بپردازد. در آینده- در جامعٔه کمونیستی- نیز انسان ها برای 
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دسترسی به اشیاء و محصوالت مورد نیاز خویش مجبور نخواهند بود مبادله 
انجام دهند. هر کس هر قدر که استعداد و قدرت دارد برای جامعه کار و تولید 
اینکه  بدون  اوست تحویل خواهد گرفت،  نیاز  قدر مورد  خواهد کرد، و هر 

میان این دو مبادله ای انجام شود.
می روند،  کمونیسم  سوی  به  که  سوسیالیستی  جامعه های  در  هم اکنون 
در  مثاًل  می یابد.  گسترش  و  آمده  پدید  روابط  نوع  این  از  نمونه های 
که  بیماری  و  نیست  کاال  بیماران  غذای  و  دارو  کشورها  این  بیمارستان های 
در بیمارستان می خوابد، هر قدر دارو که نیازمند باشد، می دهند و هر مقدار 
غذا که برای او ضرور و سودمند باشد در اختیارش می گذارند و در مقابل آن 

چیزی نمی گیرند.
به کاال شدند و آن  بدل  تاریخی  انسانی در شرایط معّین  محصوالت کار 
مبادله  هم  با  را  خود  محصوالت  مختلف،  مالکین  و  صاحبان  که  بود  زمانی 
کردند، و طبعًا این مسئله میان آنها مطرح شد که چه مقدار از یک محصول را 
انسانی که  برابر چه مقدار از محصول دیگر مبادله کنند. محصوالت کار  در 
قباًل کسی آنها را با هم مقایسه نکرده بود، با هم مقایسه شدند، و از این زمان 

ارزش مبادله پیدا کردند.
بجاست  شود،  درک  بهتر  مبادله  و  کاال  تاریخی  خصلت  اینکه  برای 
یادآوری کنیم که نه تنها در گذشته های دور، بلکه تا قبل از پیدایش و گسترش 
سرمایه داری بسیاری از محصوالت کار انسان کاال نبودند، و نه برای مبادله، 
بلکه برای مصرف بدون مبادله تولید می شدند. با سلطٔه سرمایه داری است که 
همه چیز کاال می شود، و این تحول کیفی پدید می آید که حتی نیروی کار انسان 
نیز کاال می شود. هنوز در کشور ما بقایای اقتصاد پیش از سرمایه داری وجود 
اشیاء معّین کاال  ببیند که چگونه  به چشم  ایران می تواند  دارد و نسل معاصر 
نبوده اند و شاید هنوز هم اینجا و آنجا کاال نباشند، ولی دارند کاال می شوند. 
نیاز  مورد  اشیاء  از  بسیاری  ایران  عشایر  و  دهقانان  نزدیک،  گذشتٔه  همین  تا 
خویش را خود تولید و مصرف می کردند. برای آنها نانی که از محصول گندم 
خود در تنور خانٔه خویش می پختند کاال نبود. گلیمی که خود می بافتند و زیر 
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لباس و جوراب و چاُرقی  پای خویش می انداختند، کاال محسوب نمی شد. 
که خود از پشم و پوست گوسفندان خویش می ساختند، کاال نبود، بدین معنا 
و  نکرده  برقرار  مبادله  رابطٔه  با کسی  اشیاء  این  آوردن  به دست  برای  آنها  که 
که  را  آنچه  بلکه  نمی کردند،  مبادله  دیگر  شیئی  با  را  خویش  نیاز  مورد  شیء 
خود الزم داشتند تولید و مستقیمًا مصرف می کردند. در این اقتصاد طبیعی که 
البته عقب مانده است، مبادله وجود نداشت و هنوز هم در بسیاری از شهرها 
و دهات ایران محصوالت معّین کاال نیست و مردم عادت نکرده اند که آنها را 
کاال بدانند. اّما با رشد مناسبات سرمایه داری همه چیز به سرعت کاال می شود. 
دربسیاری از شهرستان ها گل کاال نیست، و مغازه ای برای فروش آن وجود 
وارداتی  تومانی  هزار   15 دسته گل  که  هستند  کسانی  تهران  در  ولی  ندارد، 
می خرند. به عبارت دیگر، گل خودبه خود کاال نیست، اّما در روند تکامل بدل 

به کاال شده، تا جایی که به بازار بین المللی راه یافته است.
آنچه هم اکنون در جلوی چشم نسل معاصر ایران می گذرد، قابل لمس ترین 
بیان این واقعیت است که کاال و مبادله، مقوله های تاریخی اند؛ پدید می آیند، 
رشد می کنند و مانند هر پیدایش و رشدی، پایانی جز نابودی- به معنای تحول 

کیفی- ندارند.
نخستین  که  می دهد  نشان  گرفته،  انجام  کنون  تا  که  علمی  بررسی های 
مبادله ها در هفت یا هشت هزار سال قبل آغاز شد. قبل از آن، بشر اّولیه مبادله 
بود که شرایط  نرسیده  به حدی  تولید  تکامل  نمی شناخت، چرا که اصوالً  را 
به  انسانی  بدل شدن محصوالت کار  مبادله و  پیدایش  آورد.  فراهم  را  مبادله 

کاال، بیانگر مرحلٔه معّینی از تکامل تولید است.
برای مبادله سه شرط الزم است:

1. هر یک از دو طرف مبادله، مالک محصول خود باشد.
2. هر یک از آنها محصولی غیر از دیگری تولید کرده باشد.

3. هر یک محصولی بیش از نیاز خود تولید کرده باشد.
شد.  فراهم  کار  بارآوری  رفتن  باال  و  اجتماعی  کار  تقسیم  با  شرایط  این 
به اهلی  نخستین تقسیم کار بزرگ اجتماعی زمانی پدید آمد که انسان موفق 
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کردن حیوانات شد. به دنبال آن، قبایل شبانی خود را از سایرین جدا کردند. 
دّومین تقسیم کار بزرگ اجتماعی به دنبال آن آمد که پیشه وران از کشاورزان 
جدا شدند. به این ترتیب، تولید کنندگان مختلف، محصوالت گوناگون تولید 
کردند، یعنی ارزش های مصرفی مختلفی به وجود آوردند، و در عین حال هر 
یک در کار خویش تخصص بیشتر یافته، ابزار کار خود را تکامل بخشیدند و از 
شرایط طبیعی استفاده کردند تا باروری کار خویش را باال برند. بدین ترتیب، 
مبادله پدید آمد و گسترش یافت و خود به یک ضرورت بدل شد، زیرا انسان ها 
بلکه  نمی کردند،  تولید  خود  را  خویش  نیاز  مورد  محصوالت  همٔه  دیگر 
می کوشیدند تا آن چیزی را تولید کنند که در آن تخصص بیشتری دارند، به این 
امید و با این اطمینان که از طریق مبادلٔه محصول خویش، سایر نیازمندی های 

خود را برطرف خواهند کرد.
مدت ها  مبادله  نیست.  کاال  تولید  پیدایش  معنای  به  هنوز  مبادله  پیدایش 
از  مقداری  همسایه،  کمون  دو  که  معنا  بدین  بود،  فرعی  یا  تصادفی  امری 
مبادله  یکدیگر  با  بود،  آنها  خود  نیازمندی  بر  اضافه  که  را  خود  محصوالت 
می کردند. اّما از زمانی که پیشه وران جدا شدند، تولید کاالیی پدید آمد، بدین 
این  ابتدا  از همان  بسازند،  را  نیاز خود  مورد  اینکه شیء  به جای  آنها  که  معنا 
اجتماعی  مصرف  ارزش  با  محصولی  که  گذاردند  خویش  برابر  در  را  هدف 
نیاز  بیشتر  به یک کوزه  یعنی کاال- تولید کنند. مثاًل کوزه گر  برای مبادله-  و 
ندارد و به قول معروف حتی »از کوزٔه شکسته آب می خورد«، یعنی از هزار 
کوزه ای که می سازد، به زحمت یکی برای مصرف خود اوست. بقیه کاالست: 
محصولی است که به قصد فروش ساخته شده است. این نوع تولید اجتماعی، 

که در آن تولیدکنندگان کاال تولید می کنند، تولید کاالیی نامیده می شود.
گروه  مسلط،  اقتصاد  کنار  در  فئودالیسم،  و  برده داری  جامعٔه  در 
کاالیی  تولید  به  که  داشت  وجود  پیشه وران-  یعنی  کوچک-  تولیدکنندگان 
این  تولید کاالیی  با گذشت زمان توسعه می یافت.  آنها  کار  و  بودند  مشغول 
تولید  نبوده،  تولید  مسلط  شیوه  جامعه ای  هیچ  در  که  کوچک  تولیدکنندگان 

کاالیی ساده نامیده می شود. مشخصات تولید کاالیی ساده عبارت است از:
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وسایل . 1 بر  تولیدکنندگان  خصوصی  مالکیت  بر  کاالیی  سادٔه  تولید 
تولید و لذا محصول تولید مبتنی است.

بر تقسیم کار اجتماعی مبتنی است و مهارت در . 2 تولید سادٔه کاالیی 
تولید محصول معّینی را ایجاب می کند.

بر کار شخص تولیدکننده متکی است و از نیروی کار انسان دیگری . 3
بهره کشی نمی کند.

3. خصلت دوگانٔه کاری که در کاال نهفته است: کار مشخص و کار 
مجرد

گفتیم که کاال دو خصوصیت دارد: ارزش مصرف و ارزش ]مبادله[. گفتیم 
شرایط  در  که  اجتماعی-اقتصادی  است  خصوصیتی  دّوم،  خصوصیت  که 
تولید  هدف  این  با  انسان ها  که  فرا می رسد  زمانی  می آید.  پدید  تاریخی  ویژٔه 
می کنند که محصول خود را بفروشند. آنها به تولیدکنندگان کاال بدل می شوند، 
به کار می افتد،  تولید کاال  برای  انسانی  زمانی که کار  از  یعنی  این پس،  از  و 
ویژگی هایی پیدا می کند که برای شناخت دقیق تر کاال و بررسی تولید کاالیی 
کار  ویژگی  نخستین  دریافت.  را  آنها  باید  سرمایه داری  نظام  ماهیت  درک  و 

تولیدکنندٔه کاال این است که این کار واحد، خصلت دوگانه دارد.
کاالهای  که  می گیریم  نظر  در  را  کاال  تولیدکنندٔه  دو  بیشتر،  تشریح  برای 
متفاوتی، مثاًل گندم و پیراهن تولید کرده اند و دارند با هم مبادله می کنند. آنها 
دو ارزش مصرف متمایز و متفاوت تولید کرده اند و به این دلیل کار آنها از هم 
متمایز است. اّما از طرف دیگر، هر دوی آنها کاال تولید کرده اند، یعنی شیئی 
که قابل مبادله است و هم اکنون دارند با هم مبادله می کنند. بنابراین کار آنها 
مشابه و قابل مقایسه است. این دوگانگی را چگونه باید توضیح داد؟ مارکس 
را کشف  آن  این دوگانگی توجه کرد و ریشه های  به  نخستین کسی است که 
نمود. این کشف در بررسی تولید کاالیی مبتنی بر مالکیت خصوصی به طور 
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ویژه ای  اهمیت  دارای  اخص  به طور  سرمایه داری  تولید  بررسی  در  و  اعم، 

است.
مارکس می گوید انسان موّلد در زمان تولید محصول، کار مشّخص انجام 
به کار است.  ابزار کار معّین و شیؤه فنی مشخصی مشغول  با  می دهد، یعنی 
با  گندم کار با خیش و داس و نظایر آن روی زمین کار می کند، و پیراهن دوز 
گندم کار  کار  مشّخص  شکل  دارد.  سروکار  پارچه  و  قیچی  و  سوزن  و  نخ 
ارزش  که  است  کار  خصلت  این  و  است،  متمایز  هم  از  کاماًل  پیراهن دوز  و 

مصرف می سازد.
اگر این دو موّلد نمی خواستند محصول کار خود را با هم مبادله کنند، اگر 
دهقان گندمی را که تولید کرده خود می خورد و پیراهن دوز، پیراهن را برای 
خودش دوخته بود، کار آنها هرگز با هم مقایسه نمی شد و اصوالً قابل مقایسه 
نبود. اّما وقتی این دو موّلد کاال تولید می کنند، یعنی قصدشان از تولید، ایجاد 
محصول برای مبادله است، الزامًا مقایسه به میان می آید. پیراهن دوز پیراهنی 
را که تولید کرده با گندمی که دهقان کاشته مبادله می کند، و به عبارت دیگر، 
کار خود را با کار دهقان به مقابله و مقایسه می گذارد، در حالی که این دو کار 
از نظر شکل مشخص خود قابل مقایسه نیست. پس کدام جنبه و کدام خصلت 
از کار آنها با هم مقایسه می شود؟ خصلت مجرد کار! بدین معنا که کار این دو 
موّلد کاال اگرچه از نظر شکل مشخص خویش کاماًل متفاوت است، به عنوان 
کار مجرد انسانی- مجرد یعنی صرف نظر از شکل مشخص ـ چیزی نیست جز 
صرف مقداری از نیروی فکری و جسمی انسان موّلد. گندم کار در همان حالی 
که مشغول شخم زنی یا بذرپاشی است، نیروی فکری و جسمی معّینی صرف 
می کند. پیراهن دوز نیز در همان حال که مشغول دوختن پیراهن است، نیروی 
کیفیت  دو  آنها  کار  مشخص  شکل  می کند.  صرف  معّینی  فکری  و  جسمی 
متفاوت است که شباهتی به هم ندارد، اّما نیروی فکری و جسمی که این دو 
انسان موّلد در موقع انجام کار صرف کرده اند، کمّیتی است از نوع واحد که 

قابل مقایسه است.
بنابراین، کار تولیدکنندگان کاال، خصلت دوگانه دارد: از یک سو کیفیت 
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شکل  از  مبادله  موقع  در  که  واحد  کمّیت  دیگر  سوی  از  و  است،  مشخصی 
صرف  یعنی  انسانی،  مجرد  کار  صورت  به  و  می شود  جدا  خود  مشخص 

سودمند نیروی فکری و جسمی انسان، مورد مبادله قرار می گیرد.
خصلت مشّخص کاری که در کاال نهفته است، آفرینندٔه ارزش مصرف 

است، و خصلت مجرد همان کار، آفرینندٔه ارزش مبادله.

4. کار فردی و کار اجتماعی

وقتی می گوییم ده کیلو گندم با یک پیراهن قابل مبادله است، زیرا برای تولید ده 
کیلوگرم گندم همان قدر نیروی فکری و جسمی انسانی- کار مجرد انسانی- 
به کار رفته که برای تولید یک پیراهن، نخستین پرسشی که ممکن است مطرح 
پاسخ ظاهرًا ساده  کار مجرد چیست؟  اندازه گیری  که وسیلٔه  این است  شود 
است: زمان کار. برای تولید ده کیلو گندم همان مقدار ساعت کار انجام شده 
که برای تولید یک پیراهن. اّما این پاسخ معموالً ایرادی به دنبال می آورد و آن 
اینکه در این صورت هر کس تنبل تر باشد نانش بیشتر توی روغن است. چنین 
می نماید که میان دو پیراهن دوز که یکی فعال تر و ماهرتر بوده و یک پیراهن را 
در دو ساعت می دوزد، و دیگری همان پیراهن را در چهار ساعت، آن کس 
که کم مهارت تر و ُکندتر است وضع بهتری خواهد داشت و خواهد توانست 

هنگام مبادله دو برابر اّولی گندم به دست آورد.
قرار  مبادله  مالک  تولیدکننده ای  هر  انفرادی  کار  اگر  بود  بجا  ایراد  این 
با  تولیدکننده  هر  فردی  کار  مبادله،  هنگام  کاالیی،  تولید  در  ولی  می گرفت. 
و  از این میان یک حد متوسط  کار مجموعٔه تولیدکنندگان مقایسه می شود و 

میانگین اجتماعی پدید می آید که مالک و ضابطٔه مبادله قرار می گیرد.
هر  تولید،  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت  بر  مبتنی  کاالیی  تولید  در 
تولیدکننده ای جدا از همٔه تولیدکنندگان دیگر مشغول به کار است. او خبری از 
دیگران ندارد و نمی داند که دیگران برای تولید هر واحد محصول چقدر وقت 



52     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
صرف می کنند، و خبر ندارد که در مجموع چقدر کاال مشابِه کاالی او تولید 
شده، و آیا بازار ظرفیت پذیرش همٔه آنها را دارد یا نه. این تولیدکنندٔه مجزا و 
منفرد- دهقان گندم کار یا پیراهن دوز و کوزه گر و...- تا وقتی به بازار نیامده و 
با دیگران طرف معامله قرار نگرفته، گویی به کار فردی خویش مشغول است. 
در حالی که این تصوری است دور از زندگی. در تولید کاالیی، تولید برای 
تولیدکنندٔه  لذا هر  دارد، و  اجتماعی وجود  تقسیم کار  انجام می شود؛  مبادله 
اجتماعی.  کار  تقسیم  نظام  از مجموعٔه  منفرد سرانجام جزئی است  و  مجرد 
تلقی شود که محصول کارش در  تولیدکنندٔه کاال  به شرطی می تواند  تنها  او 
بازار خریدار داشته باشد، یعنی از طرف جامعه پذیرفته شود. به عبارت دیگر، 
هر تولیدکنندٔه کاال در عین حال که ظاهرًا مجزا از دیگران مشغول کار فردی 
است، در عمل یک کار اجتماعی انجام می دهد و کار فردی او جنبٔه اجتماعی 

دارد.
از  جدا  خویش،  فردی  کار  با  مجزا،  و  منفرد  تولیدکنندگان  از  یک  هر 
بازار گرد هم می آیند. رقابت  تولید می کند، و سپس همه در  دیگران کاالیی 
بیشتری  مهارت  از  که  آن  می آید.  پدید  مشابه  کاالهای  تولیدکنندگان  میان 
و  نتیجه وقت  در  و  استفاده کرده  پیشرفته تری  افزارهای  از  و  بوده  برخوردار 
انرژی کمتری برای تولید هر واحد کاال صرف کرده، می تواند کاالی خود را 
داشته،  تکنولوژی عقب افتاده تری  و  مهارت کمتر  که  آن  و  بفروشد،  ارزان تر 
چاره ای ندارد جز اینکه کاالی خود را کمتر از مقدار ساعتی که خود صرف 
کرده ارزشیابی کند. بر اثر این رقابت است که جنبٔه اجتماعی کار بروز می کند، 
میانگین از کار الزم اجتماعی پدید می آید. همٔه کارهای فردی با این میانگین 
فردی  کار  مقدار  روی  از  کاال  هر  ارزش  اندازٔه  می شود.  مقایسه  اجتماعی 
تولیدکننده که صرف آن شده تعیین نمی شود، بلکه از روی این معیار و مقیاس 
الزم اجتماعی تعیین می شود. اگر به فرض قسمت بزرگ پیراهن مصرفی بازار 
از طرف تولیدکنندگانی تحویل می شود که برای دوختن هر پیراهن دو ساعت 
وقت صرف می کنند، میزان متوسط کار الزم اجتماعی حول این دو ساعت دور 
خواهد زد، و پیراهن دوزی که هر پیراهن را در چهار ساعت دوخته، چاره ای 
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ندارد جز اینکه کاالی خود را به دو ساعت کار مبادله کند. چنین مبادله ای به 
منزلٔه ورشکستگی و تعطیل شدن دکانی است که این چنین از بارآوری متوسط 
کار در جامعه عقب مانده است. طبیعی است که بارآوری کار به طور مداوم 
در تغییر و تکامل است و انسان برای تولید اشیاء مشابه با گذشت زمان وقت 
کمتری صرف می کند، و لذا کسانی که نتوانند پابه پای تکامل بارآوری کار خود 

را تکامل بخشند، در میدان رقابت خرد می شوند.

بنابراین در تولید کاالیی جنبٔه فردی کار با جنبٔه اجتماعی آن در تضاد 
قرار می گیرد. این تضاد در تولید کاالیی ساده، تضاد اصلی است.

در صفحات پیش گفته بودیم که ارزش مبادلٔه هر کاال برابر است با مقدار 
کار انسانی که در آن نهفته است. اینک می توانیم این تعریف را دقیق کنیم، و 
می گوییم: ارزش هر کاال برابر است با مقدار کار اجتماعی الزم که در آن نهفته 

است.

5. کار ساده و کار بغرنج

پرسشی که مطرح می شود این است که کار تولیدکنندگان کاالهای گوناگون 
مجرد  کار  منزلٔه  به  چگونه  است،  متفاوت  کاماًل  مشخص  کار  منزلٔه  به  که 
گوناگون،  کاالهای  تولید  برای  که  حالی  در  می شود،  مقایسه  هم  با  انسانی 
درجات متفاوتی از مهارت و قدرت و استعداد فکری و جسمی الزم است. و 
اگر این مقایسه تنها از روی زمان کار انجام گیرد، آیا به کسانی که مهارت بیشتر 

یا تخصص عالی تری دارند اجحاف نمی شود؟
از ساده ترین کار  بغرنجی عبارت  هر کار  این است که  این پرسش  پاسخ 
یک  کار  ساعت  هر  یعنی  است.  شده  ضرب  معّینی  عدد  به  که  است  انسانی 
عبارت  ساده  کار  از  منظور  است.  ساده  کار  ساعت  چندین  برابر  کارشناس 
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است از آن چنان کاری که به حداقل تخصص و حداقل آمادگی و مهارت قبلی 
حداقل تخصص و مهارت در جامعه های  این  نیازمند باشد. طبیعی است که 
گوناگون یکی نیست و هرچه سطح تولید اجتماعی باالتر و رشدیافته تر باشد، 
میزان حداقل مهارت باالتر است. کارکنانی که مهارتی بیش از حداقل دارند، 
طبعًا برای کسب مهارت آموزش دیده اند و می توانند در هر واحد زمان، ارزشی 

بیش از کارکنان ساده تولید کنند.
تبدیل کار  بر وسایل تولید،  بر مالکیت خصوصی  در تولید کاالیی مبتنی 
بغرنج به کار ساده، یعنی ارزشیابی مهارت های گوناگون نیز نه به طور آگاهانه 
و طبق محاسبه، بلکه در بازار و در جریان رقابت انجام می گیرد. آنجاست که 
بر اثر تکرار مبادله و در طول زمان، تعیین می شود که جامعه یک ساعت کار 

پیراهن دوز را برابر چند ساعت کار دهقان گندم کار ارزش می نهد.
امیدواریم  گفته ایم،  کاالیی  تولید  و  کاال  دربارٔه  که  آنچه  مجموع  از 
خوانندگان توجه کرده باشند که کاال در عین حال که شیئی سودمندی است که 
یکی از نیازهای انسان را برمی آورد، بیانگر یک رابطٔه اجتماعی است. ارزش 
مصرف کاال، جنبٔه جسمانی دارد. می توان این ارزش مصرف را دید و لمس 
بلکه  نیست،  کاال  جسِم  در  زیرا  دید،  نمی توان  را  آن  مبادلٔه  ارزش  اّما  کرد. 
کار  در  مبادله ای  که  می کند  بروز  زمانی  تنها  و  کاالست،  اجتماعی  پیوند  در 
را  خود  کاالی  آنان  که  برقرار شود  تولیدکننده  دو  میان  رابطه ای  یعنی  باشد، 
مبادله کنند. ارزش مبادله در حالت تکامل یافته اش، وقتی که انواع کاالها برای 
مبادله عرضه شده اند، بیانگر مناسباتی است که میان تودٔه تولیدکنندگان برقرار 
می شود. این ارزش است که در جریان نبرد شدید رقابت، با کار الزم اجتماعی 
سنجیده می شود و جای تولیدکننده را در بازار تعیین می نماید: او را باال برده 
و ثروتمند می کند یا ورشکست کرده و از میان می برد. ارزش مبادله در جسم 
تولیدکنندگان کاالهاست، و  یعنی در رابطٔه  کاالها نیست، در رابطٔه کاالها، 

مقوله ای است اجتماعی.
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6. تکامل و اشکال ارزش ـ پیدایش و ماهیت پول

در بازاری که امروز ما با آن سروکار داریم، مبادلٔه کاال با کاال موجود نیست. 
شوند،  مبادله  یکدیگر  با  اینکه  به جای  کاالها  است.  حاکم  پول  بازار  این  در 
خرید و فروش می شوند. هر کسی کاالیش را می فروشد و با پولی که در دست 
مطالبی  همٔه  تکلیف  صورت،  این  در  می خرد.  را  نیازش  مورد  کاالی  دارد 
با  که دربارٔه مبادلٔه کاال گفتیم چیست؟ چه رابطه ای میان آن نوع مبادلٔه کاال 
کاال، با بازاری که در آن پول حاکم است وجود دارد؟ پول چیست؟ از کجا 
آمده؟ عوامل دوگانٔه کاال و تضاد درونی آن در شرایط وجود پول چگونه بروز 

می کند؟
بوروژایی  اقتصاددانان  نبود.  شناخته  مارکس  از  قبل  پرسش ها  این  پاسخ 
نمی توانستند ماهیت و نقش پول را کشف کنند، و با برخورد سطحی، احکام 
معتقد  عده ای  می کردند.  اختراع  پول  وجود  واقعیت  توضیح  برای  نادرستی 
بسته  فروشندگان  و  خریداران  میان  که  است  قرارداد  یک  تنها  پول  که  بودند 
شده؛ عده ای می گفتند پول را دولت ها ابداع کرده اند؛ و عده ای دیگر پول را 
نیز کاالیی نظیر کاالهای دیگر می دانستند و تفاوتی میان پول و سایر کاالها 

قائل نبودند.
کاالیی  تولید  در  که  نقشی  و  آن،  پیدایش  چگونگی  پول،  ماهیت  کشف 
مارکس  است.  مارکس  خدمات  از  می کند،  ایفا  خصوصی  مالکیت  بر  مبتنی 
برخالف اقتصاددانان بورژوایی در پی حدس و توجیه نیست. او در این زمینه 
نیز شیؤه برخورد علمی دیالکتیکی خود را به کار می اندازد و جریان تاریخی 
آن روند تکاملی را که به پیدایش پول منجر شده است دنبال می کند. نتیجه ای 

که به دست می آورد، علمی، قاطع و راه گشاست.
و  نیامده  پدید  یک باره  پول  که  است  این  مارکس  علمی  بررسی  نتیجٔه 
به اصطالح ابداع و اختراع این یا آن شخص و این یا آن دولت نیست. پول بر اثر 
تکامل مبادله و تولید کاالیی پدید آمده و حاصل نیازمندی آن است. در طول 
قرن ها و قرن ها که مبادلٔه کاال جریان داشته، ارزش کاال اشکال گوناگونی به 
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خود گرفته تا اینکه شکل پولی ارزش پدید آمده است. چهار شکل اساسی که 

ارزش کاال در روند تکامل مبادله به خود گرفته به شرح زیر است:
الف- شکل ساده یا تصادفی ارزش. چنان که گفتیم، مبادله در آغاز جنبٔه 
و  منظم  که  تک  به  تک  و  تصادفی  مبادله های  نوع  این  در  داشت.  تصادفی 
تکرارشونده نبودند، ممکن نبود که نسبت جاافتاده ای پدید آید. چه بسا در یک 
مبادله مثاًل سی َمن گندم با یک گوسفند مبادله می شد، و در مبادلٔه تصادفی 

دیگر، بیست َمن گندم با یک گوسفند.
این حالت ساده و تصادفی شاید در نظر اّول چیزی بیان نکند، اّما با کمی 
دقت می توان درهمین معامله دوگانگی کار موجود در کاال را دید و احساس 
ارزش  از  کاال  مصرف  ارزش  نیز  ساده  و  تصادفی  حالت  همین  در  که  کرد 
]مبادله[ آن جدا می شود و دو طرف مبادله، به دو کاالیی که در دست دارند به 
دو نظر متفاوت می نگرند. برای صاحب گندم، مقدار گندمی که برای مبادله 
عرضه کرده دیگر ارزش مصرف نیست. او به این گندم دیگر به چشم یک مادٔه 
این گندم وسیله ای است که توسط آن می توان  او،  غذایی نمی نگرد. در نظر 
گوسفندی به دست آورد، و او می داند که این وسیله بر اثر کار و زحمت او 
ساخته شده و از آسمان نیفتاده است. اّما برای این صاحب گندم، گوسفندی 
که در دست طرف مقابل است ارزش مصرف است. او به این گوسفند درست 
تخمین  را  آن  گوشت  و  پشم  و  شیر  مقدار  می کند.  نگاه  گوسفند  چشم  به 
همچون  گندم  صاحب  برای  گوسفند  مصرف  ارزش  ترتیب،  این  به  می زند. 
آیینه ای است که در آن نتیجه یا ارزش زحمتی را که برای تولید گندم کشیده 

است می بیند.
برای دارندٔه گوسفند مسئله برعکس است. او به ارزش مصرف گوسفندی 
که برای مبادله عرضه کرده نیازی ندارد، و لذا برای او گوسفند ارزش مصرف 
برای دریافت گندمی که  بلکه حاصل زحمت است، وسیله ای است  نیست، 
تحویل  که  گندمی  ارزش مصرف  آیینٔه  در  او  دارد.  نیاز  آن  ارزش مصرف  به 

می گیرد، ارزش کار و زحمت خود را می بیند.
ب- شکل تام یا گسترش یافتٔه ارزش. بر اثر تکامل مبادله، حالت ساده و 
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تصادفی از میان می رود. تولیدکنندگان رفته رفته محصول بیشتر و منظم تری به 
دست می آورند و به طور منظم تری وارد مبادله می شوند، و هر تولیدکننده ای 
از  بسیاری  با  و  منظم  شکل  به  بلکه  تولیدکننده،  یک  با  نه فقط  و  تصادفًا  نه 
تولیدکنندگان روبرو می شود. تولیدکنندٔه گندم اینک تنها با صاحب گوسفند 
روبرو نیست. او با تعداد زیادی تولیدکننده روبرو است و می تواند گندم خود 
را نه تنها با گوسفند، بلکه با پارچه، لباس، کفش و انواع دیگر اشیاء مبادله کند. 
به عبارت دیگر، در برابر او فقط یک آیینه گذاشته نشده، بلکه او ارزش زحمت 
در این حالت گستردٔه مبادله، جدایی ارزش  آیینه ها می بیند.  انواع  خود را در 
مصرف از ارزش ]مبادله[، یعنی جدا شدن خصلت مشخص کار از خصلت 
مجرد آن، آشکارتر است. کاالیی در برابر انواع کاالهای دیگر با ارزش های 
وجود  به  که  آنچه  یعنی  می شود،  ومبادله  گرفته  قرار  متفاوت  کاماًل  مصرف 
در  واحدی  جوهر  وجود  نیست،  مصرف  ارزش  است،  مبادله  امکان  آورندٔه 

تمام این اشیاء است.
نه یک معادل،  برابر گندم خویش  تولیدکنندٔه گندم در  درحالت گسترده، 
یا  انواع معادل ها را می بیند. در برابر بیست َمن گندم او، یک گوسفند،  بلکه 
چهار جفت کفش، یا بیست متر پارچه و غیره می دهند و همٔه اینها معادل گندم 

او هستند.
پ– شکل عمومی ارزش. حالت گسترش یافته نیز هنوز شکل کامل بیان 
دهقانی  می شود.  غیرکافی  مبادله  روند  تکامل  و  توسعه  با  و  نیست،  ارزش 
آوردن کاله، متوجه می شود که  به دست  که صاحب گندم است و خواستار 
صاحب کاله نیازی به گندم ندارد و دنبال کفش می گردد، در حالی که صاحب 

کفش نیز نیازی به کاله او ندارد و دنبال پارچه یا گوسفند می گردد.
مبادلٔه  چندین  باید  آنان  شود،  برآورده  تولیدکنندگان  این  نیاز  اینکه  برای 
از چندین  پس  که  بیایند  کنار  با هم  نوعی  به  و  دهند  انجام  زنجیری هم زمان 
مبادلٔه هم زمان، هر تولیدکننده ای ارزشی را که در دست دارد تحویل داده و 

ارزش مصرفی را که می خواهد به دست آورد.
با تکامل مبادله این دشواری غیرقابل تحمل می شود. هر تولیدکننده ای که 
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وارد بازار می شود می کوشد که ابتدا کاالی خود را با آن چنان کاالیی مبادله 
به دست  را که  بتواند کاالی جدیدی  بعد  تا  دارد  بیشتری  کند که خواستاران 
آورده و به ارزش مصرف آن نیازی ندارد، آسان تر و سر فرصت با کاالی مورد 
پدید  واسطی  کاالی  بازاری  هر  در  ترتیب،  این  به  نماید.  مبادله  خویش  نیاز 
می آید: کاالیی که حکم شکل عمومی معادل را دارد، همٔه کاالها با آن مقایسه 
می شوند. دارندگان کاالهای گوناگون حاضرند کاالهای خود را با آن مبادله 
پیدایش شکل  باشند.  نداشته  نیازی  آن کاال  به خود  اینکه مستقیمًا  ولو  کنند، 
عمومی معادل، حاصل تکامل طوالنی امر مبادله، تکرار میلیونی مبادله هاست 
که بر اثر آن، حالت تصادفی از میان رفته و کمّیت کاالهایی که با یکدیگر قابل 
تا جایی که کاالی  به طور عمده شناخته شده  دارند-  برابر  ارزش  مبادله اند- 
معّین باب بازار از سایر کاالها جدا شده و توانسته است نقش واسطه را ایفا 

کند.
شکل  یا  واسطه  نقش  توانسته اند  که  کاالهایی  ارزش.  پولی  شکل  ت- 
عمومی ارزش را ایفا کنند، در نقاط و زمان های مختلف متفاوت بوده اند. در 
میان برخی از اقوام، حیوانات اهلی، و درمیان اقوام دیگر، دندان فیل و انواع 
کاالهای دیگر چنین نقشی داشته اند. پیدایش چنین کاالی واسطی البته کمک 
بزرگی به گسترش مبادالت است، اّما خالی از نقص نیست، زیرا این کاالهای 
کند  اقناع  کامل  به طور  را  مبادله کنندگان  که  خصوصیاتی  دارای  هنوز  واسط 
نیستند. مثاًل وقتی حیوانات اهلی نقش واسطه را ایفا می کردند، مشکالتی در 
بازار پدید می آمد، زیرا حیوان قابل تقسیم نیست. درحالی که دهقانی که گندم 
دیگر است و می خواهد چنان  نیازمند چندین کاالی  آورده،  بازار  به  را  خود 
کاالی واسطی به دست آورد که قابل تقسیم باشد: مقداری از آن را در برابر 
پارچه، مقداری دیگر را در برابر لباس، مقداری برای کفش و غیره مبادله کند. 
به عالوه، نگاهداری و حمل و نقل حیوان اهلی دردسری است توأم با خطر. 
و اگر دهقان گندم خود را این هفته در برابر گوسفند مبادله کند، به این امید 
که هفتٔه آینده به بازار برمی گردد تا کاالی مورد نیازش را به دست آورد، باید 
مدت یک هفته گوسفند را تر و خشک کند و تازه خطر مرگ احتمالی آن را نیز 
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بپذیرد. سایر کاالهای واسطه نیز همین نوع اشکاالت را دارند.

کاربرد  و  کرده  را کشف  فلزات  انسان ها  وقتی  مبادله،  تکاملی  در جریان 
ارزش  که می تواند شکل عمومی  بهترین کاالیی  که  دریافتند  آموختند،  را  آن 
را ایفا کند، فلز است، و البته بهتر و کامل تر از همه، فلزات قیمتی. ُحسن فلز 
این است که تقسیم می شود بدون اینکه ارزش خود را از دست بدهد. هر تکه 
به نسبت وزنش ارزش دارد. حمل و نقل و نگاهداری آن آسان است و  فلز 
این ُحسن را دارند  اینها-  به فلزات قیمتی است- عالوه برهمٔه  آنچه مربوط 
که با وزن کم ارزش زیاد داشته و در مقابل تأثیر شیمیایی آب و هوا و محیط 

مقاومند، و لذا حمل و نقل و حفظ و نگهداری شان آسان تر است.
به این ترتیب، در مرحله ای از تکامل تولید کاالیی و مبادله، فلزات رنگین 
و به طور عمده فلزات قیمتی به عنوان شکل عمومی ارزش پذیرفته می شوند، 

که این مقام خود را به طور ثابت تا امروز نیز حفظ کرده اند.
زمان  طول  در  اّما  می شدند.  مبادله  تکه تکه  کاالها  سایر  مثل  ابتدا  فلزات 
به قطعات هم وزن و استانداردی تقسیم کنند و روی هر  را  آنها  آمد که  الزم 
قطعه، وزن فلز را بنویسند، که این امر به صورت ضرب سکه کامل شد و پول 
پدید آمد. روی سکه ها اسامی معّین گذاشته شد: تومان، ریال، فرانک و … 

و غیره.
تحقیقاتی که تا کنون انجام گرفته حاکی از آن است که پول فلزی حدود 
چهار یا پنج هزار سال پیش پدید آمده و قدیمی ترین سکه ها حدود سه هزار 

سال پیش ضرب شده است.
با  آنها  پیدایش پول، کاالها صاحب قیمت شدند، بدین معنا که ارزش  با 

پول بیان شد.
ث- پیدایش پول در ایران. اطالعاتی که از ایران باستان به دست آمده نشان 
می دهد که در کشور ما نیز تولید کاالیی درست با همان خطوط اساسی که در 
صفحات پیش توضیح دادیم پدید آمده، گسترش یافته و سپس به پیدایش پول 
و سکه انجامیده است. در کهن ترین بخش های اوستا هنوز اسمی از سکه و 
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پول نیست. در آنجا مزد را با چارپایان اهلی و سایر کاالها می سنجند. از جمله 
در اوستا دربارٔه مزد پزشک گفته می شود که اگر پزشکی »اتورپان )موبد( را 
به  آفریِن نیک )یعنی رایگان(، خان ُخدای را درمان کند  درمان کند برای یک 
ارزش پست ترین ُستور، دهُخدای را درمان کند به ارزش یک ستور میانگین، 
درمان  را  کشور  شهریار  ستور،  بهترین  ارزش  به  کند  درمان  را  شهر  شهربان 
اوستا  دیگر  جای  در  می ستاند.  مزد  چهاراسبه«  گردونٔه  یک  ارزش  به  کند 
گفته می شود: »بزرگ زاده را درمان کند به ارزش بهترین ستور، بهترین ستور 
را درمان کند به ارزش ستور میانگین، ستور میانگین را درمان کند به ارزش 
پاره گوشت«  ارزش یک  به  را درمان کند  پست ترین ستور، ستور پست ترین 

مزد می ستاند.
جنس  با  ستد  و  داد  و  کار  مزد  می رساند  که  فقرات  این گونه  از  اوستا  در 
بوده بسیار است. در بخش های جدیدتر اوستا از رشوه ستانی سخن رفته، ولی 
»پاَرک  و  می رود  سخن  فلزات  پاره  و  قطعه  از  بلکه  نیست،  سکه  اسم  هنوز 
ِستان« به معنای رشوه خوار می آید. به عبارت دیگر، معلوم می شود که بر اثر 
تکامل تولید و مبادله، مرحله ای فرا رسیده که فلزات جای ستور را در داد و 
ستد گرفته اند ولی هنوز سکه ضرب نشده، بلکه قطعات و پاره های فلز واسطٔه 
مبادله بوده است )هم اکنون در کشور همسایٔه ما ترکیه به جای پول کلمٔه »پارا« 

به کار می برند که همان کلمٔه »پاَرک« فارسی است(.
پس از این مرحله است که سکه پدید می آید، یعنی عیار و وزن پاره فلز را 
به صورت خط و نقش روی آن نقش می کنند. در کشور ما پول مسکوک از 
ایران  خود  در  هنوز  زمان  آن  در  ولی  شده،  میالد شناخته  از  پیش  قرن ششم 
سکه ضرب نشده است. سکه ابتدا از کشور همسایٔه ما لیدیا به ایران آمده و 
نیست که  دلیلی در دست  فتح کرد، ولی  را  لیدیا  یافته است. کوروش  رواج 
تا   485( اّول  داریوش  بار  نخستین  برای  ظاهرًا  باشد.  زده  سکه  خود  نام  به 
بر  ایران سکه زد و  پادشاه هخامنشی بود که در  از میالد( سّومین  521 پیش 
پذیرفته  سلطه اش  زیر  کشورهای  همٔه  در  که  آورد  وجود  به  پولی  که  شد  آن 
شود. به ویژه در زمان وی به واسطٔه وجود سکه های گوناگون، کار داد و ستد 
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َدرَهم وبرَهم بود و می بایست سکه ای به وجود آورد که ارزش محلی نداشته، 
در پهنٔه شاهنشاهی شناخته شده باشد. داریوش سکٔه زر زد که نمونه های آن به 

ما رسیده و در نوشته های پیشینیان یاد شده است.
با این حال، در زمان داریوش و جانشینانش با آنکه مسکوک موجود بود، 
چیزهای دیگر هم به جای سکه به کار می رفت، و تنها با مرور زمان و گسترش 

تولید کاالیی و داد و ستد بود که پول بر بازار تسلط یافت.1
و  کاالیی  تولید  طوالنی  جریان  در  پول  ترتیب  این  به  پول.  ماهیت  ج- 

مبادالت پدید آمد. پول کاال است ولی نه کاالیی مانند همٔه کاالهای دیگر.

از جمع کاالها جدا شده و نقش معادل  کاالی ویژه ای است که  پول 
عمومی را به عهده می گیرد، و به این دلیل خصوصیاتی کسب می کند 

که کاالهای دیگر فاقد آنند.

پیدایش پول و قیمت، مرحلٔه کیفی نوینی در روند تکامل مبادله و تولید 
کاالیی است. پول که یک کاال است وقتی نقش واسطه را به عهده می گیرد 
و به عنوان تنها واسطٔه مبادلٔه همٔه کاالهای دیگر از میان جمع سر می افرازد، 
وقتی پول می تواند در یک لحظه به هر کاالی دلخواه دیگری بدل شود، چنان 

قدرت اقتصادی کسب می کند که قبل از پیدایش پول وجود نداشته است.
سو  یک  در  می شود:  تقسیم  قسمت  دو  به  بازار  می آید  پدید  پول  وقتی 
پول، و در سوی دیگر همٔه کاالهای دیگر قرار می گیرند. ارزش همٔه کاالها 
در پول منعکس می شود و به وسیلٔه پول بیان می شود. پول واحد اندازه گیری 
ارزش سایر کاالهاست. هر کسی که کاالیی وارد بازار می کند، ابتدا باید آن را 
بفروشد، یعنی با پول مقایسه کرده و به پول بدل نماید و از این طریق معلوم 
کند که اصوالً کاالی او در جامعه پذیرفته است یا نه، و اگر هست ارزش آن 
1-  ابراهیم پورداود در کتاب » هرمزدنامه« زیر عنوان »پول« توضیح بالنسبه مفصل و جالبی دربارٔه 
تاریخ پول در کشور ما داده است که اگرچه بیشتر جنبٔه لغوی دارد، به حد کافی روشنگر است. آنچه ما 
آوردیم خالصه ای است از این نوشته. » هرمزدنامه« نگارش ابراهیم پورداود، تهران 1331، صفحات 

.274 - 233
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چقدر است.

تجسم  که  می شود  انجام  پول  توسط  اجتماعی  کار  به  انفرادی  کار  تبدیل 
تولیدکنندٔه  آن است. هر  اندازه گیری  بالفاصلٔه کار اجتماعی الزم، و مقیاس 
مجزا و منفرد از طریق پول و به وسیلٔه پول، کار انفرادی خود را با کار اجتماعی 
می سنجد. بنابراین، پول تنها یک واسطٔه سادٔه مبادلٔه کاالها نیست. رابط میان 
در  را  آن که  می کند.  تعیین  یکدیگر  با  را  آنها  مناسبات  است.  تولیدکنندگان 
رقابت پیروز شده باال می کشد. آن را که شکست خورده به خاک می نشاند. 

پول تجسم مناسبات اجتماعی مرحلٔه معّینی از تولید کاالیی است.
پول یک مقولٔه اقتصادی است که جنبٔه تاریخی دارد. در پلٔه معّینی از تولید 
کاالیی پدید آمده و ویژٔه تولید کاالیی است. زمانی که تولید کاالیی از میان 

برود، نیازی به پول نخواهد بود.

7. وظایف پول

پول، زمانی که از سایر کاالها جدا می شود و به عنوان یک کاالی ویژه در برابر 
را  وظایف  این  و  است-  وظایفی  چنان  انجام  به  قادر  می گیرد،  قرار  سایرین 
انجام می دهد- که از عهدٔه هیچ کاالی دیگری برنمی آید. این وظایف به شرح 

زیرند:
الف– اندازه گیر ارزش ها. اّولین وظیفه ای که پول به عهده می گیرد عبارت 
مقیاس  و  واحد  پول  کاالها.  سایر  ارزش  سنجش  و  اندازه گیری  از  است 
اندازه گیری کار الزم اجتماعی است که در سایر کاالها وجود دارد. پیدایش 
سکه با نام رسمی و شناخته شده که بیانگر وجود و مقدار وزن معّینی از طال )یا 
نقره( است، کمک می کند که پول وظیفٔه خود را به عنوان ارزش سنج سریع تر 

و دقیق تر انجام دهد.
پول برای اینکه وظیفٔه ارزش سنجی و قیمت گذاری را انجام دهد، نیازی 
به حضور مستقیم ندارد. هر صاحب کاالیی می تواند در بازار کاالی خود را 



فصل دّوم ـ کاال و تولید کاالیی     63

قیمت گذاری کند، یعنی در مقایسه با پول بسنجد، بدون اینکه هنوز واقعًا پولی 
در میان باشد. وقتی ما می گوییم ماشین آالت فالن کارخانه ده میلیون تومان 
ارزش دارد، فالن ساختمان یک میلیون تومان می ارزد و غیره، این بدان معنا 
نیست که ده میلیون تومان یا یک میلیون تومان در دست ما موجود است. ما 
ارزش این کاالها را با پول تصوری و ذهنی اندازه می گیریم و پول را در ذهن 

خویش واحد و مقیاس اندازه گیری و ارزش سنجی قرار می دهیم.
انجام  به  بماند موفق  باقی  به صورت ذهنی  اگر پول همواره  این حال،  با 
وظیفٔه ارزش سنجی نخواهد شد، چرا که ارزش کاالها تنها در جریان مبادله 
است که ظاهر می شود، و هرچه مبادله وسیع تر و گردش کاالها بیشتر و خرید 
دقیق تر  کاالها  واقعی  قیمت  که  است  طبیعی  باشد،  زیادتر  واقعی  فروش  و 

معلوم شده و پول وظیفٔه ارزش سنجی خود را بهتر انجام خواهد داد.
ب- وسیلٔه گردش. دّومین وظیفٔه پول عبارت است از ایفای نقش واسطه 
و وسیلٔه گردش. هرکاالیی ابتدا به پول بدل می شود تا سپس به کاالی دیگر 
بدل شود، و مجموعٔه کاالها در بازار تنها به وسیلٔه پول مبادله و دست به دست 

می شوند تا از تولیدکننده به مصرف کننده برسند.
اگر پول به عنوان ارزش سنج نیازی به حضور مستقیم ندارد، به عنوان وسیلٔه 
گردش باید مستقیمًا حاضر باشد. در خرید و فروش واقعی- نه قیمت گذاری- 
الزم است که در برابر کاال، پول واقعی پرداخت شود. با این حال، در این مورد 
نیز با گذشت زمان و گسترش و تکامل تولید کاالیی تغییری پدید می آید و آن 
اینکه ممکن است نه یک پول واقعی، بلکه عالمت و نشانی که بر وجود پول 
واقعی داللت دارد وسیلٔه گردش قرار گیرد. وقتی هدف فروشندٔه کاال خریدن 
کاالی دیگری باشد، برای او این مطلب اهمیت ندارد که در برابر کاالیی که 
فروخته پول واقعی به دست آورده یا حواله و نشانه ای داّل بر وجود آن، زیرا او 
با دادن همین حواله یا نشانه به تولیدکنندٔه دیگر خواهد توانست کاالی مورد 

نیاز خود را از او بگیرد.
پدید  امکان است که پول کاغذی، اسکناس، چک، حواله و غیره  این  از 

می آید. دولت پول کاغذی منتشر می کند.
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پ- وسیلٔه زراندوزی. وقتی مبادلٔه مستقیم کاالها جای خود را به مبادلٔه 
غیرمستقیم و با واسطٔه پول می دهد، یعنی وقتی به جای مبادلٔه گندم با پیراهن، 
ابتدا گندم با پول و سپس پول با پیراهن مبادله می شود، این تغییر تنها تغییری 
در شکل و ظاهر نیست، تغییری است که در ماهیت اثر می گذارد. در مبادلٔه 
مستقیم، تحویل هر دو کاال هم زمان بود. دارندٔه گندم همان وقت که پیراهن را 
می گرفت گندم را تحویل می داد. اّما وقتی الزم می آید که ابتدا گندِم خود را به 
پول بدل کند، ضرورت هم زمانی ازمیان می رود. او می تواند پول را تا وقتی که 

دلش خواست نگاهدارد و آنگاه پیراهن یا کاالی دیگر بخرد یا نخرد.
پیدا  امکان  این  و  می آید  پدید  مبادله  بازار  در  خاصی  وضع  اّوالً  اینجا  از 
می شود که صاحبان پول از خرید خودداری کنند و بخشی از کاالها در دست 
تولیدکنندگان بماند. و از آنجا که ادامٔه تولید بدون فروش محصول تولید شده 
در تولید  نابسامانی شده، بحران پدید می آید.  مقدور نیست، کار تولید دچار 
کاالیی ساده این امکان هنوز امکان عینی واقعی نیست و تولید در چنان سطحی 
قرار ندارد که مقادیر قابل مالحظه ای کاال در بازار بماند و خریدار نیابد. اّما 

این امکان در بازار سرمایه داری به واقعیت می پیوندد.
ثانیًا، از امکان فروش و سپس خودداری از خرید، امکان جمع آوری پول 
وسیلٔه  از  و  می گیرد  عهده  به  جدیدی  وظیفٔه  پول  می آید.  پدید  زراندوزی  و 

گردش به وسیلٔه انباشتن ثروت بدل می شود.
ایجاد ذخیرٔه معّینی از پول در حالت عادی، از خصلت گردش کاال ناشی 
می شود، زیرا هر فروشنده ای باید کاالی خود را در هر لحظه ای که مشتری پیدا 
کرد بفروشد تا درفرصت و لحظٔه دیگری، وقتی که کاالی مورد نیاز خود را 
یافت، بخرد. چه بسا برای خرید کاالی معّین که گران است، تولیدکننده باید 
چندین بار کاالهایی را که تولید کرده به بازار ُبرده بفروشد تا پول آنها را جمع 

کند. خریدهای کالن خواه ناخواه انباشت معّینی از پول را طلب می کند.
تولید، جمع کردن  برمالکیت خصوصی وسایل  متکی  در جامعه های  اّما 
پول رفته رفته از صورت ضرورتی ناشی از روند تولید و مبادله خارج شده و به 
صورت هدف درمی آید، و آنهایی که امکان دارند، پول را می اندوزند و گنجینه 
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می سازند.
زمانی که پول وظیفٔه زراندوزی را به عهده می گیرد، باید پول واقعی باشد. 
یا  کاغذی  پول  بغرنج،  و  تکامل یافته  اقتصاد  با  سرمایه داری  جامعه های  در 
به  اّما گنجینه ای  نیز وظیفٔه زراندوزی را تا حدودی انجام می دهد،  اسکناس 
وجود نمی آورد و همواره با این خطر روبه رو است که ارزش خود را از دست 

بدهد. به این دلیل، زراندوزان نگهداری خود طال را ترجیح می دهند.
ت- وسیلٔه پرداخت. عالوه بر وظایف فوق، پول وظیفٔه وسیله پرداخت 
خریدار  و  شده  انجام  نسیه  معامله  که  است  وقتی  این  و  دارد،  برعهده  نیز  را 
کاالی مورد نیاز خود را به شرط پراخت در سر موعد و مهلت معّین خریده 
باشد. این حالت معامله نسیه یا واگذاری اعتبار، نقش جدیدی به پول می دهد 
و امکان گردش مستقل پول را فراهم می آورد. حالتی به وجود می آید که بدون 
اینکه در لحظٔه مفروض کاالیی در گردش باشد، خود پول مستقاًل می گردد، 
مثاًل در موقع پرداخت حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان، واگذاری اعتبار 
دست  به  دست  پول  اینجا  در  اینها.  نظایر  و  قرض  واگذاری  سرمایه گذاری، 
می شود، بدون اینکه خرید و فروش بالفصلی در میان باشد. نقش جدید پول 
به مثابه وسیلٔه پرداخت امکان می دهد که اشکال جدیدی از پول یا نشانه های 
پول پدید آید که عبارت از پول اعتباری است، مانند سفته. کسی که نسیه خرید 
کرده، سفته ای به فروشنده می دهد که در آن مهلت سررسید و شرایط پرداخت 
آن  از  استفاده  با  آورده می تواند  به دست  را  تعیین شده است. کسی که سفته 
برای خرید کاالی مورد نظر خویش با شخص سّومی وارد معامله شود و سفتٔه 
شخص دّوم را به او واگذارد تا آنها با هم حساب خود را تصفیه کنند. به این 

ترتیب، سفته مانند پول عمل می کند.
ث- پول جهانی. تکامل تولید کاالیی و گسترش بازرگانی میان کشورهای 
گوناگون وظیفٔه تازه ای بر گردن پول می گذارد که عبارت است از ایفای نقش 
پول جهانی. در اینجا پول باید لباس ملی خود را به دور افکند و به صورت پول 
واقعی، یعنی فلزات گران بها و قبل از همه طال وارد میدان شود. اسکناس های 
معمولی، سفته و اوراق بهاداری که در درون مرزهای یک کشور دارای اعتبار 
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است، در عرصٔه جهانی از اعتبار می افتد.

در بازار جهانی پول به مثابه وسیلٔه عام پرداخت و خرید، و مانند تجسم 
مطلق و اجتماعی ثروت به طور کلی به کار می رود، و وظیفٔه آن به مثابه وسیلٔه 

پرداخت برتری می یابد.
در زمان ما کشورهای سرمایه داری کوشش فراوان کرده اند تا شاید به جای 
بین المللی  مبادالت  در  اسکناس  نوع  از  پول دیگری  یعنی طال،  پول واقعی، 
وارد کنند، اّما این کوشش به نتیجٔه دلخواه آنان نرسیده است. پول هایی نظیر 
دالر که در سال های پس از جنگ دّوم جهانی در صورت کاغذی و اسکناس 
آن نیز تا حدودی نقش پول جهانی را ایفا می کردند، به اتکای طالیی بود که 
در پشتوانٔه واقعی داشتند. از روزی که این پشتوانه را از دست داده اند، اعتبار 
نظام  مجموعٔه  که  هستیم  بزرگی  بحران  شاهد  هم اکنون  ما  ندارند.  را  سابق 

مالی و پولی جهان سرمایه داری را فراگرفته است.

8. قانون ارزش 

هر کاالیی در بازار بنا بر ارزشی که دارد، یعنی بنا بر مقدار کار الزم اجتماعی 
که  است  کاالیی  تولید  اقتصادی  قانون  این  می شود.  مبادله  نهفته،  آن  در  که 
به طور عینی و خارج از ارادٔه تولیدکنندگان وجود دارد و عمل می کند. بر مبنای 
این قانون، کار انفرادی تولیدکنندگان به کار اجتماعی بدل می شود. عملکرد 
این قانون در تولید کاالیی مبتنی بر مالکیت خصوصی خودپو )خودبه خودی؛ 
و  می آید  پدید  تولیدکنندگان  شدید  رقابت  جریان  در  قانون  این  است.  کور( 
عمل می کند. این قانون نسبت کّمی کاالهایی را که مبادله می شوند، و به معنای 
ارزش  سطح  از  پایین تر  قیمت  اگر  می کند.  تعیین  را  کاالها  قیمت  ساده تر، 
کاال باشد، تولید آن کم می شود، اگر باالتر از ارزش باشد، تولید آن افزایش 
می یابد، و در نتیجه نظمی در بازار برقرار می شود. این قانون به تولیدکنندگان 
می فهماند که کدام کاال مورد نیاز جامعه است، خریدار دارد، و کدام کاال مورد 



فصل دّوم ـ کاال و تولید کاالیی     67

نیاز نیست؛ چه مقدار کار برای تولید کاالی معّین باید صرف شود که تولید آن 
باصرفه باشد. این قانون »کمک« می کند که تولیدکنندگان به سوی تولید کردن 
کاالهایی روی آورند که بیشتر مورد نیاز است و تالش کنند بارآوری کار را 
باال برده، با صرف مقدار کمتری کار، محصول بیشتری به دست آورند تا در 

موقعیت بهتر قرار گیرند.
این  ناآگاهانه است، »کمک«  و  ارزش، خودپو  قانون  تأثیر  که  آنجا  از  اّما 
قانون برای ایجاد نظم در امر تولید به بهای گرانی برای بسیاری از تولیدکنندگان 
تمام می شود. آنان چه بسا پس از زحمات فراوان، وقتی محصول را به بازار 
می آورند، تازه متوجه می شوند که سایر تولیدکنندگان توانسته اند بارآوری کار 
چنین  در  کنند.  صرف  کار  کمتری  مقدار  کاال  واحد  هر  برای  و  برند  باال  را 
حالتی، ستارٔه بخت برخی از تولیدکنندگان می درخشد و ستارٔه بسیاری دیگر 
تجزیٔه  باعث  ارزش  قانون  خودپوی  تأثیر  ترتیب  بدین  و  می شود،  خاموش 
فقر  به  را  ثروتمند می سازد و عده ای دیگر  را  تولیدکنندگان می شود: عده ای 
می کشاند، و به این ترتیب زمینه ای عینی فراهم می آورد که تولیدکنندگان کاال 
در طول زمان به دو طبقٔه اجتماعی تجزیه شوند: برخی از آنها صاحب ثروت 
شده بتوانند وسایل تولید بیشتر بخرند و عده ای را به مزدوری بگیرند، برخی 
دیگر ورشکست شده وسـایل تولید خود را از دست بدهند و مجبور شوند به 

مزدوری رفته نیروی کار خود را بفروشند.
این روند تجزیه به دو قطب، هنگامی که آغاز شد، مانند بهمن پیش می رود 
و به نسبت پیشرفت، آثار و عواقب آن محسوس تر می شود. به ثروت رسیدگان 
شرایط  با  بار  هر  و  بیفزایند  بازار  در  خود  رقابت  استعداد  بر  می یابند  امکان 
بهتری در بازار حاضر شوند، و از این راه ورشکستگی تولیدکنندگان فقیرتر را 

که در میدان رقابت روز به روز تضعیف می شوند، تسریع کنند.
چگونگی این تحول کیفی و شرایط انجام آن را در صفحات بعد به تفصیل 

بررسی خواهیم کرد.
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9. خصلت فِتیشی کاال و راز آن

در صفحات پیش توجه خوانندگان را به این نکته جلب کردیم که کاال اگرچه 
در ظاهر شیئی سودمند است، در واقع یک رابطٔه اجتماعی است، یعنی ارزش 
و  جسمانی  آن  ]مبادلٔه[  ارزش  اّما  است،  لمس  قابل  و  جسمانی  آن  مصرف 
در  بروز می کند. هم اکنون  که  است  مبادله  زمان  در  تنها  و  نیست  لمس  قابل 
انفرادی  کار  شدن  بدل  و  کاال  ارزش  که  شدیم  یادآور  ارزش  قانون  توضیح 
تأثیر  به کار الزم اجتماعی، در میدان شدید رقابت و از طریق  تولیدکنندگان 
قانون ارزش بروز می کند، و بر اثر آن، کسانی ورشکست می شوند و ]کسانی[ 
باال می آیند و سرنوشت انسان ها به اشیائی که خود آنها تولید کرده اند وابسته 
می شود. اگر این کاال به قیمت خوب فروش رفت، بخت یاری کرده، و اگر نه، 

روزگار سیاهی در انتظار است.
خویش  کار  محصول  بر  را  خود  تسلط  کاال،  موّلد  انسان  ترتیب،  این  به 
همچنان که  می یابد.  تسلط  موّلد  انسان  بر  کار  محصول  و  می دهد  دست  از 
روزگاری انسان خود به دست خویش بت ساخت و سپس این بت را صاحب 
قدرت مافوق طبیعی دانسته بدان پرستش می کرد، انسان تولیدکنندٔه کاال نیز- 
قدرت  اسیر  است-  برقرار  تولید  وسایل  بر  خصوصی  مالکیت  که  زمانی  در 
یا  کاال  فتیشیسم  مارکس  را  حالت  این  است.  ساخته  خود  که  می شود  شیئی 
بت شدن کاالها می نامد و توجه می دهد که قدرت مسلط- و به طریق اولٰی 
پول- در تولید کاالیی امری فوق طبیعی نیست، نتیجه ای است که از مناسبات 
دلیل بت می شوند که  این  به  تولید کاالیی حاصل می شود. کاالها  اجتماعی 

رابطٔه متقابل انسان های موّلد کاال در این اشیاء تجلی می کند.
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بوروژایی  سیاسی  اقتصاد  عاّمی گرای  تئوری های  بر  انتقادی   .10
دربارٔه ارزش

زادن  تئوری  ریکاردو،  داوید  و  اسمیت  آدام  بوروژا،  کالسیک  اقتصاددانان 
ارزش از کار را می پذیرفتند. اسمیت کار انسانی را جوهر ارزش می دانست؛ 
درک می کرد که پول هم خصلت کاالیی دارد؛ تفاوت ارزش مصرف و ارزش 
نیز جلوتر می رفت و نشان می داد  از اسمیت  مبادله را می شناخت. ریکاردو 
که منبع همٔه درآمدهای جامعٔه سرمایه داری: مزد، سود سرمایه و بهرٔه زمین، 
چیزی نیست جز زحمت و کار کارگران مزدور. اّما او نمی توانست این ادعا را 
با استناد به تئوری کاری ارزش اثبات کند، چرا که اضافه ارزش را نمی شناخت. 
جنبٔه  و  می پنداشتند  جاودان  را  سرمایه داری  ریکاردو  و  اسمیت  به عالوه، 
تاریخی و گذرای سرمایه داری را درک نمی کردند. نظریات آنان انعکاسی بود 
از منافع طبقٔه بالنده و مترقی بورژوازی پایان قرن هیجده و آغاز قرن نوزدهم 

که با اشرافیت فئودال در نبرد بود.
از زمانی که بورژوازی خصلت مترقی خود را از دست داد و پرولتاریای 
آگاه در سیمای مارکس و انگلس تحول بنیادی در علوم اجتماعی و از جمله 
نه تنها  بورژوایی  سیاسی  اقتصاد  نمایندگان  آورد،  وجود  به  سیاسی  اقتصاد 
دیگر گامی جلوتر از کالسیک های خود برنداشتند، بلکه از مواضع آنها عقب 
نشستند. به ویژه دربارٔه تئوری کاری ارزش، عقب نشینی نمایندگان بورژوازی 
کامل و قطعی بود، چرا که پذیرش این واقعیت که ارزش هر کاالیی برابر کار 
دنبال  علمی  و  پیگیر  به طور  اگر  است،  نهفته  آن  در  که  است  اجتماعی  الزم 
ارزش مسئلٔه  تئوری  مارکس رسید.  که  نتایجی می رسد  به همان  قطعًا  شود، 

مرکزی اقتصاد سیاسی سرمایه داری است.
کاری  تئوری  از  واقعیت،  این  به  توجه  با  بورژوازی،  مدافع  اقتصاددانان 
ارزش )زادن ارزش از کار( دست برداشتند و از ثلث سّوم قرن نوزدهم بیش از 
پیش دنبال این اندیشه رفتند که ارزش کاالها را از روی ارزیابی ذهنی و حالت 
مصرف کنندگان  برای  کاالها  »مطلوبیت«  به اصطالح  یا  مصرف کننده  روانی 



70     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
جداگانه توضیح دهند، و تئوری کاری ارزش را »رد کنند«.

در کشور ما که تئوری های عاّمی گرا و مبتذل بورژوایی نیز به مبتذل ترین 
سطح  در  نیز  مارکس  تئوری  »رد«  می شود،  عرضه  دانشگاه ها  در  آن  شکل 

بی نهایت نازلی است. در درسنامٔه دانشکدٔه حقوق تهران گفته می شود:
از  زیادی  عدٔه  سخت  انتقاد  مورد  مارکس  )ارزش-کار(  »نظریٔه 
علمای اقتصاد واقع شده و مهم ترین این انتقادات به قرار زیر است:
1- اشیائی وجود دارند که بدون اینکه برای تهیه و تولید آنها کاری 

مصرف شده باشد دارای ارزش هستند، مانند آب معدنی و نفت.
2- ارزش اغلب کاالها در نتیجٔه مرور زمان ترقی یا تنزل می نماید، 
چون لباس که ارزش آن تابع مد و سلیقٔه روز است، و اشیاء عتیقه 

که هرچه کهنه تر و قدیمی تر شوند ارزش بیشتری پیدا می کنند.
میزان  نقاش مختلف یک  دو  به وسیلٔه  تابلو  دو  تهیٔه  برای  اگر   -3
کار به مصرف برسد، ارزش آنها مساوی نخواهد بود و بستگی به 

عادت و زبردستی نقاش خواهد داشت.«1
با یک نظر به »انتقادات« سه گانٔه فوق می توان دریافت که هیچ یک از آنها 
به تولید و خرید و فروش کاال در بازار عادی مربوط نیست و این پرسش ساده 
را مطرح نمی کند که چرا در مبادله های روزمره ای که میلیون ها و میلیاردها بار 
از یک خروار گندم و یک  ارزان تر  تکرار می شود همواره یک قوطی کبریت 
بورژوا  اقصاددانان  است.  کارگرنشینی  آلونک  از  گران تر  طبقه  دو  ساختمان 
مارکس  تئوری  درستی  توده ای،  پدیده های  این گونه  دیدگاه  از  که  می دانند 
روشن تر از آفتاب است، لذا به حوادث منفرد و نادر، به اشیاء عتیقه و تابلوی 
نقاشی متوسل می شوند تا شاید از این طریق مارکس را »رد کنند« و خوانندگان 

خویش را گمراه سازند.
تنها  داد.  به جای خود توضیحات مفصل خواهیم  این مسائل  ما در مورد 
یادآوری  برداشت ها  این گونه  عاّمی گری  و  ابتذال  درجٔه  دادن  نشان  برای 

 ،1332 تهران،  دانشگاه  انتشارات  پورهمایون،  علی اصغر  دکتر  نوشتٔه  اّول،  جلد  اقتصاد«،   «   -1
صفحٔه 93 و 94.
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ساده  کار  و  بغرنج  کار  موضوع  همان  نقاش«  زبردستی  »درجٔه  که  می کنیم 
است که خوانندگان ما در صفحات پیش با آن آشنا شده اند و می دانند که هر 
ساعت کار نقاش ماهر نسبت به نقاش غیرماهر ارزش بیشتری دارد. همچنین، 
آموزندگان در صفحات بعد خواهند آموخت که گران تر و ارزان تر شدن کاالها 
)مثاًل لباس ُمد روز( به معنای زیاد و کم شدن ارزش کاال نیست، بلکه نتیجٔه 
تأثیر عرضه و تقاضا است که قیمت را تغییر می دهد، و این یک مسئلٔه پیش پا 

افتادٔه اقتصادی است.
و  جداگانه  فصل  ما  درسنامٔه  در  طبیعی  مواد  و  زمین  قیمت  دربارٔه  اّما  و 
کاملی وجود دارد و آموزندگان ما به موقع خود آن را خواهند خواند و خواهند 
دید که آب معدنی و نفت و سایر مواد طبیعی که در زمین موجود می باشد، 
تا وقتی کاری روی آنها و برای استخراج آنها صورت نگرفته، دارای ارزش 
نیستند، و اینکه در بازار خرید و فروش می شوند و قیمت پیدا می کنند نتیجٔه 
و  زمین  بر  خصوصی  مالکیت  وجود  نتیجٔه  بلکه  نیست،  آنها  بودن  ارزشمند 
منابع طبیعی است. موضوع این است که وقتی زمین و منابع طبیعی به مالکیت 
اجازٔه مالک می شود و  به  از زمین موکول  بهره برداری  خصوصی درمی آیند، 
مالک این اجازه را نمی دهد مگر اینکه در مقابل آن مبلغی حق االرض یا بهرٔه 
مالکانه بستاند )که در واقع باجی است که از جامعه می گیرند(. به عالوه، مالک 
زمین می تواند بهرٔه مالکانه چندساله )مثاًل ده ساله( را یکجا از کسی دریافت 
کند و در عوض حق مالکیت خود را به او واگذارد. و این همان چیزی است 
ارزش  فروش  و  خرید  واقع  در  که  می شود،  نامیده  زمین  فروش  و  خرید  که 
نیست، بلکه خرید و فروش حق بهره ستانی و باج گیری است. چنان که گفتیم، 
این بحث به جای خود و به تفصیل و دقت تمام در درسنامٔه ما مورد بررسی قرار 

خواهد گرفت.
زمان  در  آنها  از  بسیاری  که  کنیم  یادآوری  باید  نیز  عتیقه  اشیاء  مورد  در 
باستان چه بسا کاال نبوده اند )کاسٔه سفالین که از زیر خاک بیرون آمده، شاید 
در زمان باستان به دست برده ای برای اربابش ساخته شده و نه برای مبادله(، 
اّما امروز در بازار سرمایه داری اشیاء عتیقه هم کاال می شوند، زیرا اّوالً برای 
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کشف و به دست آوردن آنها کار انجام می گیرد و به آنها ارزش تازه ای می دهد، 
ثانیًا این اشیاء نیز به مالکیت خصوصی درمی آیند و قیمت آنها بسته به عرضه و 
تقاضا در نوسان است. ثالثًا اشیاء عتیقه به دالیل مختلف وسیلٔه کسب درآمد 
است و پروانٔه کسب این درآمد نیزمی تواند موضوع خرید و فروش قرار گیرد.
رد  را  کار  ارزش  نظریٔه  شدتی  چنین  با  سرمایه داری  محافل  دلیل  چه  به 
این طور  پرسش  این  به  تهران  حقوق  دانشکدٔه  اّول  سال  درسنامٔه  می کنند؟ 

پاسخ می دهد:
»ارزش فقط مولود کار کارگران نبوده، بلکه کار و فعالیت کار فرما 
و همچنین نقش سایر عوامل تولید، یعنی طبیعت و سرمایه را هم 

باید در تکوین ارزش مؤثر دانست.«1
نادرست  که  نمی شود  رد  علت  این  به  مارکس  تئوری  می بینید،  چنان که 
»نقش  شود  پذیرفته  اگر  که  می شود  اعالم  نادرست  علت  این  به  بلکه  است، 
سایر عوامل تولید« و لذا سهم حضرات زمین داران و سرمایه داران از حاصل 
زحمت کارگران زیر عالمت سؤال قرار خواهد گرفت، چرا که تئوری ارزش 

کار، اساس تئوری اضافه ارزش است.
در اقتصاد سیاسی بورژوایی معاصر، جریان ها و مکاتب گوناگون وجود 
دارد که گاه با هم در مجادله اند و گاه یکدیگر را تکمیل می کنند، اّما تمام آنها 
در انکار تئوری کاری ارزش و جانشین کردن آن با انواع نظریات روانی اتفاق 
نظر دارند. بنا بر تئوری روانی، کاالها خود دارای ارزشی نیستند؛ آنچه به آنها 
ارزش می دهد قضاوت و ارزیابی خریداران است. ارزش کاالها گویا بسته به 
این است که برای مصرف کننده چقدر »مطلوب« باشد. در درسنامٔه »اقتصاد« 

که برای سال اّول دانشکدٔه حقوق تهران نوشته شده گفته می شود:
»ارزش عبارت از پرتوی است که از شعاع میل و آرزوی ما به روی 

اشیاء افکنده می شود.«2
»ارزش تجارتی نتیجٔه مقایسٔه اهمیت اقتصادی دو یا چند کاال بنا بر 

1-  همان کتاب – صفحه های 89، 94، 95.

2-  همان کتاب – صفحه های 89، 94، 95.
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تشخیص اکثریت افراد می باشد.«1

این جمالت بیان دست و پا شکسته ای است از تئوری روانی ارزش که بنا 
بر آن، ارزش اشیاء را »میل و آرزوی ما« )یعنی مصرف کنندگان( و تشخیص 

اکثریت از »اهمیت اقتصادی« آنها به وجود می آورد.
زندگی واقعی این نظریه را در همان گام نخست رد می کند، زیرا کاالهایی 
مانند نان و آب و لباس که برای اکثریت افراد »اهمیت اقتصادی« و »مطلوبیت 
حیاتی« دارند در بازار ارزان تر از کاالهایی نظیر اتومبیل لوکس و اشیاء تجملی 
فروخته می شوند. برای نجات از این دشواری، هواداران تئوری روانی ارزش، 
مفهوم »مطلوبیت نهایی« را به میان می آورند که بنا بر آن، وقتی انسان کاالی 
معّینی را مصرف می کند، به تدریج سیر شده و نیازش به آن کاال کاهش می یابد 
و در نتیجه آن کاال در نظرش از قدر می افتد. در یکی دیگر از انتشارات دانشگاه 
تهران که ترجمٔه یک متن آمریکایی است، برای تشریح این نظر گفته می شود:

به  دیگر  باشیم،  نداشته  تن پوشی  زرَبفت  جامه های  جز  »اگر 
پارچه های  قیمت  کرد.  نخواهیم  توجهی  زربفت  پارچه های 

بی مقدار باال خواهد رفت.«2
روانی«  »حالت  به  مربوط  کاال  ارزش  که  می گیرد  نتیجه  ساموئلسن 
سیراب  معّین  کاالی  از  چقدر  او  که  است  این  به  بسته  است،  مصرف کننده 
شده باشد. این »دانشمند اقتصاد سیاسی«!! برای اثبات نظر خویش اطمینان 

می دهد که:
کرده  تأیید  را  قانون  این  اخیر  قرن  در  روانشناسی!!  »تجربیات 

است.«3
اگر در این به اصطالح تئوری روانی دقت کنیم خواهیم دید که در آن هیچ 
برای کاالی  تقاضا  پیدایش  بر سر چگونگی  ندارد. بحث  تازه ای وجود  چیز 
ارائه می شود. ولی حتی در  پیچیده و عالم نمایانه ای  به شکل  معّین است که 

1-  همان کتاب – صفحه های 89، 94، 95.
2-  » اقتصاد«، نوشتٔه پل ساموئلسن، ترجمٔه دکتر پیرنیا، جلد دّوم، صفحٔه 1.

3-  ساموئلسن، همان کتاب، صفحٔه 40 )تکیه از ماست(
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با چنین حرارتی در دانشگاه های جهان  نیز نظریٔه روانی ارزش که  این بحث 
سرمایه تدریس می شود، پیگیر نیست. زیرا اّوالً به جای بررسی بازار وسیع و 
تودٔه خریداران، حالت روانی مصرف کنندگان منفرد را در نظر می گیرد، و ثانیًا 
را  تقاضا  تولید جدا می کند، و طبعًا نمی تواند جوانب مختلف  از  را  مصرف 

هم- که بنیان این تئوری است- فراگیرد.
شاید »حالت روانی« یک خریدار منفرد را بتوان به روانشناس مراجعه کرد. 
شاید عروس خانمی برای چشم و هم چشمی با خواهر شوهرش درست همان 
رنگ لباسی را انتخاب کند که او دارد. اّما رفتار میلیون ها و میلیون ها انسان را 
در بازار با این روانشناسی ها نمی توان توضیح داد. ما دربازار سرمایه داری با 
مناسبات میلیونی انسان ها در جریان تولید و مصرف و با قوانینی که از تکرار 
تولیدکننده و مصرف کننده  انسان  بار مبادله و تالقی صدها میلیون  میلیاردها 
انسان ها  روانی«  »حالت  حتی  صورت  این  در  داریم.  سروکار  می آید  پدید 
تولید اجتماعی اشغال  آنها در  به جایی که  از همه،  گروه بندی می شود و قبل 
می کنند و سهمی که از حاصل آن می برند بسته است. کرباس پوشی میلیون ها 
کارگر و دهقان ایرانی از سر سیری و دل زدگی از پارچه های زربفت و ناشی از 

»حالت روانی« نیست، یک واقعیت عینی اقتصادی است.
نیز خارج  بازار  تقاضای  بررسی  لذا  و  ندارد  تولید وجود  از  مصرف جدا 
نیست.  مقدور  »روانشناسان«  کابینٔه  در  و  تولیدی  مناسبات  و  تولید  روند  از 
تنها  سرمایه داری  بازار  در  که  می دانند  کسی  هر  از  بهتر  بورژوا  اقتصاددانان 
تقاضایی معتبر است که قدرت پرداخت داشته باشد. »امیال و آرزوهای ما« 

اگر کیسٔه خالی داشته باشیم، کمترین »پرتوی« نخواهد داشت.
در  که  می کنند«  »فراموش  ارزش  روانی  نظریٔه  هواداران  دیگر،  جانب  از 
تولید کاالیی، مبادله برقرار است و مبادله دو جانب دارد: خریدار و فروشنده. 
اینکه »حالت روانی« خریدار چگونه باشد و او چه درجه ای  از  و صرف نظر 
برای  کاال  فروش  وقتی  تا  گردد،  قائل  معّین  کاالی  برای  را  »مطلوبیت«  از 
فروشنده »صرف« نکند، معامله انجام نخواهد گرفت. هواداران نظریٔه روانی 
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ارزش مدعی اند که در بازار »مصرف کننده حاکم است«1 در حالی که در واقع 
از  که  سهمی  پایٔه  بر  تنها  مصرف کننده ای  هر  اّوالً  که  چرا  نیست،  چنین  امر 
محصول تولید به دست آورده مصرف کننده شده است، و ثانیًا کاالهایی که در 
بازار به ارزش کمتر از کاری که در آنها نهفته است به فروش رسند، صاحب 

خود را ورشکست می کنند و دیگر تولید نخواهند شد.
باتوجه به این نقطه ضعف بزرگ نظریٔه روانی ارزش، اقتصاددانان بورژوا 
این نظریه را با نظریٔه دیگری تکمیل کرده اند و آن اینکه تنها »مطلوبیت نهایی« 
و »حالت روانی« خریدار تعیین کنندٔه ارزش نیست، بلکه »هزینٔه نهایی تولید« 
از جانب دیگر تعیین کننده است و مبادله در  نیز  و »حالت روانی فروشنده« 

نقطٔه تالقی این دو انجام می شود. هزینٔه نهایی تولید چیست؟
»هزینٔه اضافی است که تولیدکننده برای تولید یک واحد اضافی از 
کاال با ارزان ترین روش ممکن پرداخت می کند. هزینٔه نهایی تولید 

ماهی، تفاوت کل هزینٔه 0001 کیلو و 999 کیلو است.«2
اجزای  قیمت  کردن  جمع  با  کرد؟  تعیین  می توان  چگونه  را  هزینه  این 
تشکیل دهندٔه آن. به عبارت دیگر، هزینه با هزینه، قیمت با قیمت توضیح داده 
است  عبارت  لباس  هزینٔه  نمی شود.  داده  توضیحی  هیچ گونه  یعنی  می شود، 
از قیمت پارچه به اضافٔه قیمت دوخت. هزینٔه پارچه عبارت است از قیمت 
و  بذر  قیمت  از  پنبه عبارت است  قیمت  بافتن.  و  قیمت رشتن  اضافٔه  به  پنبه 
آب و هزینٔه کشت و اجاره زمین و غیره… اّما سرانجام این مسئلٔه اصلی که 
قیمت چیست و کاالها چرا قیمت پیدا می کنند و مبنای این قیمت کدام است 
حل نشده می ماند، در حالی که هدف از تمام بررسی های این بخش از اقتصاد 

سیاسی درست همین بود که این مسئله را روشن کند.
مدافع  عاّمی گرای  اقتصاددانان  که  دریافت  می توان  کلی  نظر  یک  با 
فرار  تولید-  عرصٔه  اقتصادی-یعنی  بررسی  اصلی  عرصٔه  از  سرمایه داری، 
یا کارگاه چه  امر دقت کنند که در کارخانه  این  آنها نمی خواهند در  می کنند. 

1-  ساموئلسن، جلد اّول، صفحٔه 101.
2-  ساموئلسن، جلد دّوم، صفحٔه 73.
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می گذرد و کار انسانی که سازنده و آفرینندٔه ارزش هاست چگونه در کاالها جا 
گرفته و متبلور می شود. تئوری های عاّمی گرای بورژوازی، صرف نظر از طرز 
بیان و شیؤه استدالل، سرانجام چیزی جز بررسی جوانب معّینی از عرضه و 

تقاضا نیستند. یک اقتصاددان بورژوا می گوید:
»حتی می توان از طوطی هم عالِم اقتصاد ساخت. تنها کافی است 

دو کلمه به آن بیاموزیم: »عرضه« و »تقاضا«.1
باهمین شیوه است که در دانشگاه های کشورهای سرمایه داری از انسان ها 
دارند،  اندیشمندی  و  دانشمندی  ادعای  که  طوطی هایی  می سازند،  طوطی 
اّما جز تکرار مکرر دو کلمٔه »عرضه و تقاضا« و باقی ماندن در همین سطح 
کاری ندارند. محدودیت طبقاتی و ترس از دریافت حکم مرگ سرمایه داری، 
قفسی است که این عالِمان طوطی صفت را در خود می فشارد و به آنان امکان 
نمی دهد که به جای لغزیدن در سطح و تکرار دو کلمه ای که قدرتمندان جهان 
سرمایه داری به آنان آموخته اند، به عمق مناسبات تولیدی رسوخ کنند و ریشٔه 

مسائل را دریابند.
عرصٔه  از  و  نمی لغزد  سطح  در  که  است  این  در  مارکس  اندیشٔه  بزرگی 
مصرف به عرصٔه تولید می رود و با موشکافی ستایش انگیزی ریشٔه مناسبات 
است.  کامل  و  همه جانبه  مارکس  اقتصادی  آموزش  درمی یابد.  را  تولیدی 
انسان ها  نیازمندی های  آنها را در رفع  مارکس ارزش مصرف کاالها، نقش 
و لذا عرضٔه بازار و مقابلٔه عرضه و تقاضا و تأثیر آن را بر تولید سرمایه داری 
را  موضوع  این  سرمایه«   « جلد  سّومین  نمی دارد.  دور  نظر  از  به هیچ روی 
خواهیم  آن  به  حاضر  درسنامٔه  در  نیز  ما  و  کرده  بررسی  دقت  و  به وسعت 
ابتدا عرصٔه تولید را بررسی می کند. دو جانب  اّما مارکس به حق  پرداخت. 
کاال یعنی ارزش مصرف و ارزش مبادلٔه آن را از هم تمیز می دهد و خصلت 
دوگانه ای را که تولید کاالیی به کار انسانی می دهد کشف می کند، و آنگاه اثر 
انسانی در آن عرضه  حاصل کار  بازاری که کاالهای  عرضه و تقاضا را در 
شده اند بررسی می نماید، و این بررسی را نه در حالت های استثنایی و موارد 

1-  ساموئلسن، جلد اّول، صفحٔه 100 )تأکید از ماست(



فصل دّوم ـ کاال و تولید کاالیی     77

امر مبادله  آنجایی که  بازار پرجوش و خروش تولید کاالیی،  بلکه در  نادر، 
این  از  لنین در بحث  انجام می دهد.  تکرار می شود  بار  میلیاردها  و  بی وقفه 

جانِب شیؤه بررسی مارکس می گوید:
»اینکه بررسی های مزبور از دیدگاه پدیده های اجتماعی و توده ای و 
در مجموع اقتصاد سرمایه داری انجام گرفته و نه از دیدگاه حوادث 
یا  عاّمی گرا  اقتصاد  که  رقابت-  سطحی  ظواهر  یا  نادر  و  منفرد 
گام  می کند-  اکتفا  بدان  اغلب  نمایی«  »مطلوبیت  معاصر  تئوری 
عظیمی است که علوم اقتصادی در سیمای مارکس به جلو برداشته 

است.«1

11. اهمیت تئوری مارکسیستی ـ لنینیستی تولید کاالیی ساده

جای  مارکسیسم-لنینیسم  اقتصادی  آموزش  در  کاالیی  تولید  و  کاال  بررسی 
اقتصاد  بررسی  بنیان  و  پایٔه  تئوریک  نظر  از  اّوالً  بررسی  این  دارد.  ویژه ای 
را  پرولتاریا  اتحاد  ضرورت  و  امکان  اقتصادی  پایٔه  ثانیًا  است،  سرمایه داری 
را  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  همه  از  قبل  و  غیرپرولتری  زحمتکشان  سایر  با 
رشد  راه  که  ما  زمان  در  ثالثًا  می سازد،  آشکار  انقالب  گوناگون  مراحل  در 
غیرسرمایه داری و سمت گیری سوسیالیستی در کشورهای جهان سّوم مطرح 
است، به کشف محمل های علمی این گذار و طرق و شیوه های درست انجام 

آن یاری می رساند.
1- اقتصاد سرمایه داری که ما خواهان تجزیه و تحلیل آن هستیم، قبل از 
که  است  تولید  وسایل  خصوصی  مالکیت  بر  مبتنی  کاالیی  اقتصاد  یک  همه 
اثر تجزیٔه آن پدید می آید، و اگر بخواهیم  بر  بر شالودٔه تولید کاالیی ساده و 
این اقتصاد را به درستی درک کنیم، باید تاریخ پیدایش و تکامل آن را بشناسیم 
نطفه های  ما  کاالیی،  تولید  و  کاال  در  کنیم.  کشف  را  آن  درونی  قوانین  و 

1-  لنین، » کارل مارکس«، از انتشارات حزب تودٔه ایران ، صفحٔه 16.
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سرمایه داری را بررسی می کنیم و آن مفاهیم و قوانین اقتصادی را می یابیم که 

اساس اقتصاد جامعٔه بورژوایی بر آن استوار است.
لنین  کردند،  آغاز  انگلس  و  مارکس  که  را  کاالیی  تولید  و  کاال  بررسی 
به دقت دنبال نمود. او تئوری مارکسیستی را در این زمینه تکامل بخشید. در 
مبارزه با »نارودنیک ها«، »مارکسیست های علنی« لنین بر پایٔه کارمایٔه مشخص 
روسیٔه قبل از انقالب، عمق تضاد تولید کاالیی مبتنی بر مالکیت خصوصی را 
پیدایش و تکامل سرمایه داری را از درون تولید  آشکار ساخت و قانونمندی 

کاالیی اثبات نمود.
نارودنیک های روس قوانین تولید کاالیی را درک نمی کردند و نمی خواستند 
تولید  به  خویش  تکامل  از  معّینی  مرحلٔه  در  ساده  کاالیی  تولید  که  بپذیرند 
سرمایه داری ارتقا می یابد. تولیدکنندگان کاال در طول زمان تجزیه می شوند، 
تجزیه  برخی از آنان ثروتمند شده و برخی دیگر ورشکست می شوند، و این 
به  جامعه،  طبقاتی  تجزیٔه  به  معّینی  مرحلٔه  در  کاال  تولیدکنندگان  صفوف  در 
پیدایش دو طبقٔه نوین- پرولتاریا و بورژوازی- می انجامد. نارودنیک ها مدعی 
تحلیل  و  تجزیه  با  لنین  کرد.  نخواهد  رشد  سرمایه داری  روسیه  در  که  بودند 
در  که  کرد  اثبات  آن  کاپیتالیستی  از  قبل  کاالیی  تولید  و  روسیه  اقتصاد  دقیق 
الزامًا سبب ساز تکامل کّمی  روسیه سرمایه داری رشد می کند و تکامل عینی 
نقطٔه  تولید کاالیی ساده  بود.  نبرد طبقاتی خواهد  پرولتاریا و تشدید  و کیفی 

عزیمت تولید کاالیی سرمایه داری است.
»تولید کوچک همواره، همه روزه، هر ساعته، به طور خودبه خودی 

و به مقیاس وسیع سرمایه داری و بورژوازی را پدید می آورد.«1
در کشور ما در دهٔه 1960- 1970 انواع نظریات نارودنیکی و آنارشیستی 
غیره  و  غیره  و  انقالب«  در  »انقالب  مائو«،  صدر  »اندیشه های  عناوین  زیر 
بر عدم درک تولید کاالیی مبتنی بود.  آنها درست  تئوریک  پیدا شد که ریشٔه 
نفهمی  به  را  خود  آنها  از  برخی  و  نداشتند-  توجه  نظریات  این  صاحبان 
می زدند- که جامعه ای که مبنای آن بر تولید کاالیی استوار باشد، خواه ناخواه 

1-  لنین، » منتخبات«، چاپ فارسی، 1953، جلد دّوم، بخش دّوم، صفحٔه 411.
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آبستن سرمایه داری است. آنها نمی فهمیدند یا نمی خواستند بفهمند که در زمان 
ما امپریالیسم با تمام وسایل شیؤه تولید سرمایه داری را در کشورهای کم رشد 
گسترش می دهد تا از این راه برای استعمار نوین پایگاه اجتماعی بسازد. اّما 
بود،  نرسیده  رشد  از  معّینی  درجٔه  به  کاالیی  تولید  کشورها  این  خود  در  اگر 
رشد  سرمایه داری،  گسترش  پایٔه  نمی شد.  موفق  خویش  کار  در  امپریالیسم 

تولید کاالیی در خود این کشورهاست.
2- تجزیه و تحلیل تولید کاالیی ساده و درک چگونگی پیدایش و تکامل 
سرمایه داری از بطن آن، اهمیت سیاسی ویژه ای برای پرولتاریا دارد. مارکس، 
کوچک  تولیدکنندٔه  که  دریافتند  ساده  کاالیی  تولید  بررسی  با  لنین  و  انگلس 
خصلت دوگانه دارد. او از یک سو انسان زحمتکشی است که با دسترنج خود 
زندگی می کند، و از سوی دیگر مالک وسایل تولید است. از یک سو به طور 
با رشد  مداوم نگران خطر ورشکستگی است و احساس می کند که متناسب 
سرمایه داری به صفوف پرولتاریا رانده می شود، و از سوی دیگر همواره با این 
امید زنده است که شاید بخت یاری کند، بساط او گسترش یابد و او تا مقام 
یک سرمایه دار باال رود. به علت این خصلت دوگانه، تولیدکنندٔه کوچک در 
عرصٔه سیاست نیز خصلت دوگانه دارد و میان پرولتاریا و بورژوازی در نوسان 

است.
تعیین  برای  آن،  از  نتایج حاصل  و  دوگانه  خصلت  این  تشخیص درست 
استراتژی و تاکتیک پرولتاریا در انقالب- هم در انقالب دموکراتیک و هم در 
انقالب سوسیالیستی- دارای اهمیت ویژه ای است. ریشٔه بسیاری از نظریات 
ناسالم و نادرست رویزیونیستی را باید در عدم درک و عدم پذیرش این خصلت 
دوگانه جست. برخی از محافل چپ نما و »چپ« تنها به جانب ارتجاعی و 
سازشکارانٔه تولیدکنندٔه کوچک نظر دارند. در زمان حیات مارکس، رهبران 
حزب سوسیال دموکرات آلمان در برنامٔه خود، مصوبٔه کنگرٔه »گوتا«، نوشته 
ارتجاعی  تودٔه  یک  »فقط  دیگر  همٔه طبقات  کارگر،  طبقٔه  به  نسبت  که  بودند 
سوسیال  به  و  کردند  رد  قطع  به طور  را  نظر  این  انگلس  و  مارکس  هستند«. 
دموکرات های آلمان تذکر دادند که به خصلت دوگانٔه تولیدکنندٔه کوچک، و 
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به ویژه تودٔه دهقانان، توجه کنند و بدانند که وظیفٔه آنها جلب این توده است و 

نه طرد آن.
چپ روانٔه  نظر  هر  مانند  منطقی،  به طور  بعدها  چپ روانه  نظریات  این 
پیگیری، به نظریٔه راست بدل شد و رهبران انترناسیونال دّوم نظیر کائوتسکی 
»انقالب سوسیالیستی را به زمانی موکول کردند که طبقٔه کارگر اکثریت مطلق 
جامعه را تشکیل دهد.« آنها َمحملی برای اتحاد پرولتاریا و دهقانان که اکثریت 
عظیم جامعه را تشکیل می دهند نمی دیدند و مدعی بودند که تا وقتی پرولتاریا 
اکثریت قاطع جامعه را تشیکل ندهد دیکتاتوری پرولتاریا، دیکتاتوری اقلیت 

است.
در جنبش انقالبی روسیه، این گونه نظریات »چپ« و راست در جریانات 
سیاسی ناسالمی نظیر »تروتسکیسم«، »اس-ار«ها، »منشویک« منعکس شد. 
تروتسکی »چپ« می رفت و شعار می داد که: »مرگ برتزار - زنده باد انقالب 
سوسیالیستی  انقالب  آغاز  برابر  را  تزاریسم  سرنگونی  یعنی  سوسیالیستی«، 
می دانست و جنبٔه دموکراتیک نبرد ضدتزاری را درک نمی کرد و به این ترتیب 
در واقع روی بخش اعظم مردم روسیه که از دهقانان و خرده بورژوازی تشکیل 
نمایندٔه همان  می شد خط می کشید. »سوسیال رولوسیونرها« )»اس-ار«ها( 
خرده بورژوازی بودند که از ترس رشد سرمایه داری و قدرت گرفتن پرولتاریا 
وجود مبارزٔه طبقاتی و جنبش توده ای را نفی می کردند و برای خود این وظیفه 
و رسالت تاریخی! را قائل بودند که از طریق ترور فردی، توده های َلخت را 
بیدار کنند. و »منشویک«ها عماًل نمایندگی سرمایه داری را به عهده داشتند که 

از درون تولید کاالیی باال می آمد.
ما هم اکنون در جنبش انقالبی ایران نمایندگان همٔه این نوع جریان ها را که 

زیر نام و عنوان جدید، همان حرف های کهنه را می زنند می بینیم.
در  امپریالیسم  دوران  در  و  روسیه  در  را  انقالبی  مارکسیسم  پرچم  لنین 
در روسیه و رشد  تولید کاالیی  دقیق  تحلیل  با  او  برافراشت.  مقیاس جهانی 
درانقالب  هم  را  کمونیست ها  انقالبی  تاکتیک  آن،  زمینٔه  بر  سرمایه داری 
تحلیل  با  سپس  و  کرد،  تعیین  سوسیالیستی  انقالب  در  هم  و  دموکراتیک 
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ماهیت امپریالیسم، تئوری کامل انقالب سوسیالیستی را عرضه داشت و در 
اتحاد شوروی به ثمر رسانید.

پایٔه تئوریک اثر دوران ساز لنین »دو تاکتیک سوسیال دموکراسی درانقالب 
دموکراتیک« را تحلیل تولید کاالیی و رشد سرمایه داری تشکیل می دهد. لنین 
انقالب  در  را  دهقانان  و  کارگران  اتحاد  امکان  که  است  تئوریک  پایٔه  این  بر 
دموکراتیک، ضرورت رهبری طبقٔه کارگر در این انقالب و امکان فراروییدن 

آن را به انقالب سوسیالیستی اثبات می کند و می گوید:
»در رأس تمام مردم، به ویژه دهقانان، در راه آزادی کامل، در راه 
انقالب پیگیر دموکراتیک، در راه جمهوری به پیش! در رأس تمام 

زحمتکشان و استثمارشوندگان در راه سوسیالیسم به پیش.«1
و  پرولتاریا  میان  او  نوسان  و  کوچک  تولیدکنندٔه  دوگانٔه  خصلت 
بورژوازی، از یک سو امکان بزرگی برای کار انقالبی پرولتاریا ایجاد می کند 
و از سوی دیگر وظیفٔه سنگین نبرد سیاسی و ایدئولوژیک و روشنگرانه در 
این عرصه را بر دوش پرولتاریا می گذارد. این خصلت دوگانه زمینه ای است 
به  عمل  در  که  انقالبی  ماورای  و  »چپ«روانه  نظریات  انواع  پیدایش  برای 
ضدانقالب می پیوندد. خصلت دوگانٔه این قشر، هم برای تبلیغات انقالبی 
زمینه  فاشیستی-  گاه  بورژوایی-  تبلیغات ضدانقالبی  برای  و هم  پرولتاریا 
فراهم می آورد و سرنوشت انقالب بسته به آن است که پرولتاریا یا بورژوازی، 
دموکراسی یا فاشیسم و استبداد عوام فریب کدام یک می توانند این تودٔه وسیع 

و متزلزل را جلب کنند.
لنین همواره روی اهمیت کار روشنگرانه و انقالبی در میان این قشر تکیه 

می کند و می خواهد که کمونیست ها
»خرده بورژوازی انقالبی و جمهوری خواه، و به خصوص دهقانان 
کامل  خصوصیت  که  پرولتاریا  پیگیر  دموکراتیسم  سطح  به  را 

طبقاتی خود را حفظ می کند، ارتقا دهند.«2
»هرچه ذهن دهقانان روشن تر باشد، به همان نسبت آنان پیگیرتر و 

1-  لنین، » منتخبات«، جلد اّول، بخش دّوم، صفحٔه 138.
2-  لنین، همان کتاب، صفحٔه 63 )تکیه از ماست(
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با عزمی راسخ تر از انقالب دموکراتیک طرفداری خواهند کرد.«1

اگر کمونیست ها
»مردم را به طبقات تجزیه می کنند، برای این نیست که طبقٔه پیشرو 
دور خود بتند و حدود خود را تنگ تر کند… بلکه برای این است 
بی تصمیمی  و  ناپایداری  و  تزلزل  از  آسیب  بدون  پیشرو  طبقٔه  که 
طبقات بینابینی بتوانند با انرژی بیشتر و شور بیشتری در راه آرمان 

تمام مردم و در رأس تمام مردم مبارزه کند.«2
3- تجزیه و تحلیل تولید کاالیی و درک قوانین تکامل آن، برای شناخت 
جوامع در حال رشد زمان ما و تعیین مسیر تکامل آیندٔه آنان نیز اهمیت فراوان 

دارد.
بسیاری از این جامعه ها هنوز درمراحل قبل از سرمایه داری قرار دارند، اّما 
مناسبات کاالیی- چه کاالیی که در داخل تولید می شود و چه کاالی وارداتی- 
بر اقتصاد آنها حاکم است. این جامعه ها به شدت در معرض تجزیٔه طبقاتی قرار 
دارند. در آن دسته از کشورها که رژیم های وابسته به امپریالیسم دارند- نظیر 
جامعٔه ایران- سرمایه داری نه تنها با سیرعادی خود تکامل می یابد، بلکه از باال 
و به طور آگاهانه ساخته می شود. و در آن دسته از کشورها که رژیم های مترقی 
دارند، اقداماتی برای جلوگیری از تکامل سرمایه داری و گذار به سوسیالیسم 
از راه رشد غیرسرمایه داری انجام می گیرد. درک ساختار این جوامع و مسیر 
دراتخاذ  غیرسرمایه داری  تکامل  قانونمندی  شناخت  همچنین  و  آنها،  تکامل 
برای  را  رشد  راه  بی دردترین  و  سریع ترین  بهترین،  که  درستی  سیاست های 
جامعه تأمین کند، بدون آشنایی کامل با قوانین تولید کاالیی مقدور نیست، و 
پرولتاریای آگاه در این کشورها نمی تواند سیاست درستی در پیش گیرد، اگر 

به طور کامل بر این قوانین مسلط نباشد.
در کشور ما، چنان که می دانیم، از یک سو سرمایه داری با سرعت توفانی 
رشد کرده و میلیون ها تولیدکنندٔه کوچک را در زیر چرخ های سنگین خود له 

1-  لنین، همان کتاب، صفحٔه 120 )تکیه از ماست(
2-  لنین، » منتخبات«، جلد اّول، بخش دّوم، صفحٔه 136-135.
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می کند، و از سوی دیگر، هم هئیت حاکمه و هم برخی گروه های انقالبی نما 
نه  که  است  مدعی  ایران  حاکمٔه  هیئت  می کنند.  انکار  را  سرمایه داری  رشد 
به  و  بنا می کند  ایرانی  با تمدن  بلکه جامعٔه موزون و هماهنگ  سرمایه داری، 
سوی »تمدن بزرگ« روان است. گروه های انقالبی نما نیز گاه از روی نادانی 
و گاه دانسته و به قصد خرابکاری، رشد سرمایه داری را در ایران نمی پذیرند 
یا آن را به گونه ای نادرست تحلیل می کنند و بر مبنای آن، انواع سیاست ها و 

ایدئولوژی های ضدانقالبی و ضدکمونیستی و انحرافی عرضه می دارند.
برنامه ای که حزب تودٔه ایران برای تحول بنیادی جامعٔه ایران تدوین کرده و 
سیاستی که دنبال می کند، بر پایٔه تحلیل علمی جامعٔه ایران و ساختار اقتصادی 
آن، و سلطٔه تولید کاالیی در آن متکی است. ما این مطلب را به جای خود با 

وسعت بیشتری بررسی خواهیم کرد.
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فرمول عام سرمایه و تضاد آن1. 
نیروی کار و ویژگِی آن2. 
ارزِش نیروی کار3. 





1. فرمول عام سرمایه و تضاد آن

چنان که در بررسی تولید کاالیی ساده دیدیم، در بازار رقابت آزاد این نوع تولید، 
اساس مبادله بر قانون ارزش متکی است و در آن دو ارزش مصرف متفاوت که 
دارای ارزش مبادله ای برابری باشند با هم مبادله می شوند. گندم کار مقداری 
گندم می دهد تا در عوض پیراهن مورد نیاز خویش را به دست آورد. از زمانی 
که پول پدید آمد، در روند و جریان مبادله تغییری حاصل شد، اّما در ماهیت آن 
و هدف مبادله تغییری حاصل نشد. پس از پیدایش پول، دهقان گندم کار ابتدا 
گندم خود را فروخت و پول به دست آورد تا سپس با فراغت خاطر و اطمیناِن 
از  او  به هر صورت هدف  ولی  نیاز خویش بگردد.  پیراهن مورد  بیشتر دنبال 
تمام این معامله ها عبارت بود از مبادلٔه گندم با پیراهن، یا به عبارت دقیق تر، 
هدف او و همچنین هدف پیراهن دوز عبارت بود از رفع نیاز و به دست آوردن 
ارزش مصرف مورد لزوم. اگر این مطلب را در فرمولی بیان کنیم، به صورت 

زیر در خواهد آمد:
قبل از پیدایش پول:

پیراهن                                      گندم
پس از پیدایش پول:

برای صاحب پیراهن که گندم الزم دارد:    پیراهن ← پول ← گندم
برای صاحب گندم که پیراهن الزم دارد:    گندم ← پول ← پیراهن

چنان که می بینیم، در هر دو طرف مبادله- حتی پس از پیدایش پول- کاال 
قرار دارد، و هدف از مبادله برای هر دو طرف عبارتست از به دست آوردن 

کاالیی که ارزش مصرف آن مورد نیاز است.
در  می شود.  وارونه  معامله  این  سرمایه داری،  تولید  شیوه  پیدایش  با  اّما 
بازار کسانی پیدا می شوند که هدفشان از معامله و مبادله، رفع نیازخویش به 
است.  پول  آوردن  دست  به  و  سود  کسب  بلکه  نیست،  معّین  مصرف  ارزش 
آنها مقداری پول پیش می ریزند و با آن معامله می کنند تا سرانجام پولی بیش از 

آنچه پیش ریخته اند به چنگ آورند.
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فرمول مبادله در این حالت کیفی جدید عبارت می شود از:

←   پول2 ←   کاال    پول1   
که در آن:

پول2 < پول1 )یعنی مقدار پول2 بزرگتر است از پول1(
چنان که می بینید معمایی پدید آمده و ظاهرًا قانون ارزش به هم خورده است 
و در نظر اّول چنین به نظر می رسد که ارزش های نابرابر با هم مبادله شده اند. 
در تولید کاالیی ساده، مبادله ها بر این پایه استوار بود که کاالهای هر دو طرف 
مبادله ارزش برابری دارند و هدف از مبادله نیز رفع نیازمندی است به ارزش 
مصرف. و اینک مبادله ای پدید آمده که اّوالً علت وجودی آن رفع نیاز طرفین 
به ارزش مصرف نیست، بلکه مبادلٔه پول است با پول، و ثانیًا مقدار پولی که به 
دست می آید بیش از مقدار پولی است که پیش ریخته شده است. مارکس این 
مبلغ اضافی را که تفاوت پول 2 با پول 1 است، این فزونی ارزش دّوم را نسبت 

به ارزش اّول، اضافه ارزش می نامد.
ظاهرًا معمایی وجود دارد. پول در حرکت و دوران دائمی و طی جریان 
مبادله، ارزشی بیش از ارزش نخستین خود به صاحبش برمی گرداند. از کجا، 

چگونه؟ منبع این اضافه ارزش کجاست؟
نتوانسته اند،  بسیار سخن گفته اند  باره  این  در  آنکه  با  بورژوا  اقتصاددانان 
و  درست  پاسخ  نخواسته اند  دریافته اند،  مارکس  کمک  با  که  وقت  آن  و 
در  و  لغزیده  پدیده ها  سطح  در  آنان  از  بسیاری  بدهند.  پرسش  این  به  علمی 
از گردش کاال حاصل  باقی مانده اند که گویا اضافه ارزش  این تصور عامیانه 
می شود. این تصور به این جهت عامیانه است که با تصور انسان ساده ای که 
بیند  انسان ساده ای می  آنچه چنین  دارد.  در سطح حوادث می لغزد مطابقت 
کاالها  فروش  و  خرید  بلکه  نیست،  سرمایه داری  کارگاه  و  کارخانه  درون 
توسط بازرگانان و دکان داران است. و اگر کسی در ماهیت امر وارد نشود، 
تولید سرمایه داری را درنظر نگیرد و فقط خرید و فروش کاالهای عادی را در 
بازار مالک قضاوت قرار دهد و در این باره نیندیشد که این کاالها چگونه و 
در کجا تولید شده اند که در بازار فروخته می شوند، شاید چنین گمان کند که 
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ارزش افزایی سرمایه خود نتیجٔه گردش کاال است. اّما تضادی که در فرمول 
سرمایه دیده می شود منحصر به سرمایٔه بازرگانی نیست؛ سرمایٔه صنعتی هم با 
همین فرمول می گردد. سرمایه دار صنعتی هم مبلغی سرمایه به کار می اندازد و 

سرانجام مبلغ بیشتری به دست می آورد. فرمول سرمایه:

پول1   ←   کاال   ←   پول2، که در آن پول2 بیشتر از پول1 است، فرمول 
عام سرمایه است.

باصره«  تسلیم »خطای  ندانسته  و  دانسته  و  نلغزیم  پدیده ها  در سطح  اگر 
نشویم، به سادگی درخواهیم یافت که گردش کاال نمی تواند اضافه ارزش پدید 
آورد. هیچ فروشنده ای نمی تواند همواره ارزان بخرد و گران بفروشد، و اگر به 
فرض، فروشندٔه جداگانه ای درمعامله ای کاالیی را ارزان خریده و سپس گران 
فروخته باشد )که کاماًل محتمل است( این گونه زرنگی ها نمی تواند بیانگر و 
جای  در  خریداری  هر  باشد.  تولید  شیؤه  یک  و  مداوم  نظم  یک  توجیه کنندٔه 
زرنگی های  است.  خریدار  دیگر  جای  در  فروشنده ای  هر  و  فروشنده،  دیگر 
خنثی  را  یکدیگر  معامله ها  میلیاردی  مداوم  تکرار  و  زمان  طول  در  احتمالی 
به  برای  انداختن پول  به کار  می کنند. فراموش نکنیم که فرمول عام سرمایه، 
دست آوردن پول بیشتر، یک اقدام منفرد، تصادفی و یک بار نیست. پایان هر 
این  درون  در  تنها  ارزش  ارزش افزایی  و  است  نوینی  دور  آغاز  سرمایه،  دور 
حرکت دائمی انجام پذیر است. حرکت سرمایه نامحدود است. اضافه ارزش 

در دورپیمایی سرمایه و به طور مداوم پدید می آید.
نادرستی این ادعا که گویا اضافه ارزش از گردش کاال به دست می آید زمانی 
روشن تر می شود که طبقٔه سرمایه دار را در مجموع خویش در نظر بگیریم، زیرا 
این حالت تصادفی که یکی از سرمایه داران در موقع معامله سر دیگران کاله 
اینکه توضیح دهندٔه مکانیسم سرمایه داری نیست، به  گذاشته باشد، عالوه بر 
به حساب سایر سرمایه داران  آن سرمایه دار  که  است  معنا  بدین  فرض وجود 
این  در  باخته است.  برده و سرمایه دار دیگری  پولدارتر شده؛ یک سرمایه دار 
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حالت، تناسب تقسیم ارزش بین سرمایه داران مختلف به هم می خورد: به یکی 
کمتر و به دیگری بیشتر می رسد. اّما مجموعٔه سرمایٔه موجود در دست آنها و 
مجموع ثروت طبقٔه سرمایه دار نمی تواند اضافه شود، در حالی که در جامعٔه 
ثروت  می رود.  باال  سرمایه داران  دست  در  متمرکز  کل  ارزش  سرمایه داری 
مجموع آنها زیاد می شود. این ارزش که به حجم کل سرمایه ها اضافه می شود 

از کجا می آید؟
آن  یا  این  و  تصادفی  حالت  آن  یا  این  استناد  به  نمی توان  را  پرسش  این 
است  سال  صدها  سرمایه داری  اقتصاد  گفت.  پاسخ  غیرعادی  و  نادر  حادثٔه 
که این اضافه ارزش را به طور منظم به وجود می آورد، و اصوالً برمبنای همین 
اضافه ارزش و به خاطر تولید و تملک آن است که اقتصاد سرمایه داری ساخته 
بر شالودٔه حوادث  اقتصاد سرمایه داری  شده و می گردد، و طبیعی است که 
و  علمی  بررسی  از  فرار  جای  به  است.  نشده  بنا  غیرعادی  نوادر  و  تصادفی 
نوعی توجیه مسائل دشوار که کار اقتصاد سیاسی عامی گرای بورژوایی است، 

باید به کنه مسائل دست یافت.
پس سؤال اصلی به جای خود باقی می ماند: تضاد در فرمول عام سرمایه 
از چیست؟ و اگر این منطق را بپذیریم- و نمی توانیم نپذیریم- که در تولید 
کاالیی متکی برمالکیت خصوصی و طبعًا درمرحلٔه عالی سرمایه داری آن، 
ارزش های برابر مبادله می شوند، اضافه ارزش چگونه و از کجا پدید می آید؟
علمی  و  درست  را  پرسش  این  که  است  دانشمندی  نخستین  مارکس 
مطرح کرد و پاسخ علمی آن را یافته و سرچشمٔه اضافه ارزش سرمایه داری را 
کشف کرد، و برمبنای این کشف سرتاپای مکانیسم شیوه تولید سرمایه داری، 
چگونگی و علل پیدایش این نظام تولیدی، تکامل و فروپاشیدن ناگزیر آن را 

توضیح داد.
»آموزش اضافه ارزش پی ستون تئوری اقتصادی مارکس است.«1

1-  » سه مقاله از لنین«، انتشارات حزب تودٔه ایران، 1355، صفحٔه 7.
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2. نیروی کار و ویژگی آن

اضافه ارزش نمی تواند از گردش کاالها حاصل شود، زیرا در این گردش تنها 
نیست،  هم  کاال  گردش  از  خارج  در  اضافه ارزش  می شوند.  مبادله  معادل ها 
چرا که سرمایه دار با استفاده از مکانیسم گردش کاالهاست که به اضافه ارزش 
داشته  وجود  کاالیی  چنان  سرمایه داری  بازار  در  باید  بنابراین  می یابد.  دست 
باشد که استفاده از ارزش مصرِف آن، ایجادکنندٔه ارزش باشد. آیاچنین کاالیی 

وجود دارد؟ آری! نیروی کار انسانی.
فرمول عمومی سرمایه ظاهری و صوری  تضاد  که  ثابت می کند  مارکس 
است و در واقع امر چنین تضادی وجود ندارد. این تضاد ظاهری به این دلیل 
اکتفا می کنند  به مشاهدٔه ظاهر گردش کاال  به نظر می آید که بررسی کنندگان 
سرمایه داری  پایٔه  که  حالی  در  می دارند،  دور  نظر  از  را  سرمایه داری  تولید  و 
از  قبل  کاالها  و  است  متکی  تولید  بر  دیگری،  اقتصادی  نظام  هر  مانند  نیز، 
آنکه به بازار بیایند، در کارخانه و کارگاه یا مزرعٔه سرمایه داری تولید شده اند. 
سرمایه دار صاحب کارخانه و کارگاه از خرید و فروش بالواسطه و مستقیم 
او  به  وقتی  اضافه ارزش  بلکه  نمی آورد،  دست  به  اضافه ارزش  معّین  کاالی 
یعنی  یابد.  تولید جریان  اّول ومعاملٔه دّوم روند  بین معاملٔه  تعلق می گیرد که 
بنگریم  نزدیک  از  اگر  فرمول عمومی سرمایه: پول1   ←   کاال   ←   پول2، 

←   پول2. ←   کاال2    ←   روند تولید    ←   کاال1    عبارت است از: پول1   
به عبارت دیگر، سرمایه دار کاالی اّول را که در بازار خریده بود به کارخانه 
می برد، بدل به کاالی دّوم می کند و آن وقت آن را می فروشد. پس باید کلید 
مشکل را نه در گردش کاال، بلکه در روند تولید در جریان بدل شدن کاالهای 
که  نخ ریسی  کارخانٔه  در  مثاًل  دید  باید  کرد.  جستجو  دّوم  کاالهای  به  اّول 
صاحب آن پنبه می خرد )کاالی1( و بدل به نخ )کاالی2( کرده و می فروشد، 

چه می گذرد.
سرمایه دار صاحب کارخانٔه ریسندگی، پنبه و وسایل کار دیگر را خریده نخ 
تولید می کند و می فروشد و اضافه ارزشی به دست می آورد. اگر قانون ارزش 
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نقض نمی شود- که در واقع نیز چنین است- پس معلوم می شود که ارزش نخ 
واقعًا بیشتر از ارزش پنبه و سایر وسایل تولیدی است که برای تولید آن به کار 
رفته است. از اینجا این سؤال منطقی برمی خیزد که به چه دلیل ارزش نخ بیشتر 
از پنبه و وسایل کاری است که برای تولیدش صرف شده و به چه میزان بیشتر 

است؟
در  او  که  می بینیم  می کنیم  دقت  بیشتر  نام ُبرده  سرمایه دار  کار  در  وقتی 
آن عده ای کارگر  به همراه  بلکه  نیست،  پنبه و وسایل کار  بازار فقط خریدار 
به نخ بدل می کنند. پس پولی که  پنبه را  آنها هستند که  هم استخدام می کند. 
بازار تولید کاالیی  تنها صرف خرید کاالهایی که در  سرمایه دار پیش ریخته، 
ساده هم وجود داشت نمی شود، بلکه در عین حال صرف خرید کاالی نوین 
دیگری هم می گردد. این کاال نیروی کار انسان است که در بازار تولید کاالیی 
سرمایه داری  مؤسسٔه  در  فقط  نمی شد.  فروش  و  خرید  نداشت.  وجود  ساده 
مهارت  و  )استعداد  کار  نیروی  معّینی  زمان  مدت  انسان  عده ای  که  است 
جسمی و فکری( خود را در مقابل مبلغ معّینی پول در اختیار صاحب وسایل 
تولید قرار می دهند و برای او کار می کنند و پنبٔه او را با ماشین های متعلق به او 

به نـخ بدل می کنند که آن هم به او تعلق دارد.
مارکس به حق این کاالی نوین را که وارد بازار شده مورد بررسی دقیق تر 
قرار می دهد و این سؤال را مطرح می کند که در معامله میان کارگر و کارفرما 
در  که  می فروشد  سرمایه دار  به  کاالیی  چه  کارگر  می شود؟  مبادله  کاال  کدام 
برابر آن دستمزد می گیرد؟ اقتصاددانان بورژوا در پاسخ می گویند کارگر کار 
زیرا  ندارد،  وجود  علمی  دقت  ذره ای  پاسخ  این  در  اّما  می فروشد.  را  خود 
کارگر زمانی که برای معامله با سرمایه دار روبرو می شود، هنوز کاری انجام 
انجام شده اش  محصول کار  او در اختیار دارد،  آنچه  تا بفروشد.  نداده است 
نیست، بلکه نیروی کارش است، یعنی قدرت جسمی و فکری معّین و مهارت 
اختیار  مدت زمان معّینی در  دارد و می تواند  معّینی است که کارگر  و تجربٔه 
این  اندازد.  کار  به  را  نیرو  این  او  میل  و  دستور  مطابق  و  بگذارد  سرمایه دار 
مطلب که این نیروی کار چگونه مصرف خواهد شد و در نتیجٔه مصرف آن، 
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آمد، ارزش آن چه خواهد  به دست خواهد  از چه نوع  چه میزان محصول و 
بود و این محصول به چه کسی و به چه قیمتی فروخته خواهد شد، به کارگر 

مربوط نیست.

»کار«  بفروشد  می تواند  و  سرمایه دارمی فروشد  به  کارگر  آنچه  پس 
نیست، نیروی کار است.

وقتی نیروی کار انسانی به کاال بدل می شود، با تمام کاالهای دیگر ماهیتًا 
است.  ارزش افزایی  سرچشمٔه  است،  زنده  کاال  این  که  چرا  دارد،  تفاوت 
کار  به  یعنی  کار،  نیروی  مصرف  می شود-  »مصرف«  وقتی  که  است  کاالیی 
به  خودش  ارزش  از  بیش  ارزشی  و  می کند  ارزش  تولید  آن-  موّلد  انداختن 
وجود می آورد. هیچ کاالی دیگری در جهان چنین خصوصیتی ندارد. کارگر 
وقتی برای تولید کاالهای معّین کار می کند، کار او به عنوان تولیدکنندٔه کاال 
خصلت دوگانه دارد. کارگر از یک سو کار مشخصی انجام می دهد، مثاًل پنبه 
را می ریسد و نخ تولید می کند، و از سوی دیگر به طور کلی و به معنای مجرد 
مشغول کار کردن است. او مدت زمان معّینی در اختیار سرمایه دار است و در 
این مدت به طور کلی کار می کند، یعنی مغز، نیروی عضالت و مهارت خود را 
صرف می کند و ارزش می آفریند. خصلت مشخص کار کارگر، سازندٔه ارزش 
آفرینندٔه ارزش  ما نخ(، و خصلت مجرد همین کار،  مثال  مصرف است )در 

نوین است که به ارزش پیشین )در مثال ما ارزش پنبه( افزوده می شود.
←  پول2  ←  کاال   بنابراین اگر فرمول عام سرمایه را که به صورت پول1  

معمایی شده بود باز کنیم، صورت جدیدی پیدا می کند:
نیروی کار  

←   پول2 ←   کاالی   جدید    پول1        مصرف موّلد در کارخانه   
وسایل تولید  

چنان که می بینیم، به جای یک فرمول متضاد غیرقابل فهم، دو فرمول کاماًل 
منطقی وجود دارد:
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نیروی کار     

1(   پول1
وسایل تولید    

←     پول2 2(   کاالی جدید     
ارزش طرفین این دو فرمول با هم برابر است و هر دو فرمول موافق قانون 
ارزش تنظیم شده است. ارزش پول1 برابر است با ارزش نیروی کار و وسایل 
این  میان  منتها  پول2،  ارزش  با  است  برابر  نیز  جدید  کاالی  ارزش  و  تولید، 
موّلد مصرف  به طور  کار  نیروی  آن  در  که  قرار گرفته  تولید  فرمول روند  دو 
می شود. اضافه ارزشی که مابه التفاوت پول2 و پول1 است، چیزی نیست جز 
اضافه ارزشی که از مصرف موّلد نیروی کار، یعنی از کار خالق کارگر حاصل 

شده است.

3. ارزش نیروی کار

و  می شود  کاال  به  بدل  انسان  کار  نیروی  که  است  سرمایه داری  نظام  در  تنها 
ارزش مصرف و ارزش پیدا می کند. ارزش مصرفش عبارت است از امکان 
دیگری  کاالی  هر  مانند  ارزشش  و  ارزش افزایی،  قصد  به  موّلد  مصرف 
الزم  کاال  این  بازتولید  و  تولید  برای  که  اجتماعی  الزم  کار  مقدار  برحسب 
است تعیین می گردد. نیروی کار تنها در شخص زنده وجود دارد، و لذا تولید 
نیروی کار قبل از همه عبارت است از زنده نگاه داشتن صاحب نیروی کار. 
یک فرد زنده برای نگاهداری خود نیازمند مجموعٔه معّینی از وسایل معیشت 
است. بنابراین ارزش نیروی کار در درجٔه اّول عبارت است از ارزش آن مقدار 
امروز  برای نگاهداری کارگر الزم است. کارگری که  از وسایل معیشت که 
کار کرده باید فردا بتواند در حالت عادی جسمی و روحی در سر کار حاضر 
کار  نیروی  بازتولید  که  است  الزم  معیشتی  وسایل  چنان  او  برای  پس  شود. 
نظیر  نیازمندی هایی  کشور،  هر  ویژگی های  برحسب  سازد.  مقدور  را  وی 
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بسته  به عالوه،  است.  متفاوت  غیره  و  مسکن  سوخت،  پوشاک،  خوراک، 
زندگی  برای  که  وسایلی  نیز  کشور  هر  در  موجود  تمدن  و  تکامل  درجٔه  به 
بخاری  سردسیر،  مناطق  در  مثاًل  متفاوتند.  می شوند  شناخته  ضروری  عادی 
مناطق گرمسیر  در  که  در حالی  زندگی است،  لباس گرم جزو ضروریات  و 
الزم نیست. یا مثاًل در کشوری که به سطح معّینی از تکامل و تمدن رسیده، 
داشتن  یخچال  و  تلویزیون،  رفتن،  سینما  خواندن،  روزنامه  خواندن،  کتاب 
جزو حداقل ضروریات زندگی است و وجود آنها برای بازتولید نیروی کار 
ضروری محسوب می شود، و در کشور دیگر این گونه چیزها ضروری تلقی 

نمی شود.
این  ایران،  معدنی  و  صنعتی  توسعٔه  بانک  مدیرعامل  خردجو،  ابوالقاسم 
نظر مارکسیستی را در رابطه با دشواری دعوت کارگر ماهر از خارج کشور به 

شرح زیر بیان می کند:
»مشکل دیگر دعوت کارشناس خارجی در تفاوت سطح زندگی 
واردکنندٔه  و  کارشناس  صادرکنندٔه  اجتماع  بین  رفاه  وسایل  و 
کارشناس است. آنچه که در یکی جزو ضروریات زندگی و عادی 
نایاب است و  است، در دیگری تجمل و تفنن حساب می شود و 

فراهم آوردن آن تحمیل شاقی است برخریدار مهارت.«1
از مجموع آنچه که گفتیم این نکته را باید با دقت به خاطر سپرد:

ماّدی  عنصر  بر  عالوه  کاالها،  سایر  برخالف  کار،  نیروی  ارزش  در 
یک عنصر تاریخی و معنوی نیز وارد می شود، چرا که وسایل معیشت 

ضرور برای نگاهداری انسان ها به نسبت رشد تمدن بیشتر است.

در تعیین ارزش نیروی کار نکتٔه مهم دیگری را نیز باید در نظر گرفت و آن 
اینکه کارگر میرنده است و لذا نیروی کاری که بر اثر فرسودگی و مرگ از بازار 
خارج می شود باید با تعداد الاقل برابری از نیروی کار جدید و جوان جبران 

1-  نشریٔه » پنجمین کنفرانس اتاق بازرگانی کشور«، تهران 1348، صفحٔه 173.
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کارگر،  شخص  نگاهداری  بر  عالوه  کار  نیروی  نگاهداری  بنابراین  شود. 
شامل نگاهداری جانشینان وی، یعنی فرزندان کارگران نیز می شود. بنابراین، 
آن مقدار از وسایل معیشتی که برای نگاهداری خانوادٔه کارگر الزم است نیز 

در ارزش نیروی کار وی وارد می گردد.
عالوه بر این، انجام هر کاری مهارت معّینی الزم دارد و برای اینکه انسان 
بتواند در رشتٔه معّینی مهارت کسب کرده و به نیروی کار تکامل یافته ای بدل 
شود، باید آموزش و پرورش معّینی ببیند که به نوبٔه خود مستلزم صرف انرژی 
معّینی است. ارزش آموزش و پرورش نیروی کار برحسب خصلت کم یابیش 
بغرنج آن، کمتر یا زیادتر است، و به هر صورت این ارزش نیز در ارزش نیروی 

کار وارد می شود.
از آنچه که گفتیم پیداست که:

ارزش نیروی کار عبارت است از ارزش مقدار معّینی از وسایل زندگی 
و معیشت. هنگامی که مقدار ضروری این وسایل و ارزش این وسایل تغییر 

کند، ارزش نیروی کار نیز تغییر می کند.
از وسایل معیشت مانند خوراک، سوخت و غیره مصرف روزانه  بخشی 
خریداری  نو  از  روز  هر  باید  و  می شوند  نابود  مصرف  اثر  بر  بار  هر  و  دارند 
در  و غیره،  اثاث خانه  و  پوشاک  مانند  از وسایل زندگی  دیگر  برخی  شوند. 
فاصلٔه زمانی طوالنی تری مصرف می شوند و لذا دیرتر تعویض می شوند. به 
عبارت دیگر، برخی از کاالهای مورد مصرف را باید روزانه، برخی را هفتگی، 
و برخی دیگر را ماهانه یا ساالنه خریداری کرد. ولی مجموع این هزینه ها به 
هر نحوی باشد در دستمزد روزانٔه کارگر منعکس است، و لذا هزینه هایی هم 
که روزانه نیست، به طور متوسط روی روزهای کار سرشکن می شود تا ارزش 

نیروی کار روزانٔه کارگر به دست آید.
کاالهایی  حداقل  ارزش  از  کار  نیروی  ارزش  حداقل  یا  مرز  پایین ترین 
و  زندگی  ادامٔه  به  قادر  کار  نیروی  آنها  مصرف  بدون  که  می شود  تشکیل 

فعالیت موّلد در جای مناسب خویش نخواهد بود.
اگر نیروی کار به این حداقل فروخته شود، باید گفت که پایین تر از ارزش 
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فروشندٔه  کارگر  حالتی  چنین  در  که  چرا  است  شده  فروخته  خویش  واقعی 
نیروی کار نخواهد توانست این نیرو را که کاالی اوست طبیعی و سالم نگاه 
داشته و بسط دهد، درحالی که در مورد همٔه کاالها، ارزش کاال طوری تعیین 

می شود که کاال با کیفیت عادی حفظ شده و عرضه شود.
مدیرکل نخست وزیری با توجه به این حقیقت که سرمایه داران به اهمیت 
طبقٔه  به  نسبت  دلسوزی  روی  از  نه  ندارند-  توجه  کارگر  کار  نیروی  حفظ 
کارگر، بلکه صرفًا به خاطر اینکه کار با کمّیت و کیفیت الزم تحویل شود- به 
آنان توصیه می کند در پرداخت ارزش نیروی کار، هزینٔه زندگی و وضع تغذیٔه 

کارگران را دقیق تر در نظر بگیرند. او می گوید:
کار  کمّیت  و  کیفیت  زندگی…  هزینٔه  به  مؤسسات  توجه  »عدم 
می تواند  که  انسانی  نیروی  می دهد.  کاهش  محسوس  طور  به  را 
دهد،  انجام  موفقیت  با  را  صنعتی  بخش  انتظار  مورد  برنامه های 
باید از سالمت جسم و روح که به وسیلٔه بهداشت و تغذیٔه خوب و 

آموزش صحیح تأمین می شود بهره مند گردد.«1

مدیرکل  فرتاش،  )دکتر   ،1348 تهران  کشور«،  بازرگانی  اتاق  کنفرانس  پنجمین   « نشریٔه    -1
نخست وزیری(.
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1. روند تولید اضافه ارزش

با وجودی که سرمایه داران هرجا که می توانند مزد کارگر را پایین تر از ارزش 
بهره کشی سرمایه داری  مبنا  این  بر  نمی توان  می کنند،  پرداخت  او  کار  نیروی 
می آورد  دست  به  سرمایه دار  که  را  اضافه ارزشی  سرچشمٔه  و  داد  توضیح  را 
پیدا کرد. مارکس در نمونٔه رشد سرمایه داری در انگلستان جنایاتی را که طبقٔه 
سرمایه دار و دولت نمایندٔه آنها علیه طبقٔه کارگر مرتکب می شوند، فشارهای 
نیروی  تا  می آورند  وارد  کارگران  به  که  را  »قانونی«  و  اداری  و  غیراقتصادی 
این  از ارزش واقعی آن بخرند بررسی می کند، ولی هرگز در  کار را ارزان تر 
اندیشه نیست که از این طریق بهره کشی سرمایه داری را توضیح دهد. مارکس 
سرمایه داران درست در همان  با دقت ریاضی ثابت می کند- که  می گوید- و 
استثمار  را  کارگر  می خرند،  آن  واقعی  ارزش  به  را  کار  نیروی  که  هم  زمانی 
همین جاست.  در  هم  سرمایه داری  استثمار  و  بهره کشی  ماهیت  می کنند. 
است،  مرسوم  کاماًل  اگرچه  آن،  ارزش  از  کمتر  بهایی  به  کار  نیروی  خریدن 
مارکس  دّوم است.  نیست، عامل درجه  بهره کشی سرمایه داری  اصلی  عامل 
اصل را بر اجرای دقیق قانون ارزش می گذارد، یعنی فرض می کند که در بازار 
رقابت آزاد و در حالت تساوی عرضه و تقاضا، همٔه کاالها- از جمله نیروی 
با  که  می کند  ثابت  او  آن وقت  شده اند.  مبادله  خود  واقعی  ارزش  برابر  کار- 
وجود چنین مبادلٔه »برابری«، سرمایه دار ارزش چندین ساعت از کار روزانٔه 
کارگر را به او نپرداخته و او را وادار کرده است روزانه چندین ساعت به طور 

رایگان برای او کار کند.
درصفحات پیش گفتیم که فرمول عام سرمایه، وقتی به دقت به آن بنگریم 

عبارت است از دو مبادله و یک روند تولید:
نیروی کار   

←  پول2 ←  کاالی جدید   روند تولید   پول1    
وسایل تولید   

که در آن پول2 بزرگتر از پول1 است.



102     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
از  پول2  بودن  بزرگتر  و  ارزش افزایی  گفتیم،  پیش  صفحات  در  چنان که 
پول1 حاصل مبادلٔه نابرابر نیست. حتی در مورد نیروی کار نیز ما اصل را بر 
این می گذاریم که ارزش آن تمام و کمال پرداخت شده است. پس منطقًا باید 
نزدیک  از  را  روند  این  و  بیاییم  باشد.  تولید  روند  در  ارزش افزایی  سرچشمٔه 
بررسی کنیم. فرض می کنیم سرمایه داری کارخانٔه نخ ریسی دایر کرده است. 
او به طور مداوم پنبه می خرد، آن را به نخ تبدیل کرده و می فروشد، و از این راه 
سودی به دست می آورد. او سال ها و سال ها این کار را ادامه می دهد. سود او 

از کجاست؟
یعنی  نهفته،  آن  در  که  کاری  مقدار  برحسب  کاال  هر  ارزش  که  می دانیم 
در  این حکم  تعیین می گردد.  تولید الزم است،  برای  که  اجتماعی  کار  زمان 
مورد محصولی نیز که در کارخانٔه سرمایه دار ما تولید می شود صادق است. 
ببینیم ارزش نخ تولید شده در این کارخانه چقدر است. برای تولید نخ، ماّدٔه 
خام آن پنبه الزم است. فرض می کنیم سرمایه دار برای تولید نخ، ده کیلو پنبه 
به بهای هر کیلو 72 ریال خریده باشد و این بها برابر ارزش پنبه تلقی شود. 
مقداری مواد کمکی نظیر سوخت و برق و آب وغیره نیز برای شستن ده کیلو 
پنبه الزم است که فرض می کنیم برابر 20 ریال باشد، و استهالک دوک ها و 

سایر ماشین آالت نیز ده ریال فرض شود.
سرمایه دار برای نخ ریسی کارگری استخدام کرده با هشت ساعت کار در 
کار  ساعت  چهار  مدت  در  کارگر  این  است.  ریال   100 دستمزدش  که  روز 
می تواند ده کیلو پنبه را به ده کیلو نخ تبدیل کند. در این صورت، ارزش ده کیلو 

نخ در نمایش به ریال برابر خواهد بود از:
ده کیلو نخ = دستمزد کارگر + موادکمکی + استهالک ماشین آالت + پنبه
720      +  10  +  20  + ریال  850 =   100 

به  آن  ارزش  برابر  و  ببرد  بازار  به  را  نخ  کیلو  ده  این  می تواند  سرمایه دار 
فروش رساند. در این صورت علت وجودی کارخانه از نظر خود سرمایه دار 
نکرده و کمترین  تأسیس  نخ  تولید  برای  را  او کارخانه  میان خواهد رفت.  از 
کارخانٔه  که  بود  حاضر  موفقیت  با همین  او  ندارد.  نخ  تولید  به  عالقه ای هم 
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تولید بمب و مواد منفجره یا تابوت سازی تأسیس کند و اگر مختار بود حتی 
تابوت های  از  یکی  حتی  هرگز  و  باشد  داشته  ِخضر  عمر  می خواست  دلش 
محل  او  برای  کارخانه  نرساند.  شخصی  مصرف  به  را  کارخانه اش  ساخت 
این  به  او  تولید سود است.  نیست؛ محل کسب، محل  ارزش مصرف  تولید 
قصد نخ تولید می کند که ارزش مصرف نخ حامل سودی برای او باشد. به این 
دلیل، زمانی که کارگر ارزشی برابر ارزش پیش ریختٔه سرمایه دار تولید کرد، 
تازه آن مرحله ای فرا می رسد که سرمایه دار به خاطر آن سرمایه گذاری کرده و 
کارخانه ایجاد نموده است. سرمایه دار کارگر را پس از چهارساعت- که در 
آن کارگر ارزشی برابر ارزش نیروی کار )دستمزد( خویش تولید کرده- رها 
کارگر  و  اجیر کرده است!!  برای مدت هشت ساعت  را  او کارگر  نمی کند. 
تبدیل کند  به نخ  پنبه را  مجبور است در چهار ساعت بعدی ده کیلوی دیگر 
و باز ارزشی برابر 850 ریال بسازد و تحویل سرمایه دار بدهد، در حالی که 
سرمایه دار برای این نخ فقط ارزش پنبه و استهالک و مواد کمکی، یعنی 750 
ریال پرداخته است. صد ریال که برابر ارزش چهار ساعت بعدی کار کارگر 
است توسط سرمایه دار تصاحب می شود. او از 20 کیلو نخ 100 ریال سود 
می برد. سرمایه دار ارزش نیروی کار کارگر را پرداخته و ارزش مصرف آن را 

در اختیار گرفته است.

تفاوتی که میان ارزش نیروی کار و ارزش نوین حاصل از به کار افتادن 
اضافه ارزش است. این اضافه ارزش در  -مصرف- آن موجود است، 
آِن  از  آنجا که محصول کار کارگر  از  محصول کار تجسم می یابد، و 

سرمایه دار است، اضافه ارزش نیز به سرمایه دار تعلق می گیرد.

مشخصی  کار  انجام  مشغول  یک سو  از  مولد  کار  انجام  موقع  در  کارگر 
تنظیم  پنبه،  رساندن  دوک ها،  ادارٔه  مشغول  ما  نخ ریسی  کارگر  مثاًل  است. 
کار  با  او  کند.  تبدیل  نخ  به  را  پنبه  بتواند  تا  است  غیره  و  ماشین ها  حرکت 
کاالی  به  هستند  مرده ای  ارزش  که  را  تولید  وسایل  ارزش  خویش  مشخص 
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عین  در  کارگر  زمان،  همین  در  اّما  می سازد.  منتقل  نخ-  ما  مثال  در  نوین- 
حال مشغول انجام کار مجرد است، یعنی صرف نظر از شکل کاری که انجام 
کار  این  با  و  است  خویش  عضالنی  و  دماغی  قوای  صرف  مشغول  می دهد، 
در  نخ  می یابد.  تجسم  نوین  محصول  در  که  می آفریند  نوینی  ارزش  مجرد، 
مقیاس با پنبه فقط یک ارزش مصرف نوین و متفاوت آن نیست، بلکه ارزش 
انسانی است که در آن تجسم  بیشتری هم دارد که حامل مقدار زیادتری کار 

یافته است.

و  نوین  ارزش  این  در  باید  را  سرمایه داری  اضافه ارزش  معمای  کلید 
انسانی  کار  نیروی  ویژگی  یافت.  انسانی  کار  نیروی  ویژگی  این  در 
این است که در موقعی که به طور مولد به کار می افتد، ارزشی بیشتر 
ثروتی  از ارزش خویش به وجود می آورد. اگر غیر از این بود اصوالً 
در جامعٔه انسانی پدید نمی آمد. هر نسلی آنچه را که تولید می کرد به 
مصرف می رساند. اّما بشر روز به روز ثروت بیشتری می آفریند و باقی 
می گذارد، چرا که نیروی کار زندٔه انسانی قادر است بیش از آنچه برای 
بقای خویش الزم است محصول- و در تولید کاالیی ارزش- تولید 

کند.

پایٔه بهره کشی انسان از انسان در اینجاست. در جامعه های طبقاتی، آنچه 
نازل ترین  در  هم  آن  و  خویش،  بقای  نیاز  از  بیش  ستمکش  طبقات  که  را 
درجامعه های  می کنند.  غصب  و  تصاحب  ستمگر  طبقات  می آفرینند،  سطح 
در  ولی  است،  بی پرده  و  علنی  غصب  و  تصاحب  این  فئودالی  و  برده داری 
مبتنی  کاالیی  تولید  مکانیسم  از  استفاده  با  و  روپوشیده  سرمایه داری  جامعٔه 
ندارد.  امر وجود  ماهیت  در  تفاوتی  اّما  تولید.  مالکیت خصوصی وسایل  بر 
سرمایه دار نیز نظیر برده دار- منتها در شکل تغییریافته- کارگر را وادار می کند 
که مدتی از روزانه کار خود را به رایگان برای او کار کند. همین کار رایگان و 

پرداخت نشده سرچشمٔه اضافه ارزش است.
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مارکس می گوید:
»ارزش نیروی کار و ارزشی که در روند مصرف این نیرو ساخته 
می شود دو مقدار مختلف اند. موقعی که سرمایه دار نیروی کار را 

می خرید، این اختالف ارزش را در نظر داشت.«1
لنین توضیح می دهد:

صاحب  زمین،  صاحب  به  را  خود  کار  نیروی  مزدور  »کارگر 
را  خود  روز  از  قسمتی  می فروشد.  تولید  ابزار  صاحب  کارخانه، 
قسمت  )مزد(،  می نماید  خود  زندگی  هزینٔه  جبران  صرف  کارگر 
دیگر روز را هم رایگان کار می کند و برای سرمایه دار اضافه ارزش 
سرمایه دار  طبقٔه  ثروت  منبع  و  سود  منبع  که  می آورد  وجود  به 

است.«2
چنان که در بحث از تولید کاالیی گفتیم، ارزش را می توان و باید با زمان 
کار الزم اجتماعی سنجید. ارزشی را که کارگر ایجاد کرده، و همچنین ارزش 
نیروی کار او و اضافه ارزشی را که تولید می کند، می توان با زمان کارسنجید. 
آن بخش از روزانه کار که کارگر برای جبران هزینٔه زندگی خود و خانواده اش 
کار کرده و ارزش آن را به صورت مزد دریافت کرده است، زمان الزم می نامیم، 
به رایگان برای سرمایه دار کار می کند،  از روزانه کار را که کارگر  و آن بخش 

زمان اضافی.

2. هدف تولید سرمایه داری و قانون مطلق این شیؤه تولید

اگر کسی پای منبر سرمایه داران بنشیند یا سخنرانی های پرطمطراق آنها را که 
صفحات روزنامه های کشورهای سرمایه داری از جمله کشور ما را پر می کند 
بخواند، گمان خواهد برد که تولید سرمایه داری امر اقتصادی نیست و تنها بر 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، چاپ فارسی، صفحٔه 200.
2-  لنین، » منتخبات«، جلد اّول، قسمت اّول، چاپ فارسی 1950، صفحٔه 85.
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آقایان سرمایه داران،  بسیار مجردی در گردش است.  انگیزه های اخالقی  اثر 
سرمایه گذاری خود را عاملی برای »افزایش قدرت و ثروت و عظمت کشور«، 
»تأمین رفاه عامه«، »تحصیل رضایت مصرف کننده« و غیره معرفی می کنند و 
هر روز صد بار تأکید کرده و منّت بر سر کارگران می گذارند که برای هزاران 
آنان  فلک زدٔه  خانواده های  »از  می دهند«،  نان  آنان  »به  کرده اند،  تهیه  کار  نفر 
سهل  که  تّرهات  این  امر  واقع  در  اّما  غیره.  و  غیره  و  می کنند«  نگاهداری 
است، آفرینش ارزش مصرف هم- چنان که گفتیم- هدف سرمایه دار نیست. 
تصاحب  کبریت؛  نه  است،  نخ  نه  کبریت،  یا  نخ  تولیدکنندٔه  سرمایه دار  قصد 
اضافه ارزشی است که بر اثر کار کارگر تولید می شود. آفرینش ارزش مصرف 
فقط محمل و وسیله ای است برای رسیدن به این هدف. سرمایه دار کارگر را 
برای تولید نخ یا کبریت استخدام نکرده، بلکه برای تولید اضافه ارزش به کار 

گرفته است.

این شیؤه  قانون مطلق  و  تولید سرمایه داری  اضافه ارزش هدف  تولید 
تولید است.

مارکس می گوید:
نمی شود  خریداری  آن  برای  کار  نیروی  تولید،  شیؤه  این  »در 
می آورد،  وجود  به  که  محصولی  یا  نیرو  آن  خدمِت  به وسیلٔه  که 
آن  هدِف  شود.  برآورده  خریدار  شخصی  نیازمندی های 
که  است  کاالیی  تولید  یعنی  است،  خریدار  سرمایٔه  ارزش افزایی 
بیش از آنچه پرداخت شده کار در بر داشته باشد. بنابراین، محتوِی 
قسمت ارزشی یی باشد که خریدار بابت آن چیزی نپرداخته است، 
و با این وجود به وسیلٔه فروش کاال نقد می شود. تولید اضافه ارزش 

یا افزونگری قانون مطلق این شیؤه تولید است.«1
یکی از سرمایه داران ایرانی در لحظه ای که از شدت ریاکاری خسته شده 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول ، چاپ فارسی، صفحٔه 561، تکیه از ماست.
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و آن را مانعی بر سر راه کسب سود بیشتر می بیند، برخالف هم قطاران خود 
صراحت را ترجیح داده همین مطلب را که مارکس با بررسی علمی خویش 

ثابت کرده به زبان رجزخوانی ومبارزه جویی به شرح زیر بیان می کند:
اصلی  محرک  منفعت  که  بدانند!  باید  مسئول  مقامات  و  »مردم 
نیست!  بدی  چیز  هم  به هیچ وجه  و  است  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری خصوصی برای منفعت است.«1
این سرمایه دار طلب می کند که »ارزش های اجتماعی« و اخالق عمومی 
هر  و  شوند  قائل  احترام  تولیدی  شیوه  چنین  برای  مردم  تا  شود  داده  تغییر 
سرمایه داری را که بیشتر منفعت می برد محترم تر بدارند! اّما برخالف ادعا و 
انتظار سرمایه داران، شیوه تولیدی که محرک اصلی آن کسب منفعت باشد، 
تکامل  برای  سالمی  شالودٔه  نمی تواند  هرگز  و  است  بدی  بسیار  بسیار  چیز 
بررسی  با  را  واقعیت  این  مارکس  آورد.  وجود  به  بشری  اجتماع  همه جانبٔه 
اثبات می کند، و ما گام به گام به دنبال او پیش  علمی و منطق آهنین خویش 

می رویم.

3. سرمایه چیست؟

پس از توضیحاتی که دادیم اینک می توانیم به مطلبی که در آغاز فصل سّوم بیان 
کردیم برگردیم و تأکید کنیم که اگرچه سرمایه در نظر اّول چیزی نیست جز 

مبلغ چشمگیری پول، اّما در واقع امر، هر پولی سرمایه نیست.
توسط  تولیدشده  اضافه ارزش  تصاحب  با  آن  ارزش  که  است  پولی  سرمایه 

کارگران افزایش می یابد.
»در پلٔه معّینی از تولید کاالیی، پول به سرمایه بدل می شود.«2

آن وقتی است که نیروی کار بدل به کاال شود و صاحب پول بتواند با  و 

1-  » نشریٔه پنجمین کنفرانس اتاق بازرگانی کشور«، تهران 1349، صفحٔه 213.
2-  لنین، » کارل مارکس«، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 13.
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پول خود این کاالی ویژه را بخرد و با تصاحب اضافه ارزش حاصله از مصرف 
مولد آن، این پول را بزرگ و بزرگتر کند. به عبارت دیگر، سرمایه یک مشت 
پول نیست، اهرم بهره کشی از کارگر است، یک شیء نیست؛ »یک رابطٔه ویژه 

و از نظر تاریخی معّین تولید اجتماعی«1 است.
به سخن مارکس:

»سرمایه شیء نیست، رابطٔه تولیدی-اجتماعی معّینی است که 
به ُفرماسیون تاریخی معّینی از جامعه تعلق دارد. رابطه ای است 
که در شیء تجسم یافته و به این شیء خصلت ویژٔه اجتماعی 

می دهد.«2
سرمایه بیانگر آن مناسبات تولیدی است که میان طبقٔه کارگر محروم از 
مالکیت وسایل تولید و مجبور به فروش نیروی کار، و طبقٔه سرمایه دار مالک 
وسایل تولید برقرار می شود، و بنابرآن، بخشی از حاصل زحمت به رایگان به 

تصاحب سرمایه داران درمی آید.
تولید  ادامٔه شیوه  و  پیدایش  برای  که  آنچه گفتیم، روشن است  به  باتوجه 
عدٔه  دست  در  پول  مالحظه ای  قابل  مقدار  که  نیست  کافی  سرمایه داری، 
معدودی جمع شود. این شرط الزم است، ولی کافی نیست. عالوه بر آن باید 
جز  و  گردند  محروم  تولید  وسایل  مالکیت  هرگونه  از  مردم  از  کثیری  تعداد 
فروش نیروی کار خویش راهی برای ادامٔه زندگی نداشته باشند. درعین حال، 
از مالکیت  آزاد باشند که نیروی کار خود را بفروشند. برده محروم  باید  آنها 
وسایل تولید است، ولی آزاد نیست که نیروی کار خود را به هر کس خواست 
بفروشد. رعیت نیز از مالکیت وسایل تولید- به ویژه مالکیت زمین- محروم 
است، ولی باز هم یا رسمًا و قانونًا یا عماًل و بنا بر شرایط عمومی اقتصادی 

سیاسی کشور، قادر به ترک زمین و فروش آزاد نیروی کارش نیست.

تولید  تکامل  از  باالیی  سطح  در  که  می آید  پدید  زمانی  سرمایه داری 

1-  لنین، » کارل مارکس«، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 13.
2-  مارکس، » مجموعه آثارمارکس و انگلس«، جلد 25، ص 380- 381، چاپ روسی.
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کاالیی اّوالً مقادیر قابل مالحظه ای پول در دست عدٔه معدودی گرد 
می آید، و ثانیًا تعداد کثیری از مردم بدل به پرولتر می شوند، یعنی بدل 

به انسان هایی می شوند که از دو نظر »آزادند«:
1- از نظر شخصی و حقوقی آزادند و حق دارند نیروی کار خود را به 

هرکس خواستند بفروشند؛
ماندن  زنده  برای  و  »آزادند«  تولید  وسایل  مالکیت  هرگونه  از   -2

چاره ای جز فروش کار خویش ندارند.

دربحث از اهمیت تئوری مارکسیستی-لنینیستی تولید کاالیی به چگونگی 
خرده  پیشه وران  و  دهقانان  کثیر  توده های  شدن  پرولتر  و  شدن  ورشکست 
پا- که زمینٔه رشد سرمایه داری را فراهم می آورد- اشاره ای داشتیم. در پایان 
این بخش به این بحث برخواهیم گشت و نشان خواهیم داد که سرمایه داری 
چگونه جاده را برای پیشرفت خود می کوبد، چگونه با فئودالیسم می جنگد تا 
با چه بی رحمی  نیروی کار رعیت ها را »آزاد« کند و در اختیار خود گیرد، و 

میلیون ها انسان را از هستی ساقط می کند تا قطب پرولتری را به وجود آورد.
آنچه در اینجا تذکر آن را به آموزندگان درسنامه ضرور می دانیم این است 
که ضمن توجه به انباشت ثروت در قطب سرمایه داران، هرگز آنچه را که در 

قطب مقابل می گذرد از نظر دور ندارند و توجه داشته باشند که:
در  پرولتر  تولید  با  همواره  قطب  یک  در  آن  انباشت  و  سرمایه  تولید 

قطب دیگر همراه است.

سرمایه شیء بی حرکتی نیست، دائمًا در حرکت و َدَوران است و در جریان 
اضافه ارزش-  و تصاحب  تولید  به هدف خود-  که  است  مداوم  این حرکت 
دست می یابد. درجریان این حرکت است که به طور مداوم قشرهای وسیعی 
از جامعه را از مالکیت وسایل تولید محروم می کند و به صفوف پرولتاریا- 
فروشندگان الزامی نیروی کار و بردگان نوین- می راند. سرمایه دار بدون قطب 

مقابل خود- پرولتر- وجود ندارد.
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4. سرمایٔه ثابت و سرمایٔه متغیر

اقتصاددانان بورژوا سرمایه را نیز سرچشمٔه ارزش افزایی می دانند و مدعی اند 
که تولید سه عامل دارد: کار، سرمایه، زمین، و هر یک از این سه عامل گویا 
از  نیز هر یک سهمی  امر  پایان  لذا در  نقش مستقلی در ارزش افزایی دارند و 
درآمد را می برند )شبیه اصول رژیم ارباب-رعیتی که پنج عامل: زمین، آب، 
بذر، گاو و دهقان را تولیدکنندٔه ارزش می شناخت و برای هر یک سهمی از 

محصول قائل بود(.
تئوری اضافه ارزش مارکس که بر سنگ خارایی از استدالل و منطق علمی 
و بررسی واقعیت رشد سرمایه داری استوار است، این گونه ادعاهای محافل 
ارزش افزایی  که  می دهد  نشان  و  می کند  افشا  کامل  طور  به  را  سرمایه داری 
برنمی آید.  یافته،  تجسم  اشیاء  در  که  گذشته ای  و  مرده  ارزش های  عهدٔه  از 

ارزش افزایی تنها از عهدٔه کار زندٔه انسانی برمی آید که آفرینندٔه ارزش است.
رسمیت  به  و  خویش  نظر  اثبات  برای  بورژوایی  عاّمی گرای  اقتصاددانان 
باصره  خطای  این  از  ارزش افزایی،  مستقل  عامل  عنوان  به  سرمایه  شناختن 
استفاده می کنند که در نظر اّول سرمایه یکپارچه است و سرمایه دار همان طور 
آن  دیگر  بخش  کرده،  کار  نیروی  خرید  صرف  را  خود  سرمایٔه  از  بخشی  که 
صرف  تولید  وسایل  سایر  و  ماشین آالت  کارگاه،  ساختمان  خرید  برای  را 
نموده است، و در مجموع- به نسبت کل سرمایٔه خویش- سود برده است. 
در ظاهر چنین می نماید که همٔه سرمایه، چه آن بخش که مصرف خرید نیروی 
کار شده و چه بخشی که صرف خرید وسایل تولید شده است، به یک نسبت 
واقع یک خطای  در  این  اّما  داشته اند.  ایجاد سود دخالت  و  ارزش افزایی  در 
باصره است و کسی که نخواهد در سطح پدیده ها بلغزد و بکوشد که در ماهیت 
پیش توضیح  را در صفحات  این  ما  و  یافت،  کند در خواهد  پدیده ها رسوخ 

دادیم که:
همٔه سرمایه ارزش افزا نیست. تنها آن بخشی از سرمایه که صرف خرید 

نیروی کارشده ارزش افزاست.
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از  متفاوتند،  کاماًل  ارزش افزایی  نظر  از  که  را  سرمایه  بخش  دو  مارکس 
ثابت  بخشی را که صرف خرید وسایل تولید شده، سرمایٔه  هم جدا می کند. 
تنها می تواند  این بخش سرمایه فزاینده نیست و در روند تولید  می نامد، زیرا 
ارزش خود را به محصول جدید منتقل کند. پنبه ای که به نخ بدل می شود هرگز 
نمی تواند بیش از ارزشی که دارد به نخ ارزش بدهد. ماشین آالت، تأسیسات و 
سایر وسایل تولید نیز همین طور است. ارزش این بخش از سرمایه ثابت است 

و لذا خود سرمایه نیز ثابت است.
اّما آن بخش از سرمایه که صرف خرید نیروی کار شده، وضع کاماًل دیگری 
دارد. این بخش صرف خرید چنان کاالیی شده که زنده است، آفرینندٔه ارزش 
این بخش از  نوین است و ارزشی بیش از ارزش خود به وجود می آورد. لذا 

سرمایٔه متغیر است، یعنی ارزش آن تغییر می کند، بزرگ و بزرگتر می شود.
بنا بر آنچه گفتیم:

سرمایٔه پیش ریخته = سرمایٔه ثابت + سرمایٔه متغیر
که در آن:

ساختمان ها و تأسیسات کارخانه    
تجهیزات، ماشین آالت و ابزار کار  ← سرمایٔه ثابت 

مواد خام، سوخت، مواد کمکی    
نیروی کار  ← سرمایٔه متغیر 

اگر سرمایٔه ثابت را با حرف C، سرمایٔه متغیر را با حرف V و کل سرمایه را 
با حرف K بنماییم، خواهیم داشت:

K = C + V
تمیز دادن دو بخش ثابت و متغیر سرمایه، هم از نظر علمی و هم از نظر 

سیاسی اهمیت دارد.
ما در صفحات بعد خواهیم دید که چه نتایج علمی بزرگی از این تفکیک 
تولید  شیوه  درونی  قوانین  از  بسیاری  کشف  به  چگونه  و  می شود  حاصل 

سرمایه داری می انجامد.
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خود  سرمایٔه  همٔه  آنها  نیستند.  خرسند  تفکیکی  چنین  از  سرمایه داران 
اضافه ارزش  ایجاد  در  نیز  تولید  وسایل  برای  و  می کنند  معرفی  سودآور  را 
معموالً  که  آنان  به ویژه  بورژوا،  اقتصاددانان  قائل اند.  کار  نیروی  برابر  نقشی 
به سطح عامی می رسانند، گاه مارکس  و  مبتذل می کنند  را  بحث های علمی 
را متهم می سازند که با چنین تقسیمی، اهمیت وسایل تولید را دست کم گرفته 
است. آنها می گویند تمام سرمایه- از ساختمان گرفته تا ماشین آالت و مواد 
امور دفتری و مدیریت کارخانه- در تولید مؤثر است و کارگر  اّولیه و حتی 
نتیجه می گیرند: پس همٔه سرمایه  اینجا  از  و  کند،  تولید  آنها  بدون  نمی تواند 

مولد است و تقسیم آن به دو بخش ثابت و متغیر جا ندارد.
ولی این اتهام به آموزش مارکس وارد نیست. مارکس سرمایه را به دلخواه 
به دو بخش تقسیم نمی کند. چنین تقسیمی در واقعیت امر و در خارج از ذهن 
ما وجود دارد. مارکس این واقعیت موجود را کشف می کند. اّما دربارٔه اهمیت 
و تأثیر سرمایٔه ثابت در روند تولید، مارکس هرگز آن را از نظر دور نمی دارد. 
یافتن و بیان کردن این واقعیت که وسایل تولید فزایندٔه ارزش نیستند، هرگز به 
این معنی نیست که آنها اهمیت ندارند. همه کس می داند که تولید هر کاالیی 
به وسایل معّین نیازمند است، و درست آموزش مارکسیسم-لنینیسم است که 
اهمیت واقعی این وسایل و نقش اساسی ابزار تولید را در تکامل جامعه کشف 

کرده است. اّما داشتن اهمیت و ضرورت ربطی به ارزش افزایی ندارد.
برای روشن شدن مطلب مثالی می زنیم. انسان بسیاری از مواد غذایی را 
نمی تواند به شکل طبیعی و خام مصرف کند. غذای انسان معموالً از آشپزخانه 
می گذرد و تهیٔه آن به انواع ظروف و وسایل آشپزخانه نیازمنداست. اّما وقتی 
سهمی  نمی توانیم  دیگر  می کنیم،  صحبت  غذایی  مواد  انرژی زای  قدرت  از 
بر پروتئین مواد غذایی  برای وسایل آشپزخانه قائل شویم. ظروف آشپزخانه 
چیزی نمی افزاید، اگرچه وجود آنها در آشپزخانه و شرکت شان در تولید غذا و 

قابل هضم کردن مواد غذایی از ضروریات است.
انبیق از واجبات  مارکس البراتوار شیمی را مثال می زند که در آن قرع و 

است، اّما در بررسی واکنش های شیمیایی وجود آنها به حساب نمی آید.
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و  است  ثابت الزم  البته وجود سرمایٔه  اضافه ارزش،  تولید  در جریان 
از  متناسبی  بخش  باید  ناگزیر  افتد،  کار  به  متغیر  سرمایٔه  اینکه  برای 
سرمایه به وسایل تولید- یعنی سرمایٔه ثابت- بدل شده باشد. اّما آنچه 
ارزش نوین و اضافه ارزش می زاید، سرمایٔه ثابت نیست، سرمایٔه متغیر 

است.

5. نرخ و حجم اضافه ارزش؛ درجٔه بهره کشی از نیروی کار

اضافه ارزشی که در روند تولید از کاربرد سرمایٔه پیش ریخته زاده می شود، قبل 
از همه به صورت تفاوت ارزش محصول تولید شده نسبت به مجموع ارزشی 
که برای تولید آن به کار رفته تجلی می کند. در حالی که اضافه ارزش، چنان که 
که  سرمایه  متغیر  بخش  از  تنها  بلکه  نمی شود،  زاده  سرمایه  همٔه  از  می دانیم 

صرف خرید نیروی کار شده است به وجود می آید.
نخ ریسی  رشتٔه  در  سرمایه  ریال  میلیون  یک  سرمایه داری  می کنیم  فرض 
پیش ریخته باشد. این سرمایه به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می شود، مثاًل 

200 هزار ریال سرمایٔه متغیر و 800 هزار ریال سرمایٔه ثابت.
ریال C + V= K = 800٫000 + 200٫000     سرمایٔه پیش ریخته

هنگامی که این سرمایه به کار افتاد، محصولی به وجود می آورد که ارزش 
آن نسبت به سرمایٔه پیش ریخته، اضافه ای دارد:

T = C + V + m      ارزش محصول
فرض کنیم اضافه ارزش m برابر 200 هزار ریال باشد. سرمایٔه پیش ریخته 
K پس از یک دور گردش به صورت سرمایٔه ´K به دست صاحبش برخواهد 

گشت که 200 هزار ریال اضافه دارد.
K´ = C + V + m  = 800٫000 +200٫000 +200٫000
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سرمایه،  متغیر  بخش  و  است،  کارگر  پرداخت نشدٔه  کار   m اضافه ارزش 
بیانگر درجٔه  این دو وجود دارد  V، کار پرداخت شدٔه کارگر. نسبتی که میان 

بهره کشی از نیروی کار است که آن را نرخ اضافه ارزش می نامیم:
´m     نرخ اضافه ارزش  = mV  × 100

m´ = 200٫000
200٫000 که در مثال ما   100٪ = 100 × 

نرخ اضافه ارزش در هر کارخانه یا کارگاهی درجٔه متوسط بهره کشی از هر 
کارگر را بیان می کند.

مثاًل اگر سرمایه دار ما با 200 هزار ریال، دو کارگر استخدام کرده باشد، 
از  بهره کشی  حاصل  آورده،  دست  به  که  ریالی   200٫000 اضافه ارزش 
اضافه ارزش  و  کرده  کار  بارآورتر  کارگری  است  ممکن  است.  آنها  مجموع 
این  مهم  سرمایه دار  برای  اّما  کمتر،  دیگر  کارگر  و  باشد  کرده  تولید  بیشتری 
است که نرخ بهره کشی در کارگاه او 100٪ است. یعنی هر یک از کارگران 
او به طور متوسط برابر دستمزدی که می گیرد، اضافه ارزش تحویل می دهد. 
و اگر به یاد بیاوریم که اضافه ارزش در زمان اضافی تولید می شود و سرمایٔه 
متغیر بیانگر زمان الزم است، می توانیم نرخ اضافه ارزش رابه صورت رابطٔه 

زمان اضافی به زمان الزم بنویسیم:

m´ = زمان اضافی
زمان الزم  × 100

اگر نرخ اضافه ارزش 100٪ باشد، خواهیم داشت:

m´ = زمان اضافی
زمان الزم  × 100 = 100٪

زمان الزم = زمان اضافی
به عبارت دیگر، در کارگاهی که نرخ اضافه ارزش 100٪ باشد، هر یک از 



فصل چهارم ـ ماهیت بهره کشی سرمایه داری     115

کارگران به طور متوسط نصف مدت روزانٔه کارش را برای جبران دستمزد و 
نصف دیگر را به رایگان برای سرمایه دار کار می کند. و اگر به فرض، روزانه کار 
کارگر هشت ساعت باشد، او مدت چهارساعت برای خود و چهارساعت 
نرخ  می بینید،  که  طوری  به  است.  کارکرده  سرمایه دار  برای  به رایگان  دیگر 
اضافه ارزش با دقت تمام درجٔه بهره کشی از کارگر را بیان می کند. مجموعٔه 
به چنگ  از جمع کارگرانی که در خدمت دارد  اضافه ارزشی که سرمایه دار 

می آورد، حجم اضافه ارزش نامیده می شود.

v   v   v   v

اضافه ارزش  نرخ  بردن  باال  و  بهره کشی  تشدید  به  تردید سرمایه دار  بدون 
حجم  می کند،  جلب  را  سرمایه دار  نظر  بیشتر  آنچه  اّما  است،  عالقه مند 
اضافه ارزش است. او می خواهد در مجموع از همٔه کارگرانی که در خدمت 
دارد مقدار بیشتری اضافه ارزش به دست آورد. حجم اضافه ارزش با دو عامل 

رابطٔه مستقیم دارد: اّول نرخ اضافه ارزش، دّوم مقدار سرمایٔه متغیر:
M = m´ × V

نیروی کار  با ارزش متوسط  از جانب دیگر، سرمایٔه متغیر مساوی است 
یک کارگر ضرب در تعداد کل کارگران، یعنی

V = k × n
که در آن k ارزش متوسط نیروی کار یک کارگر، و n تعداد کل کارگرانی 

است که در آن واحد استثمار می شوند. بنابراین، می توان گفت:
M = k × m´ × n

که در آن:
M = حجم اضافه ارزشی که سرمایه دار به دست می آورد

k = ارزش متوسط یک نیروی کار )نیروی کار یک کارگر(
n = تعداد کارگرانی که سرمایه دار در آن واحد استثمار می کند

´m = نرخ اضافه ارزش
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الزم  زمان  به  اضافی  زمان  رابطٔه  صورت  به  را  اضافه ارزش  نرخ  اگر 

بنویسیم، و زمان اضافی را á و زمان الزم را a بنامیم، خواهیم داشت:
M = k á

a  n
است،  سرمایه دار  عالقٔه  مورد  که  اضافه ارزش،  حجم  دیگر،  عبارت  به 
تابعی است از تعداد کارگرانی که در آن واحد استثمار می کند و نسبِت زمان 
اضافی به زمان الزم. سرمایه دار برای به دست آوردن حجم هرچه بیشتری از 
اضافه ارزش، یا باید بر تعداد کارگرانش بیفزاید یا نسبت زمان اضافی به زمان 
الزم را به سود زمان اضافی تغییر دهد. راه اّول عماًل بسته است، زیرا در هر 
ثابت و سرمایٔه  میان سرمایٔه  آن، نسبت معّینی  به درجٔه تکامل  بسته  صنعتی، 
به  این نسبت  با تکامل صنعت- چنان که خواهیم دید-  و  برقرار است  متغیر 
زیان سرمایٔه متغیر تغییر می کند و سرمایه داران مجبور می شوند بخش هرچه 
بیشتری از سرمایٔه خود را صرف خرید ماشین آالت کرده و از تعداد کارگران 
به طور نسبی بکاهند. بنابراین در هر لحظٔه معّین و در هر جامعٔه معّین، تعداد 
تقریبًا معلوم است و  با سرمایٔه مفروض می توان استخدام کرد  کارگرانی که 
آن را نمی توان کم یا بیش کرد. راهی که برای افزایش حجم اضافه ارزش باقی 
می ماند، عبارت است از تشدید بهره کشی از کارگران که آن نیز دو شیؤه اصلی 

دارد:
1- افزودن بر زمان اضافی

2- کاستن از زمان الزم.
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ت ـ  روزانه کار در قانوِن کاِر کشاورزی

ث ـ روزانه کار در بخشی که مشموِل قانوِن کار نیست





1. اضافه ارزش مطلق چیست؟

نظر  به  کارگر  از  بهره کشی  تشدید  برای  که  شیوه ای  ساده ترین  و  نخستین 
اضافی  زمان  بر  افزودن  طریق  این  از  و  روزانه کار  کردن  درازتر  می رسد، 
است. فرض کنیم روزانه کار برابر 8 ساعت و نرخ اضافه ارزش 100٪ باشد. 
در این صورت زمان اضافی برابر زمان الزم، و هریک چهار ساعت خواهد 
بود. کارگر نصف روزانه کار را برای خود و نصف دیگر را برای سرمایه دار 
کار خواهد کرد. اگر زمان الزم تغییر نکند و سرمایه دار موفق شود روزانه کار 
کارگر را بیش از 8 ساعت کرده و مثاًل به 10 ساعت برساند، زمان اضافی به 
افزایش  به ٪150  از ٪100  اضافه ارزش  نرخ  نتیجه  در  و  6 ساعت می رسد 

می یابد. به محاسبه و تصویر زیر توجه کنید:

—44  × 100 = ٪100 حالت اّول: روزانٔه کار 8 ساعته  

زمان اضافی = 4 ساعت              زمان الزم = 4 ساعت

—64  × 100 = ٪150 حالت دّوم: روزانٔه کار 10 ساعته  

زمان اضافی = 6 ساعت               زمان الزم = 4 ساعت

دست  به  روزانه کار  کردن  درازتر  به وسیلٔه  که  را  اضافه ارزشی  مارکس 
می آید، اضافه ارزش مطلق می نامد. ولی تولید اضافه ارزش مطلق همان قدر که 
ساده و ابتدایی است، محدود و بی دورنماست. روزانه کار کارگر به هر صورت 
حد و مرزی دارد: هم از نظر جسمانی و فیزیولوژیکی و هم از نظر اجتماعی 
و سیاسی. کارگر باید در شبانه روز- که نمی تواند بیشتر از 24 ساعت باشد- 
ساعاتی را برای خواب، خوراک و استراحت صرف کند تا بتواند نیروی کار 
بدون حداقل  آماده شود.  فردا  برای کار  بازآفریند و  را  از دست رفتٔه خویش 
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خواب و خوراک، کارگر قادر به زنده ماندن نیست. به عالوه، کارگر عالوه بر 
نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک، نیازهای روحی و اجتماعی دارد. از جمله 
کارگر باید به زن و بچٔه خود برسد و نسل بالندٔه طبقٔه کارگر را که جای او را 
خواهد گرفت پرورش دهد. کارگر باید ساعاتی برای تفریح، گردش، روزنامه 
خواندن، شرکت در زندگی اجتماعی و رفت وآمد صرف کند. این ساعت ها 
خواه ناخواه از 24 ساعت شبانه روز که تغییرناپذیر است کم می شود و ساعاتی 

را که قابل استفادٔه مولد در کارخانه است محدود می سازد.

2. مبارزٔه کارگر و سرمایه دار بر سر روزانه کار

اگر  و  ندارد،  کارگر  اجتماعی  و  روحی  نیازهای  به  توجهی  سرمایه دار  البته 
توجه  نیز  وی  فیزیولوژیک  و  جسمانی  نیازهای  حداقل  به  حتی  می توانست، 
بیشتر  هرچه  کردن  درازتر  جهت  در  سرمایه دار  مداوم  گرایش  نمی کرد. 
در  تن  روزانه کار  شدن  دراز  به  کارگر  عوض،  در  ولی  است.  روزانه کار 
نمی دهد زیرا هرچه روزانه کار درازتر باشد، نیروی کارگر زودتر پایان می یابد، 
کارگر زودتر پیر و فرسوده می شود، و استعداد کار کردن را از دست می دهد، 
درحالی که استعداد کار کردن- یعنی نیروی کار- تنها کاالیی است که کارگر 

در اختیار دارد. او با فروش آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین می کند.
روزانه کار  ساعت  سر  بر  مبارزه  سرمایه داری،  پیدایش  روز  نخستین  از 
در  ابتدا  دولتی  قوانین  مبارزه  این  در  دارد.  جریان  سرمایه دار  و  کارگر  بین 
ایجاد اجبار غیراقتصادی برای  بیشتر روزانه کار و  جهت درازتر کردن هرچه 
واداشتن کارگران به کار بیشتر تدوین می شد. اّولین آیین نامٔه کارگری در قرن 
چهاردهم )1349 میالدی( در انگلستان تدوین شد. آیین نامٔه مذکور ساعت 
کار کارگران کشاورزی را از ساعت پنج صبح تا 7 شب تعیین می کرد. اّما در 
آن هنگام کارگران شهری که هنوز امکان کار مستقل پیشه وری داشتند زیر بار 
روزانه کار طوالنی نمی رفتند و قؤه قهریٔه دولتی نیز همواره موفق نبود. بسیار 
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پیش می آمد که شرایط واقعی کار بهتر از قانون بود.
پس از گسترش سرمایه داری، امکان کارگر برای کار مستقل از میان رفت. 
برای  آنان  اجبار  و  کار  یافتن  برای  کارگران  میان  رقابت  یافت،  گسترش  فقر 
نگاهداری کاری که یافته اند، امکان داد که سرمایه داران روزانه کار را باال برند. 
آنها حتی زنان و کودکان را نیز به کارهای طوالنی شبانه روزی واداشتند. در 
از  نمایندگی  به  یافت. دولت  بسیار شدت  و سرمایه  کار  میان  نبرد  این وقت 
طرف طبقٔه سرمایه دار وارد میدان شد تا ساعات کار را تا حدی محدود کند. 
نخستین قانون از این نوع در سال 1833 میالدی در انگلستان تصویب شد. 
به موجب این قانون، کار در کارخانجات می بایست از پنج و نیم بامداد شروع 
شده تا 8/5 شامگاه- یعنی مدت 15 ساعت- ادامه یابد. از این مدت، یک 
ساعت و نیم برای غذا خوردن بود و سیزده ساعت و نیم برای کار خالص! از 
روی این قانون »محدودکننده« می توان فهمید که قبل از تصویب آن چه وضعی 
وجود داشته است که تازه تعیین 15 ساعت کار روزانه، حکم محدود کردن 
روزانه کار را داشته است. این قانون روح سرمایه را آشکار می کند و اشتهای 
گرگ آسای آن را برای امتداد روزانه کار و استثمار هرچه شدیدتر کارگر نشان 

می دهد.
رفته رفته  که  کارگر  طبقٔه  طوالنی  مبارزات  اثر  بر   ،1833 قانون  از  پس 
صد  تا  ولی  شد.  تصویب  دیگری  محدودکنندٔه  قوانین  می شد،  متشکل تر 
آمریکا-  ایاالت متحده  باختری و  اروپای  سال پیش، روزانه کار کارگران در 

کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری- حداقل 12 ساعت بود.
بود  شده  تشکیل  ژنو  در  که  دّوم  انترناسیونال  کنگرٔه   1866 سال  در 
تقاضای محدود کردن روزانه کار را به 8 ساعت مطرح ساخت و از آن پس این 
تقاضا از اساسی ترین خواست های مبارزات صنفی کارگران شد. کارگران 
به  بارها دست  این خواست  نشاندن  کرسی  به  برای  در کشورهای مختلف 
تنها  نگرفتند.  نتیجه  اّما سال ها و سال ها  دادند.  بارها کشته  اعتصاب زدند، 
که  بود  روسیه  در  سوسیالیستی  انقالب  پیروزی  و  اکتبر  انقالب  از  پس 
بورژوازی جهانی مجبور به پذیرش این خواست شد، تا آنکه در سال 1922 
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محافل بورژوایی عده ای از کشورها موافقت نامه ای میان خود امضا کردند 
پذیرش 8  برای  را  آمادگی خود  آن،  به موجب  که  واشنگتن(  )موافقت نامٔه 
ساعت کار اعالم می کردند. هدف سرمایه داران این بود که اگر چنین گذشتی 
می کنند، الاقل جنبٔه وسیعی داشته باشد تا قدرت رقابت کشوری را نسبت به 
کشور دیگر در بازار جهانی کاهش ندهد. در عمل، اجرای این موافقت نامه 

به طول انجامید، ولی به هر صورت پس از سال ها نبرد اجرا شد.
کارگران  هفتگی  کار  ساعات  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  در  اینک 
به طور متوسط 40 تا 45 ساعت است. ولی از آنجا که عده ای از کارگران کار 
کامل تمام مدت ندارند و در برابر دستمزد کمتر، گاه نصف روز کار می کنند، 
عده ای دیگر از کارگران ساعات کار بسیار طوالنی دارند. بااین حال، کاهش 

روزانه کار از موفقیت های بزرگ جنبش کارگری است.
وجود  روزانه کار  برای  محدودیتی  هیچ گونه   1896 سال  تا  روسیه  در   
نداشت. کارگران گاه تا 16 ساعت و بیشتر کار می کردند. در این سال، زیر 
آن بود، یک  لنین سازندٔه  آزادی طبقٔه کارگر« که  برای  رهبری »اتحاد مبارزه 
این اعتصاب،  اثر  بر  پترزبورگ صورت گرفت.  اعتصاب 30 هزار نفری در 
لنین  دهد.  کاهش  ساعت   11/5 به  را  روزانه کار  شد  مجبور  تزاری  دولت 
برای مبارزٔه کارگران در راه کاهش روزانه کار اهمیت فراوان می داد. تا وقتی 
حکومت تزاری در روسیه حاکم بود، طبقٔه کارگر روسیه به روزانه کار عادی 
دست نیافت. تنها انقالب اکتبر بود که طبقٔه کارگر را در سرتاسر اتحاد شوروی 

از استثمار و همٔه مسائل مربوط به آن آزاد کرد.

3. نظری به تولید اضافه ارزش مطلق در ایران 

الف- مختصری از گذشته
طبقٔه کارگر مزدور صنعتی به معنای امروزین کلمه از اواخر قرن نوزدهم و آغاز 
قرن بیستم میالدی در کشور ما پدید آمد و با فراز و نشیب هایی رشد کرد، و 



فصل پنجم ـ تولید اضافه ارزش مطلق     123

پابه پای آن، نبرد کار و سرمایه نیز در همٔه زمینه ها و از جمله بر سر روزانه کار 
پدید آمد و گسترش یافت. از آنجا که در این زمان مبارزات کارگری در مقیاس 
قاعدتًا  بود،  آمده  پدید  کار  قوانین  جهانی وسعت داشت و در سایر کشورها 
می بایست در ایران نیز مناسبات کار و سرمایه بر مبنای قانونی استوار شود و 
نظمی پیدا کند. اّما عقب ماندگی عمومی جامعٔه ایران، سلطٔه مناسبات فئودالی 
و نیمه فئودالی، نفوذ سیاست های استعماری، و باالتر از همه، سلطٔه مطلقیت 
و استبداد سلطنتی، این امر را بسیار به تأخیر انداخت. در جامعه ای که جز امر 
»قبلٔه عالم« تقریبًا قانونی وجود نداشت، طبیعی است که به طریق اولٰی ممکن 
با شدت و ضعف  این عوامل  آید. هنوز هم مجموعٔه  پدید  نبود قانون کاری 

کمتر یا بیشتر، روی زندگی طبقٔه کارگر و حقوق آن اثر می گذارد.
در  ایران  مردم  ضداستبدادی  نبرد  که  هنگامی  مشروطه،  انقالب  زمان  در 
همٔه زمینه ها گسترش می یافت، کارگران ایران نیز فرصت یافتند در راه محدود 
کردن رسمی روزانه کار بکوشند. در ماه آوریل 1907 این کوشش ثمر بخشید 
نخستین سند محدودکنندٔه روزانه کار کارگران میان کارگران و کارفرمایان  و 
روزانه کار  موافقت نامه،  این  موجب  به  رسید.  امضا  به  تهران  چاپخانه های 
کارگران چاپخانه ها که 14 ساعت بود به 9 ساعت کاهش یافت. این مبارزات 

زیر رهبری گروه های سوسیال دموکرات ایران قرار داشت.
پس از پیروزی انقالب اکتبر، مبارزات مّلی و دموکراتیک در کشور ما بسیار 
رشد کرد و جنبش های انقالبی در آذربایجان، گیالن و خراسان اوج گرفت. 
پابه پای آنها، جنبش کارگری نیز رشد کرد. حزب کمونیست ایران در 1921 
تشکیل شد و زیر رهبری آن، سندیکاهای کارگری گسترش یافت و مبارزه برای 
کاهش قانونی روزانه کار تشدید شد. اّما پس از سرکوب جنبش های انقالبی، 
و  اسفند  سّوم  کودتای  از  پس  آنکه  به ویژه  نیز سرکوب شد.  کارگری  جنبش 
سندیکاهای  شد.  دشوارتر  کارگر  طبقٔه  وضع  رضاخانی  دیکتاتوری  استقرار 
و  با خشونت حیوانی سرکوب شد،  کارگری منحل گشت، جنبش کارگری 
است  کافی  شد.  داده  پاسخ  گلوله  و  تبعید  و  حبس  با  کارگران  اعتراض  هر 
بگوییم که وقتی در سال 1308 )1929 میالدی( کارگران شرکت سابق نفت 
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در خوزستان برای کسب ابتدایی ترین حقوق خویش دست به اعتصاب زدند، 
بلکه  کرد،  اعزام  کارگران  سرکوب  برای  نظامی  نیروی  خود  نه تنها  رضاشاه 
به  بصره  از  کارگران  سرکوب  برای  نیز  انگلیس  دریایی  نیروی  که  داد  اجازه 
توقیف  اعتصاب  این  در  ازکارگران  نفر  دویست  کند.  حرکت  آبادان  سوی 
شدند و رهبران اعتصاب- از جمله کارگر مبارز، شادروان علی امید که بعدها 
به عضویت حزب تودٔه ایران درآمد و تا پایان به آن وفادار ماند- تنها به جرم 

رهبری این اعتصاب بیش از ده سال در زندان به سر بردند.
رضاشاه از یک سو مناسبات ارباب-رعیتی را تحکیم می کرد و از سوی 
دیگر کوششی برای گسترش صنایع ماشینی به کار می برد، و این دو در نقطٔه 
مقابل هم و متناقض بود. در زمان رضاشاه از طریق قانون ثبت امالک و سپس 
قوانین مدنی )مبحث عقد مزارعه(، مالکیت اربابی و مناسبات ارباب-رعیتی 
ماشینی  کارخانٔه  چندین  زمان،  همین  در  ولی  گرفت.  خود  به  قانونی  قوت 
خود  امالک  در  آنها  از  مهمی  بخش  که  شد  تأسیس  غیره  و  سیمان  نساجی، 
رضاشاه در مازندران مستقر بود. دراین کارخانه ها کارگران در بدترین شرایط 
کار می کردند. روزانه کار محدود نبود، و محلی برای سکونت کارگران وجود 

نداشت. اغلب ده ها کارگر را در یک انبار می ریختند.
در آن سال ها در اصفهان نیز کارخانه های نساجی به وجود آمد و گسترش 
یافت. روزانه کار در این کارخانه ها 10 تا 15 ساعت در روز می رسید که تنها 
نیم ساعت آن برای ناهار خوردن بود. کارگران کارخانٔه »وطن« در اصفهان، 
در اردیبهشت 1310 )ماه مه 1931( برای کاهش روزانه کار و سایر تقاضاها 
دست به اعتصاب زدند. در آن وقت، آنها موفق شدند روزانه کار را به 9 ساعت 

در روز برسانند، اّما در عمل این قرار به درستی اجرا نشد.
و  آیین نامه ها  برخی  رضاخانی،  سالٔه  بیست  حکومت  زمان  در 
برای  جمله  از  شد،  صادر  کار  شرایط  تنظیم  دربارٔه  دولتی  تصویب نامه های 
کارگران مؤسسات دولتی و امور راه سازی. همچنین آیین نامه ای دربارٔه شرایط 
کار کارگران قالی باف تدوین شد )در سال 1302 برابر 1923 میالدی(. ولی 
این گونه اقدامات منفرد و محدود بود و هنوز از معنای قانون کار بسیار فاصله 
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 1936(  1315 شهریور  در  که  وسیعی  بالنسبه  تصویب نامٔه  حتی  داشت. 
میالدی( برای تنظیم شرایط کار کارگران کارخانه های صنعتی کشور تهیه و 
روزانه کار  کردن  محدود  و  کارگری  امور  تنظیم  در  کمی  تأثیر  شد،  تصویب 

کارگران داشت.
تحول اساسی در مسائل کارگری در کشور ما از زمان سرنگونی دیکتاتوری 
رضاشاهی و تأسیس حزب تودٔه ایران پدید آمد. حزب تودٔه ایران از نخستین 
روز پیدایش خود دفاع از حقوق طبقٔه کارگر ایران را در سرلوحٔه فعالیت های 
خویش قرار داد و برای رسیدن به این هدف به سازمان دهی انقالبی کارگران 
پرداخت که در تاریخ ایران بی سابقه بود. حزب ما موفق شد در همان نخستین 
کارگری  اتحادیه های  در  را  کارگر  هزار  ده ها  خویش  فعالیت  آغاز  سال های 
متشکل کند و جنبش کارگری به مقیاس سرتاسر کشور و با هدف و رهبری 
واحد به وجود آورد، و کمک کرد که کارگران »شورای متحدٔه مرکزی« را به 
این  یابند.  مقیاس همٔه کشور دست  در  به وحدت سندیکایی  و  آورند  وجود 
موفقیت بزرگ در نبردی عظیم علیه دربار، فئودال ها، بورژواها و ُعّمال آشکار 

و نهان امپریالیسم و ارتجاع از نوع سیدضیاء و غیره به دست آمد.
ایران در آن سال ها، تدوین و  از مهم ترین مطالبات جنبش کارگری  یکی 
تصویب قانون کار و برقراری روزانه کار 8 ساعته بود. اعتصاب های کارگری 
تقریبًا  می گرفت،  انجام  سال ها  آن  در  که  کارگری  مبارزات  انواع  دیگر  و 
همواره مطالبات روزانه کار 8 ساعته را مطرح می کرد. در آن زمان کارگراِن 
عده ای از مؤسسات موفق شدند که حتی قبل از اینکه قانون کاری تدوین شود 
و محدودیت قانونی به وجود آورد، خود در محیط کار خویش روزانه کار 8 

ساعته را معمول و اجرا کنند.
در دورٔه چهاردهم مجلس شورای مّلی برای اّولین بار نمایندگانی ازحزب 
تودٔه ایران- یعنی ازحزب طبقٔه کارگر ایران- به مجلس راه یافتند. آنان که در 
جمع 163 نفری مجلس ارتجاعی ایران اقلیت کوچک هشت نفری بودند، با 
تکیه به جنبش وسیع توده ای خارج از مجلس، منشأ و مصدر اقدامات بزرگی 
شدند، که از جملٔه آن، تدوین و پیشنهاد قانون کار و مجبور کردن مجلس به 
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الیحٔه قانون کار روز 14 اردیبهشت 1323 )سّوم ماه مه  تصویب آن است. 
1944( از طرف فراکسیون توده به مجلس پیشنهاد شد. اّما مجلس نخواست 
آن را تصویب کند. الزم بود که درخارج از مجلس جنبش کارگری چنان رشد 

کند که دربار، دولت و مجلس مدافع استثمارگران را وادار به تسلیم نماید.
نبرد  در  عطفی  نقطٔه  که  استالینگراد  نبرد  در  سرخ  ارتش  بزرگ  پیروزی 
ضدفاشیستی مردم شوروی و همٔه جنبش جهانی کمونیستی و کارگری است، 
از  بیش  ایران  کارگری  جنبش  داد.  بزرگی  تکان  نیز  ایران  انقالبی  جنبش  به 
پیروزی کامل ارتش سرخ و  پایان جنگ و  از  به ویژه پس  پیش اوج گرفت و 
متفقین بر آلمان هیتلری، گسترش بی سابقه ای یافت. در آذربایجان و کردستان 
قیام نیروهای دموکراتیک پیروز شد و حکومت های مّلی پدید آمد. روز 11 
در  آبادان  پاالیشگاه  ماه مه 1946( 60 هزار کارگر  )اّول  اردیبهشت 1325 
عظیم ترین اعتصاب و تظاهرات خیابانی شرکت کردند. موج نوینی از جنبش 
هیئت  که  بود  شرایطی  چنین  در  فراگرفت.  را  صنعتی  مؤسسات  اعتصابی 
عجله-  با  را  کار  قانون   1325 سال  اردیبهشت  در  شد  مجبور  ایران  حاکمٔه 

بدون تصویب مجلس شورا- پذیرفته و به موقع اجرا بگذارد.
به 8 ساعت محدود  قانون روزانه کار را در مؤسسات بزرگ صنعتی  این 
ولی  می گرفت.  نظر  در  ساالنه  و  هفتگی  تعطیالت  کارگران  برای  و  می کرد 
کارگران  و  کوچک  کارگاه های  و  مؤسسات  کارگران  روزانه کار  هم  هنوز 

کشاورزی را مسکوت می گذاشت.
به ویژه بعد  قانون کار پس از شکست جنبش در آذربایجان و کردستان و 
متحدٔه  شورای  و  ایران  تودٔه  حزب  به  ارتجاع  هجوم  و   1327 بهمن   15 از 
مرکزی، در بسیاری از مؤسسات اجرا نشد و دولت به خود حق داد که در آن 
به نفع سرمایه داران تجدیدنظر کند. الیحٔه تجدیدنظرشدٔه قانون کار باالخره 
کارگر  طبقٔه  مبارزٔه  نیز  پس  آن  از  رسید.  مجلس  تصویب  به   1328 سال  در 
از یک سو و سرمایه داران و ارتجاع از سوی دیگر برای تجدیدنظر در قانون 
کار، اجرا یا عدم اجرای آن ادامه یافت و هر بار که فرصتی پیش آمد، در این یا 
آن سمت تغییراتی در آن وارد شد. کودتای ارتجاعی-امپریالیستی 28 مرداد 



فصل پنجم ـ تولید اضافه ارزش مطلق     127

1332 به رژیم حاکم ایران امکان داد که اتحادیه های کارگری را به شدت زیر 
طبقٔه  به  فشار  کودتا  این  از  پس  کند.  تعطیل  را  آنها  از  عده ای  و  گذارد  فشار 

کارگر بسیار شدت یافت.

ب- تصویب قانون کار و شمول آن
قانون کار جدید که در سال 1337 تدوین شد ُمهر کودتای سیاه 28 مرداد را بر 
پیشانی دارد. در این قانون حتی کلمٔه »اعتصاب« و »جشن اّول ماه مه« حذف 
شد و دولت امکان یافت که هرگونه اعتصابی را غیرقانونی اعالم دارد و روز 
تولد رضاشاه را به جای اّول ماه مه، روز جشن کارگر و تعطیل رسمی اعالم 
کند. سال های بعد، کارگران موفق شدند برخی از ارتجاعی ترین آثار کودتای 
به  قانون  اصلی  مواد  صورت  هر  به  ولی  بردارند،  کار  قانون  از  را  مرداد   28
جای خود باقی است و پایٔه مناسبات کار و سرمایه را در ایران امروز تشکیل 

می دهد.
تولید  به  امر  نهایت  در  و  روزانه کار،  به  که  قانون  این  از  موادی  زیر،  در 

اضافه ارزش مطلق مربوط است نظری می افکنیم:
مادٔه ششم قانون کار حاکی است:

قانون  این  مشمول  کارگاه ها  و  کارفرمایان  و  کارگران  »کلیٔه 
کار  »وزارت  می گوید:  ماده  همین  یک  تبصرٔه  اّما  می باشند.«1 
هستند  کارگر  نفر  ده  از  کمتر  دارای  که  را  کارگاه هایی  می تواند 
 7 مادٔه  دارد.«2  معاف  قانون  این  مواد  از  قسمتی  شمول  از  موقتًا 
و  می کند،  معاف  قانون  شمول  از  را  »خانوادگی«  کارگاه های 
مادٔه 8 می گوید »کارگران کشاورزی، خدمه و مستخدمین منازل 
تابع مقررات خاصی که به موجب قوانین جداگانه تعیین می شود 

خواهند بود.«3
وزارت کار از تبصرٔه 1 مادٔه 6 تاکنون استفاده کرده و همٔه کارگاه های کمتر 

1-  » قانون کار و تأمین اجتماعی«، گردآورنده امین، صفحٔه 4 و 5.
2-  همان جا.

3-  همان کتاب، صفحٔه 6.
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از 10 نفر را از شمول قانون کار معاف نموده است. این وزارتخانه تا به حال 
مقرراتی نیز راجع به خدمه و مستخدمین منازل تنظیم و اعالم نکرده است. اّما 
دربارٔه کارگران کشاورزی، قانون کار جداگانه ای درخرداد ماه 1353 )ژوئن 

1974( به تصویب رسیده است.
اضافه کنیم که موافق تبصرٔه یک مادٔه اّول قانون کار، »اشخاصی که مشمول 
قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی می باشند مشمول مقررات 

این قانون نخواهند بود.«1
و  هستند  »خاص«  مقررات  و  قوانین  مشمول  که  کارگرانی  جمله  از 
و  کارخانه ها  »در  که  کارگرانی  از  باید  نمی شوند،  کار  قانون  مشمول  لذا 
به  کارمزد  یا  دستمزد  با  آنها  به  وابسته  محل های  در  یا  ارتش،  کارگاه های 
استخدام،  وضع  لحاظ  از  کارگران  این  برد.  نام  می شوند«2،  گمارده  کار 
استخدامی  و  اداری  امور  سایر  و  کار  ساعات  مرخصی،  حقوق،  پایه بندی 
تابع مقررات مربوطه اند که از طرف وزارت جنگ تهیه می شود. »هیچ یک از 
آنان  ارتش شامل حال  دیگر  مقررات  و  قوانین  و  استخدامی کشوری  قوانین 
نخواهد بود«3، »از لحاظ انضباط یا تعقیب جرایم مشمول مقررات و قوانین 

مستخدمین ارتش خواهند بود.«4
به  وابسته  محل های  و  ارتشی  کارگاه های  و  کارخانه ها  کارگران  بنابراین 
آنها- که مفهوم بسیار کشداری است- تابع قانون کار نیستند. ساعات کارشان 
طبق مقرراتی است که از آن خبری نداریم ولی می دانیم که آنان را با انضباط 

نظامی به کار شاق وامی دارند.
به این ترتیب طبقٔه کارگر ایران از نظر روزانه کار به دو بخش اساسی تقسیم 
قانونی روزانه کار وجود دارد و بخشی  می شود: بخشی که در آن محدودیت 
ایران  کارگران  و  کارگاه ها  قاطع  اکثریت  نیست.  محدودیتی  چنین  دارای  که 

1-  » قانون کار و تأمین اجتماعی«، صفحٔه 3.
2-  قانون بیمه های اجتماعی کارگاه های ارتش، نقل از » مجموعٔه قوانین استخدامی«، گردآورنده 

روح الله امین، تهران 1354، صفحٔه 612.
3-  همان جا.
4-  همان جا.
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هنوز جزو بخش دّوم اند، یعنی روزانه کارشان قانونًا محدود نیست. برای اینکه 
تصوری از این دو بخش مشمول و معاف از قانون داشته باشیم، به آمار سال 
1351 کشور نظری می افکنیم. موافق این آمار، در این سال در شهرهای کشور 
209٫146 کارگاه صنعتی وجود داشته که از این تعداد فقط 5850 کارگاه، 
قانون کار، و  نفر کارگر داشته اند و مشمول  از ده  بیش  از ٪2/8  یعنی کمتر 
هم  و  شهرها  در  هم  یعنی  کشور-  کل  در  بوده اند.  قانون  از  معاف   ٪97/2
دهات- یک میلیون و هفتصد هزار کارگر در امور صنعتی کار می کرده اند که از 
این عده فقط 300 هزار نفر، یعنی 17/7٪ در کارگاه های مشمول قانون کار 
مشغول بوده، و بقیه، یعنی در بیش از 82٪ مشمول قانون نمی شدند. چنان که 
بلکه  نیستند،  شاغل  صنعت  رشتٔه  در  ایران  مزدبگیران  عمدٔه  بخش  می دانیم 
در کشاورزی و خدمات- از قبیل فروشندگی و غیره- مشغولند. به موجب 
آمارسال 1345، جمعًا دو میلیون و ششصد و سی هزار نفر )2٫630٫000( 
مزدبگیر در سرتاسر کشور مشغول کار بوده که از این عده کمتر از 300 هزار 
نفر- 11/4٪- مشمول قانون کار بوده اند و بیش از 88٪ معاف از قانون. در 
همین سال، 677 هزار نفر مرد و زن نیز جزو کارکنان فامیلی به حساب آمده و 
نه فقط مشمول قانون کار نبوده اند بلکه حتی مزد هم نگرفته اند1 )و همٔه اینها به 

شرطی است که قانون کار تمام و کمال اجرا شده باشد(.
بخش های  در  روزانه کار  مدت  دربارٔه  تفصیلی  بحث  به  آنکه  از  پیش   

مختلف بپردازیم، جا دارد که آماری کلی از روزانه کار به دست دهیم.
بنابر آمار سال 1345، در این سال ساعات کار هفتگی قریب چهار میلیون 
نفر شاغلین در ایران بیش از پنجاه ساعت بوده، و از جمله بیش از یک میلیون 
نفر هفتاد ساعت در هفته، و نیم میلیون نفر بیش از هفتاد ساعت در هفته کار 

می کرده اند.2

پ- روزانه کار در بخشی که مشموِل قانوِن کار است
مادٔه 11 قانون کار، ساعات کار کارگران را در کارگاه های مشمول 8 ساعت 

1-  » سالنامٔه آماری 1351 کشور«، انتشارات مرکز آمار ایران، صفحٔه 398 و 107.
2-  همان کتاب، صفحٔه 93.



130     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
در شبانه روز و 48 ساعت در هفته تعیین می کند. »جز در مواردی که در قانون 
ذکر شده است«1، کارفرما می تواند مدت کار روزانه را در یک روز کمتر و روز 
دیگر بیشتر کند، به شرطی که در روز از 9 ساعت و هفته 48 ساعت تجاوز 
نکند. موافق مادٔه 12 قانون، »کار اضافی با موافقت طرفین« مجاز است. »کار 
اضافی نباید از چهار ساعت در روز تجاوز نماید.«2 برای کار اضافی باید ٪35 
با  تعطیل  جمعه،  »روزهای  قانون،   14 مادٔه  موافق  پرداخت.  دستمزد  اضافه 
استفاده از مزد می باشد«، و موافق مادٔه 15 »هر کارگر به ازای 12 ماه کار، حق 
دوازده روز مرخصی با استفاده از مزد دارد. ده روز در سال نیز تعطیل رسمی 
موافقت  با  »هرگاه  است  حاکی   13 ماده  تبصرٔه  مزد(.  از  استفاده  )با  است« 
کارگر« تعطیل جمعه داده نشود، »135 درصد اضافه بر مزد روزانه پرداخت 

خواهد شد.«
فرودگاه ها  و  کشتی ها  کارکنان  مالحان،  ماهیگیر،  »کارگران  روزانه کار 
و  مزد  کلیٔه  یا  قسمتی  که  است  نحوی  به  کارشان  که  کارگرانی  و  وخلبانان 
بنادر که  و کارگران  تأمین می شود،  یا مراجعین  به وسیلٔه مشتریان  آنها  درآمد 
مأمور تخلیٔه کشتی ها هستند، و همچنین کارگرانی که کار آنها نوعًا در ساعات 

متناوب انجام می گیرد، به موجب آیین نامه های جداگانه است.«3
تا کنون دو آیین نامٔه جداگانه در این مورد تصویب شده که در یکی از آنها 
ساعات کار »کارگرانی که کار آنها متناوب است، با در نظر گرفتن اضافه کار 

حداکثر 14 ساعت تعیین شده است.«4
در آیین نامٔه دیگری که مربوط به »مدت کار، تعطیالت، مرخصی ها و مزد 
یا حقوق کارگران ماهیگیر و مالحان و کارکنان کشتی هاست«، مدت کار 48 

ساعت درهفته و 24 ساعت کار اضافی در هفته است5.
به این ترتیب، در مواقعی که قانون اجرا می شود، برای 10-11 درصد 

1-  قانون کار، صفحٔه 8.
2-  همان کتاب، صفحٔه 9.

3-  همان کتاب، صفحٔه 5 )تبصرٔه 2 از مادٔه 6 قانون کار(.
قانون   « کتاب  از  نقل   ،1349 تیر  اّول  مصوب  کار  قانون   6 مادٔه   2 تبصرٔه  به  مربوط  آیین نامٔه    -4

کار...«، صفحٔه 85.
5-  همان کتاب، صفحٔه 148.
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از کارگران ایران که مشمول قانون کارند، روزانه کار قانونًا از 8 تا 12 و گاه 
14 ساعت در روز است، و کارفرما می تواند با پرداخت مزد کمی بیش از 
معمول، روزهای جمعه نیز کارگر را به کار وادارد. و چون دستمزد عادی 
تأمین کنندٔه زندگی کارگر نیست، هر وقت که کارفرما به صرفٔه خود بداند 
می تواند »موافقت« کارگر را برای اضافه کاری و کار روزهای جمعه جلب 

کند.

ت- روزانه کار در قانوِن کاِر کشاورزی
در خرداد ماه سال 1353 قانون کار کشاورزی به تصویب دو مجلس رسید. 
این قانون تنها شامل آن دسته از کارگران کشاورزی است که »در واحدهای 
اشتغال  کار  به  مکانیزه  کشاورزی  مزارع  یا  دولتی  مزارع  و  صنعت  و  کشت 

داشته باشند«1.
تعاونی  شرکت های  یا  زراعی  سهامی  شرکت های  برای  که  کارگرانی 
روستایی یا کشاورزی یا اراضی متعلق به خرده مالکان واقع در مناطق روستایی 
کشور »کار می کنند از شمول این قانون معافند«2. به این ترتیب، این قانون اگر 
بر خواهد  در  را  از کارگران کشاورزی  بسیار کوچکی  اجرا شود، بخش  هم 
ساعت   10« روزانه کار  قانون،  مشمول  کوچک  بخش  این  مورد  در  گرفت. 
را  کار  کارفرما می تواند ساعات  در هفته است.  یا 60 ساعت  در شبانه روز 
در روزهایی کمتر و در سایر روزها ساعات کار را افزایش دهد، مشروط بر 
اینکه جمع ساعات کار در چهار هفتٔه متوالی از 240 ساعت تجاوز ننماید«3. 
»کار اضافی با توافق طرفین مجاز خواهد بود.«4 »تعطیل هفتگی در مشاغل 
کشاورزی و نحؤه استفاده از آن به موجب آیین نامه است.«5 مرخصی به ازای 
رسمی  »تعطیالت  کرد.«6  نخواهد  تجاوز  روز   9 از  »مجموعًا  کار  سال  یک 

1-  همان کتاب، صفحٔه 43 )از مادٔه 1 قانون(.
2-  همان کتاب، صفحٔه 44.
3-  همان کتاب، صفحٔه 47.

4-  همان جا.

5-  همان جا.
6-  کتاب » قانون کار...«، صفحٔه 48، مادٔه 10 قانون.
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ساالنه 8 روز است«1، »موقع استفاده از مرخصی با موافقت طرفین است.«2

طور  به  کشاورزی  کارگران  می شود،  دیده  قانون  مواد  از  که  طوری  به 
آن  اّما  نیست.  کارشان  مدت  در  محدودیتی  و  کارند  قانون  از  خارج  عمده 
باید  این »قانون« می شوند،  از کارگران هم که مشمول  جزء بسیار کوچکی 
»با  آنها  اضافی  کار  برای  کنند.  کار  »قانونًا«  هفته  در  ساعت   60 حداقل 
موافقت طرفین« محدودیتی نیست. به عالوه، کارفرما می تواند در روزهایی 
که کاری ندارد، کارگران را بیکار بگذارد- که عماًل وقت کشتن است- و 
در عوض، روزهای دیگر که کار دارد از کارگر تقریبًا بدون محدودیت کار 
بکشد، به طوری که در ماه بیش از 240 ساعت نباشد! تعطیل هفتگی موکول 

به آیین نامه ای است که هنوز وجود ندارد.

ث- روزانه کار در بخشی که مشموِل قانوِن کار نیست
کشاورزی  در  و  ایران  سرمایه داری  مؤسسات  و  صنایع  عمدٔه  بخش  در 
و  فراوان  نمونه های  از  ندارد.  وجود  روزانه کار  برای  قانونی  محدودیت 
اظهارات رسمی مقامات مسئول می توان دریافت که در این بخش که قریب 
90 درصد کارگران و مزدوران ایران را دربر می گیرد، روزانه کار تا 16 و 17 
اجتماع  در  می یابد.  ادامه  ساالنه  مرخصی  و  هفتگی  تعطیل  بدون  و  ساعت 
صنفی  واحدهای  »افراد  می گوید:  اتاق  بازرسی  رئیس  تهران،  اصناف  اتاق 
ُپرکارترین مردم شهر هستند. این افراد سحرگاه به محل کار می روند و شامگاه 
باز می گردند. افراد ما هنوز طلوع و غروب آفتاب را در خانٔه خود ندیده اند. 

این افراد در روز بیش از 17 ساعت پشت ترازو هستند.«3
و  صاحب کارند،  یا  خرده پا  پیشه ور  بخشی  تهران  صنفی  واحدهای  افراد 
بخش بزرگتر کارگر مزدور. درتهران 200 هزار واحد صنفی وجود دارد که 
بیش از یک میلیون نفر در آنها کار می کنند4، یعنی در هر واحد به طورمتوسط 

1-  همان کتاب، صفحٔه 48، مادٔه 9 قانون.
2-  همان کتاب، صفحٔه 49، تبصرٔه 2 مادٔه 9 قانون.

3-  روزنامٔه » اطالعات«، نهم دی ماه 1352 )تکیه از ماست(.
4-  روزنامٔه » آیندگان«، 21 تیر ماه 2535 )1355(.
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بر سر کارگران  نفر کارگر. و سخن درست  نفر: یک صاحب کار و چهار   5
است،  ساعت   17-16 روزانه کارشان  که  خرده پاست  پیشه وران  و  مزدور 
وگرنه صاحب کار معموالً بیشتر استراحت می کند و کارگاه را به سرکارگرش 

می سپارد.
طرحی که برای تنظیم ساعات کار اصناف تهران در آذرماه 1355 )دسامبر 
1976( تهیه شده، مقرراتی برای ساعاتی که مغازه ها باید به روی مشتری باز 
قائل  اصناف  کارگران  کار  برای ساعات  محدودیتی  ولی  کرده،  تعیین  باشند 
نشده است. کارگران بعضی از صنف ها- مثاًل نانوایان- از ساعت 4 تا 5 صبح 
کار خود را آغاز می کنند و به طور ُمقّطع تا ساعت ده شب به کار مشغول اند. 

برخی از کارگران مجبورند شب ها هم در کارگاه بمانند تا آن را دزد نزند.
وضع در کشاورزی و در صنایع دستی روستایی از این هم دردناک تر است. 
شاید ساعات کار در مزرعه و صحرا را طلوع و غروب آفتاب »تنظیم« کند، 
اّما کار در کارگاه های کوچک، از جمله قالی بافی، به کمک چراغ های کم نور 

ساعت ها از شب رفته ادامه می یابد.
تصویر  این  ما.  کشور  در  روزانه کار  وضع  از  ناقصی  تصویر  است  چنین 
اضافه ارزش  تولید  بر  تکیه  هنوز  ما  عقب افتادٔه  جامعٔه  در  که  می دهد  نشان 

مطلق، یعنی تمدید هرچه بیشتر روزانه کار کارگر جای برجسته  ای دارد.
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1. اضافه ارزش نسبی چیست؟

نظری به سیر تاریخی مبارزٔه پرولتاریا با بورژوازی، که گوشه ای از آن را در 
تولید اضافه ارزش مطلق محدود و  نشان می دهد که  آوردیم،  پیش  صفحات 
مبارزات  اثر  بر  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  کارگران  بی دورنماست. 
می رسید  ساعت   16 تا  گذشته  در  که  را  روزانه کار  توانسته اند  خود  متشکل 
این روند علی رغم  که  طبیعی است  برسانند.  به 7-8 ساعت  و  کاهش دهند 
فراز و نشیب ها در همین جهت پیش خواهد رفت و در کشورهایی نظیر کشور 

ما نیز روزانه کار کاهش خواهد یافت.
باتوجه به این روند، پرسشی پیش می آید و آن اینکه آیا به این ترتیب نرخ 
اضافه ارزش نیز کاهش می یابد؟ آیا در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری، نظیر 
نرخ اضافه ارزش و  انگلیس و غیره،  و  باختری  آلمان  آمریکا،  ایاالت متحده 
لذا درجه و شدت بهره کشی از کارگران این کشورها امروز کمتر از صد سال 

پیش است؟
پاسخ این پرسش منفی است. با وجود کاهش روزانه کار و محدود شدن 
تولید اضافه ارزش مطلق، نرخ اضافه ارزش و درجٔه بهره کشی از کارگران در 

کشورهای سرمایه داری به سرعت افزایش می یابد.
آمارهای رسمی که در دست است نشان می دهد که نرخ اضافه ارزش در 
ایاالت متحده از 1899 تا 1955 تقریبا سه برابر شده و در آلمان باختری و 

ژاپن سریع تر از آن رشد کرده است.
ثابت  روزانه کار  است  ممکن  چگونه  کرد؟  حل  باید  چگونه  را  معما  این 
بماند یا کوتاه تر شود ولی نرخ اضافه ارزش و درجٔه بهره کشی از کارگر باالتر 
رود؟ اگر به فرمول نرخ اضافه ارزش و تصویر مربوط به تقسیم روزانه کار میان 
از طریق  تنها  بیندازیم، می بینیم که چنین کاری  کار الزم و کاراضافی نظری 
کاهش دادن ارزش نیروی کار مقدور است، به طوری که کارگر بتواند در مدت 

زمان کوتاه تری مزد خود را جبران کند.
فرض کنیم روزانه کار 8 ساعت بوده و به طور مساوی میان زمان الزم و 
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مارکس این شیؤه تولید اضافه ارزش را تولید اضافه ارزش نسبی می نامد، 
زیرا این اضافه ارزش از تغییر تناسب تقسیم روزانه کار میان کارگر و سرمایه دار، 

یعنی تغییر سهم هریک از آنان در این روزانه کار حاصل می شود.
مارکس می گوید:

»من اضافه ارزشی را که به وسیلٔه امتداد روزانه کار تولید می شود، 
بالعکس، آن اضافه ارزشی را  اضافه ارزش مطلق می خوانم، و 
که در نتیجٔه کوتاه شدن زمان الزم کار به وجود می آید و تغییر 
تناسبی را که در رابطٔه مقداری دو بخش روزانه کار از آن ناشی 

می شود، اضافه ارزش نسبی می نامم.«1
چگونه  که  است  این  اساسی  پرسش  نسبی  اضافه ارزش  تولید  در 
می توان زمان الزم را کوتاه تر کرد، زیرا چنان که می دانیم زمان الزم 
خودسرانه تعیین نشده و بیانگر ارزش نیروی کار است. اگر بنا را 
بر این بگذاریم که نیروی کار برابر ارزش واقعی آن فروش می رود، 
کار  نیروی  ارزش  که  شود  کوتاه تر  می تواند  وقتی  تنها  الزم  زمان 

کاهش یابد.
البته یک حالت فرضی برای کوتاه شدن زمان الزم وجود دارد و آن اینکه 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 301.

سرمایه دار  اگر  حال  باشد.  شده  تقسیم  ساعت(  چهار  )هریک  اضافی  زمان 
بتواند زمان الزم را به سه ساعت کاهش دهد، به فرض ثابت ماندن روزانه کار، 
سهم سرمایه دار از آن به 5 ساعت خواهد رسید و بر نرخ اضافه ارزش افزوده 

خواهد شد.
به محاسبه و تصویر زیر توجه کنید:

روزانه کار 8 ساعته
44— =زمان الزم 4 ساعتزمان اضافی 4 ساعت حالت اّول٪ 100 = 100 × 

روزانه کار 8 ساعته
53— =زمان الزم 3 ساعتزمان اضافی 5 ساعت حالت دّوم٪ 166 = 100 × 
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چنین  کند.  خریداری  آن  واقعی  ارزش  از  ارزان تر  را  کار  نیروی  سرمایه دار 
حالتی محتمل است. اّما همچنان که در آغاز بحث از بهره کشی سرمایه داری 
سرمایه داری  بهره کشی  ماهیت  محتمل  حالت  این  مبنای  بر  نمی توان  گفتیم، 
ارزِش  برابر  کار  نیروی  که  گرفت  نظر  در  را  حالتی  آن  باید  و  کرد،  افشا  را 
خود فروش می رود. در این حالت، تنها راِه کوتاه تر کردن زمان الزم عبارت 
از کاهش ارزش نیروی کار، به طوری که کارگر مدت زمان کمتری از  است 
روزانه کار را به حساب جبران ارزش نیروی کار خویش کار کرده و بقیٔه مدت 

روزانه کار را به تولید اضافه ارزش برای سرمایه دار مشغول باشد.
ارزش نیروی کار چنان که می دانیم برابر است با ارزش کاالهایی که برای 

بازتولید نیروی کار، یعنی نگاهداری کارگر و خانواده اش ضروری است.

و برای اینکه ارزش نیروی کار پایین آید و به دنبال آن زمان الزم کوتاه تر 
شود، باید که ارزش کاالهایی که برای بازتولید نیروی کار الزم است 
مقدور  کار  اجتماعی  بارآوری  افزایش  با  چیزی  چنین  و  یابد،  کاهش 
است. هنگامی که کار اجتماعی در جامعه ای بارآورتر می شود، یعنی 
بهتر،  تکنولوژی  کاربرد  نوین،  ماشین های  اختراع  اثر  بر  که  زمانی 
مواد  نوین  مصالح  و  منابع  کشف  کارگران،  فنی  مهارت  رفتن  باال 
خام، سازمان دهی کامل تر کار و غیره و غیره، هر ساعت کار متوسط 
اجتماعی در جامعٔه مفروض مقدار بیشتری محصوِل مصرفی تحویل 

می دهد، ارزش نیروی کار پایین می آید.

بیشتر، فرض می کنیم که یک خانوادٔه چهار نفری کارگری  برای توضیح 
روزانه دو کیلو )ساالنه تقریبًا 700 کیلو( نان، و هر سال شش جفت کفش و 
چهار دست لباس و غیره مصرف می کنند. حال اگر بارآوری اجتماعی کار در 
رشتٔه تولید گندم و کفش دوزی و پوشاک باال رود، مقدار کار اجتماعی الزم 
لباس مصرفی  نان و شش جفت کفش و چهار دست  تولید 700 کیلو  برای 
کارگر، کمتر از گذشته خواهد بود و ارزش نیروی کار کارگر پایین خواهد آمد 
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این  از روزانه کار خویش معادل  توانست در مدت زمان کمتری  او خواهد  و 
ارزش را تولید نماید، و بقیٔه روزانه کار را به رایگان و برای تولید اضافه ارزش 

برای سرمایه دار کار کند.

2. تذکر: اضافه ارزش فوق العاده را با اضافه ارزش نسبی اشتباه نکنیم

اضافه ارزش نسبی وقتی به دست می آید که ارزش نیروی کار در جامعه پایین 
خارج است.  آید، و این امری است که از عهدٔه سرمایه دار منفرد و جداگانه 
بگذارد،  خود  برابر  در  هدفی  چنین  نمی تواند  اصوالً  منفرد  سرمایه دار  یک 
بارآوری  بتواند  به فرض  اگر  بر مؤسسٔه خویش تسلط دارد و  تنها  او  چرا که 
خویش  مؤسسٔه  محصول  واحد  ارزش  تنها  برد،  باال  مؤسسه  این  در  را  کار 
مصرف  کارگران  که  را  محصوالتی  همٔه  ارزش  نه  و  آورد  خواهد  پایین  را 
می کنند. این سرمایه دار منفرد هنگامی که ارزش محصول خود، مثاًل پیراهن 
را پایین آورد، هدف آگاهانٔه او این نیست که ارزش نیروی کار را در جامعه 
پایین آورد تا از این طریق اضافه ارزش نسبی کسب کند. هدف مشخص او از 
باال بردن بارآوری کار در مؤسسٔه خویش این است که ارزش انفرادی کاالی 
خود را نسبت به ارزش اجتماعی آن پایین آورد تا از این طریق نسبت به سایر 
قرار گیرد و  بهتری  در وضع  تولید می کنند  که کاالی مشابهی  سرمایه دارانی 
بتواند در مقایسه با آنها اضافه ارزش فوق العاده به دست آورد. بدین معنا که این 
سرمایه دار می خواهد بارآوری کار را در مؤسسٔه خویش باال برد، به طوری که 
اگر در همان جامعه، کارگران سایر مؤسسات مشابه در روزانه کار 8 ساعته 
بتواند در  او  پیراهن می دوزند(،  تولید می کنند )10 عدد  مثاًل 10 واحد کاال 
مؤسسٔه خویش کارگرانش را وادارد که در این 8 ساعت 20 واحد کاال تولید 
نمایند )20 عدد پیراهن بدوزند(، و او پیراهن هایی را که برای خود او ارزان تر 
تمام شده، یعنی ارزش انفرادی کمتری دارد، به بهای اجتماعی آنها که باالتر 
است بفروشد، و ازاین راه در مقایسه با سایر صاحبان مؤسسات پیراهن دوزی، 
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اضافه ارزش بیشتری به دست آورد که مارکس آن را اضافه ارزش فوق العاده 
می نامد. اضافه ارزش فوق العاده را که نصیب سرمایه داران منفرد می شود نباید 
در  سرمایه دار  طبقٔه  یعنی  سرمایه داران،  همٔه  نصیب  که  نسبی  اضافه ارزش  با 
مجموع خویش می شود، اشتباه کرد. ولی باید دانست که تالش برای کسب 

اضافه ارزش فوق العاده عماًل منجر به کسب اضافه ارزش نسبی می شود.
موضوع این است که باال رفتن بارآوری کار در یک مؤسسه یا در یک رشتٔه 
صنعت محدود نمی ماند. سایر مؤسسات نیز یا در رقابت شکست می خورند 
باالتری  بارآوری  آمده،  جلو  تکامل  پابه پای  می توانند  یا  می روند،  میان  از  و 
ارائه دهند. به این ترتیب، هر افزایش بارآوری انفرادی پس از مدتی به افزایش 
بارآوری اجتماعی بدل می شود، و هر کاهش انفرادی ارزش کاالی معّین پس 

از مدتی به کاهش ارزش اجتماعی آن می انجامد.
اضافه ارزش  کسب  برای  تالش  در  منفرد  سرمایه داران  ترتیب،  این  به 
بارآوری  سرمایه داران،  سایر  با  رقابت  در  خویش  وضع  بهبود  و  فوق العاده 
انفرادی کار را باال می برند، ارزش انفرادی کاالی خود را پایین می آورند، و از 
این تالش مداوم پراکنده و ناهماهنگ آنها نتیجه ای حاصل می شود که هیچ یک 
از آنها به طور آگاهانه هدف رسیدن به آن را در پیش روی خود نگذاشته بودند، 
و این نتیجه آن است که بارآوری اجتماعی کار باال می رود و ارزش محصوالت 
مصرفی کارگران و لذا ارزش نیروی کار در مجموع جامعه کاهش می یابد، و 
مدت کمتری کار اجتماعی الزم می آید تا نیازمندی های ضروری طبقٔه کارگر 
در  اضافی  کار  به صورت  کارگر  کار طبقٔه  از  بیشتری  کند، و مدت  تأمین  را 

اختیار طبقٔه سرمایه دار قرار می گیرد.
تالش  اثر  بر  سرمایه دار  طبقٔه  که  است  عمومی  نتیجٔه  نسبی  اضافه ارزش 
کار  بارآوری  بردن  باال  راه  از  منفرد  ناهماهنگ سرمایه داران  و  پراکنده  کاماًل 

بدان دست می یابد.
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3. سه مرحلٔه اساسِی صنعِت سرمایه داری

صنعت سرمایه داری در مسیر تکاملی خویش از سه مرحلٔه اساسی گذشته که 
به طور جهشی  بارآوری اجتماعی کار و اضافه ارزش نسبی  آنها  از  در هریک 
باال رفته است. این سه مرحله عبارتند از: الف – همکاری سادٔه سرمایه داری؛ 

ب – تقسیم کار و مانوفاکتور؛ پ – ماشینیسم و صنعت بزرگ.

الف- همکاری سادٔه سرمایه داری
همکاری سادٔه سرمایه داری بدین معناست که تعداد قابل مالحظه ای کارگر در 
کنار یکدیگر، کار واحد و هم نوعی را انجام می دهند، بدون اینکه تقسیم کاری 
میان آنها باشد، یا کار یکی به دیگری وابسته گردد. همکاری ساده در کمون 
بدوی و در ُفرماسیون های برده داری و فئودالیسم هم وجود داشت. برده داران 
از بردگان و دهقانان وابسته را وامی داشتند که  فئودال ها، توده های کثیری  و 
به طور گروهی در سازمان همکاری ساده به سود آنها کار کنند.اّما ویژگی تولید 
سادٔه کاالیی پیش از سرمایه داری این است که در آن همکاری وجود ندارد. هر 
تولیدکننده ای مجزا و منفرد است. سرمایه داری همکاری انسان های مولد را 
از نو در سطح عالی تری سازمان داد، و ابتدا از همکاری ساده آغاز کرد و عدٔه 
بالنسبه قابل مالحظه ای کارگر مولد را که کار واحد هم نوعی انجام می دهند 
در یک کارگاه گرد آورد تا به صورت دسته جمعی، برای او، به حساب او، زیر 
نظر او کار کنند.هنوز قبل از پیدایش همکاری سادٔه سرمایه داری، بازرگانان 
و سوداگران مقدمات آن را فراهم کرده بودند. آنها تولیدکنندگان کوچک را 
که در آستانٔه ورشکستگی قرار داشتند به خود وابسته کرده و از راه پرداخت 
وام، پیش خرید محصول )َسَلف َخری(، با دادن بخشی از وسایل تولید، آنان 
و  کنند  کار  مزبور  بازرگان  حساب  به  خویش  کارگاه  در  که  وامی داشتند  را 
محصول خود را الزامًا به بهای نازل تر به او بفروشند. هم اکنون در بخشی از 
ایران، از قبیل قالی بافی، صنایع دستی و حتی کفاشی، این نوع  صنایع سنتی 
مناسبات وجود دارد و به سرعت وسیع تر شده و جنبٔه آشکار سرمایه داری به 
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خود می گیرد.
کارگاه  در  اینکه  برای  آنها  آمادگی  و  کوچک  تولیدکنندگان  ورشکستگی 
خویش به حساب یک نفر دیگر که سرمایه و وسایل تولید دارد کار کنند، امکان 
داد که سرمایه دارانی پدید آیند که عده ای از این نوع تولیدکنندگان ورشکسته را 
در یک جا و یک کارگاه گردآورند، و آنها را از حالت تولیدکنندٔه نیمه مستقل، 

به فروشندٔه نیروی کار بدل نمایند.
هنوز  دارند،  ساده  همکاری  تولیدکننده  عده ای  آن  در  که  کارگاه هایی  در 
تقسیم کار موجود نیست. هر تولیدکننده استادکاری است که محصول کامل 
انتها می سازد، ولی به علت ورشکستگی قادر به کار در کارگاه  تا  ابتدا  از  را 
خویش نیست. در کارگاه سرمایه دار و به حساب او کار می کند. این همکاری 
با آنکه ساده و بدون تقسیم کار است، مرحلٔه کیفی جدیدی به وجود می آورد 
که مرحلٔه سرمایه داری است. در این مرحله، نیروی کار انسان همچون کاال 

فروخته شده است.
دارای  باشد،  که  تولید  شیوه  هر  در  همواره،  مولد  انسان های  همکاری 
صرفه جویی  تولید  وسایل  در   )1 اینکه:  جمله  از  است،  فراوانی  امتیازات 
می شود. 2( بر اثرمسابقه میان مولدین، بارآوری باال می رود. 3( نیروی جمعی 
تک تک  که  ببرد  پیش  از  را  کارهایی  است  قادر  که  می آید  وجود  به  پرقدرتی 
اجزای آن قادر به انجامش نبودند. 4( مدت انجام کار را کاهش می دهد، که 
در برخی موارد، نظیر برداشت محصول کشاورزی، اهمیت تعیین کننده دارد.

این امتیازات مربوط به همکاری انسان های مولد به طور کلی است، و ربطی 
به ُفرماسیون اجتماعی معّینی ندارد. در فرماسیون های ماقبل سرمایه داری نیز 
همکاری و به ویژه همکاری سادٔه انسان ها وجود داشته، و درجامعه های آزاد 
سوسیالیستی و کمونیستی نیز همکاری انسان ها به معنای به مراتب عمیق تر و 
وسیع تر از همکاری سرمایه داری وجود خواهد داشت. جامعه های آزاد آینده 

در اساس خود چیزی جز جامعه های همکاری انسان های آزاد نیستند.
همکاری ساده به شکل بالنسبه وسیع آن در جوامع بردگی وجود داشت 
کار  به  کارگاه  یک  در  برده دار  نظارت  زیر  بردگان  از  کثیری  گروه  آن  در  که 
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برده،  به جای  این است که  بودند. ویژگی همکاری سرمایه داری در  مشغول 
کارگر »آزاد«ی را که نیروی کارش را فروخته به کار وامی دارد و از این طریق 
بردگان  آنها  در  که  می آورد  وجود  به  را  سرمایه داری  مؤسسه های  نخستین 
جدید، انسان های محروم از هرگونه مالکیت و مجبور به فروش نیروی کار در 
مقابل دریافت مزد، برای صاحب سرمایه کار می کنند و همٔه امتیازات حاصل 

از همکاری آنها نصیب سرمایه دار می شود.
از همکاری ساده، مدیریت و سازمان دهی سرمایه داری کار آغاز می شود.

مارکس می گوید:
ولی  می کند،  رهبری  را  خویشتن  خود  تنها،  ویوُلن زن  نفر  »یک 
و  مراقبت  رهبری،  وظیفٔه  این  دارد.  رهبر  به  احتیاج  ارکستر  یک 
وساطت، به مجرد اینکه کار تحت اختیار سرمایه دار، جنبٔه همکاری 
پیدا می کند، به عهدٔه سرمایه دار قرار می گیرد. به مثابه وظیفٔه خاص 

سرمایه، وظیفه رهبری دارای ویژگی های مختص خود می شود.«1
در اقتصاد سیاسی سرمایه داری، روی اهمیت مدیریت و سازمان دهی تکیه 
ویژه ای می کنند و سرمایه دار را به عنوان سازمان ده- و بنا به اصطالح جدید 
اقتصاد سیاسی عاّمی گرا و درباری ایران »کارآما«- می ستایند و اضافه ارزشی 
مادر  شیر  از  حالل تر  دانسته،  مدیریت  از  او  سهم  می کند،  تصاحب  که  را 

می شمارند، و دانسته فراموش می کنند که:
همکاری  نفس  متوجه  تولید  سرمایه داری  شیؤه  از  مارکسیستی  انتقاد 
مدیریت  و  سرمایه داری  همکاری  متوجه  بلکه  نیست،  مدیریت  نفس  و 
سرمایه داری است. متوجه ویژگی این مدیریت است که زیر نام سازمان دهی 
کار، حاکمیت سرمایه را بر انسان های مولد اسیر و محروم از مالکیت وسایل 

تولید پنهان می کند.
آن که همکاری سادٔه  ابتدایی ترین شکل  پیدایش مؤسسٔه سرمایه داری در 
اجتماعی  معنای  به  جمعی،  کار  نیروی  ایجاد  معنای  به  است،  سرمایه داری 
کردن پروسٔه تولید است که به خودی خود گامی است به جلو و به سوی تولید 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 314 )تکیه از ما است(. 
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بزرگ. اّما همین گام به جلو، درعین حال گامی است به عقب، چرا که مولدین 
جداگانٔه صاحب مالکیت و آزاد را به مولدین محروم از مالکیت و اسیر بدل 
می کند، و این از ویژگی های تکامل سرمایه داری جامعه است که هر گام تکامل 

آن به جلو، به نوبٔه خویش گامی است به عقب.

ب- تقسیم کار و مانوفاکتور
کاالیی،  سادٔه  تولید  در  است.  متکی  اجتماعی  کار  تقسیم  بر  کاالیی  تولید 
می کنند  تولید  را  معّینی  کاالی  هریک  مجزا،  و  منفرد  تولیدکنندٔه  کثیر  تعداد 
گوناگون  مصرف  ارزش های  به  را  یکدیگر  نیاز  مبادله،  و  بازار  طریق  از  که 
تکاملی  و  تغییر  کار  تقسیم  این  در  خود  پیدایش  با  سرمایه داری  برمی آورند. 
وارد می کند که هم جنبٔه فنی و سازمانی دارد و هم جنبٔه اجتماعی. این تغییر و 
تکامل عبارت از آن است که کارگاه همکاری سادٔه سرمایه داری به مانوفاکتور 
میان  آن  درون  در  که  سرمایه داری  دستی  صنایع  کارگاه  یعنی  سرمایه داری- 
کارگران تقسیم کار شده- بدل شود. مانوفاکتور سرمایه داری از دو راه پدید 
می آید. راه اّول اینکه سرمایه دار استادکاران مستقلی را که صاحب پیشه های 
گوناگون اند استخدام می کند تا مشترکًا کاالیی را بسازند که از عهدٔه تک تک 
آنها خارج است. مثاًل استخدام نجار، آهنگر، نساج و غیره که هریک استادکار 
پیشٔه معّینی هستند، برای ساختن کالسکه. راه دّوم اینکه کاری که قباًل به وسیلٔه 
یک استادکار از اّول تا آخر انجام می گرفت، به اجزای مختلف تقسیم می شود 
و سرمایه دار تعداد زیادی کارگر را مأمور می کند تا یکی پس از دیگری روی 
ساختن سوزن  مثاًل  ساخته شود.  نظر  مورد  کاالی  تا  کنند  کار  کار،  محمول 
یا سنجاق، که در تولید کاالیی ساده، حرفٔه یک استادکار بود، در مانوفاکتور 
سرمایه داری به چندین ده کار کوچک تقسیم می شود، به طوری که مفتول از 
زمانی که وارد کارگاه می شود تا زمانی که به صورت سوزن یا سنجاق از آن 
بیرون رود، از زیر دست ده ها کارگر می گذرد که هریک کار جزئی معّینی روی 

آن انجام می دهند.
پیدایش مانوفاکتور و تقسیم کار در درون یک کارگاه یا در تولید یک کاال، 
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جزء کار بدل می کند. به این معنا که  استادکاران مستقل سابق را به کارگران 
نجار، پس از آنکه در یک مانوفاکتور کالسکه سازی استخدام شد، دیگر نظیر 
نجارهای سابق، همه کاره نیست، بلکه او رفته رفته در انجام یک کار معّین و 
جزئی کالسکه سازی- مثاًل ساختن پّره های چرخ یا فالن گوشٔه اتاق کالسکه- 
مهارت می یابد، و تنها به این کار مشغول می شود. و در مورد سوزن ساز، دیگر 
این شغل به مثابه پیشه و شغل یک استادکار از بین می رود و سوزن سازی به 
شغل یک نیروی کار جمعی و یک ُکلِکتیو بدل می شود که هریک از اجزای آن 

تنها در انجام جزء بسیار بسیار کوچک کار مهارت دارند.
کار-  تقسیم  بر  مبتنی  سرمایه داری  دستی  صنایع  کارگاه  یا  مانوفاکتور- 
ناهمگون که در آن کاالیی تولید می شود  بر دو گونه است: یکی مانوفاکتور 
و  کارگاه های مختلف ساخت  در  را می توان جداگانه  آن  متشکلٔه  اجزای  که 
در  متشکله  اجزای  این  تولیدکنندگان  گردآوری  کرد.  سوار  هم  روی  سپس 
یک کارگاه ضرورت الزامی ندارد. مارکس مانوفاکتور ساعت سازی را مثال 
و  می شود  ساخته  جداگانه ای  کارگاه  در  گاه  آن،  مختلف  اجزای  که  می زند 
مانوفاکتور  مانوفاکتور،  دیگر  نوع  می گردد.  سوار  هم  روی  محلی  در  سپس 
آلی یا زنجیری است که در آن چنان کاالیی تولید می شود که انجام چندین کار 
پیایی روی یک محمول کار ضروری است تا کاالی مورد نظر به دست آید، 
مانند سوزن که از یک مفتول ساخته می شود؛ ولی تا این مفتول به سوزن بدل 

شود، باید ده ها کار پیایی و زنجیری روی آن انجام گیرد.
کارگاه  یک  درون  در  کار  تقسیم  کامل  شکل  هنوز  ناهمگون  مانوفاکتور 
نوع  این  در  است.  کامل تری  شکل  آلی  یا  زنجیری  مانوفاکتور  نیست. 
مانوفاکتور است که کارگر سیمای مشخص و منفرد خود را از دست می دهد 
و به جزء کوچک، یا به قول امروزین پیچ و مهرٔه کوچکی از یک دستگاه بزرگ 
بدل می شود. نیروی کار او سیمای مشخص خود را از دست می دهد و به جزء 
مجموع  در  اگر  آلی  مانوفاکتور  می شود.  بدل  جمعی  کار  نیروی  از  کوچکی 
که  منتها کارکن جمعی است  نظر گرفته شود، یک کارکن است،  خویش در 

به جای یک دست، ده ها و صدها دست دارد.
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با  آمده است،  به وجود  َهمَبست جزءکاران  از  که  »کارکن جمعی 
قسمتی از دست های بسیار خویش که مجهز به افزار است، مفتول 
را کش می آورد، درحالی که با دست ها و افزارهای دیگرش آن را 
در همان وقت راست می کند، با دست های دیگر می ُبرد، تیز می کند 

و غیره.«1
ریتمی  و  آهنگ  جمعی،  کارکن  گفتیم  که  آن طور  یا  مانوفاکتور،  پیدایش 
کارگران  آن است.  تابع  کارگر جزء کار خواه ناخواه  که هر  به وجود می آورد 
مربوط  هم  به  آن چنان  هستند،  جمعی  واحد  کارگر  دست های  که  جداگانه 
می شوند که مجبورند کار جزئی خود را در زمان معّین به پایان برسانند. آنها 
دیگر تولیدکنندٔه مستقل نیستند که کار انفرادی شان در بازار و از طریق مبادله 
به کار اجتماعی بدل شود. کار آنان از هم اکنون کار اجتماعی الزم است، یعنی 
آنان موظف اند برای کاری که انجام می دهند آن قدر وقت صرف کنند که از نظر 

اجتماعی الزم است.
»در مانوفاکتور، تحویل کمّیت مشخصی از محصول در زمان کار 

معّینی، به صورت قانون فنی خود پروسٔه کار درمی آید.«2
کارگاه  کارگران  میان  که  می شود  سبب  مانوفاکتور،  درون  کار  تقسیم 
نیازمندی  تناسب  به  کارگران  که  بدین معنا  شود،  انجام  مشاغل«  »طبقه بندی 
کارگاه، آموزش و مهارت ویژه ای پیدا می کنند. در کارگاه سلسله مراتبی پدید 

می آید که پیدایش سلسله مراتبی در دستمزدها را ایجاب می کند.
صنایع کوچک و متوسط ایران هنوز در مرحلٔه مانوفاکتوری است. در برخی 
از آنها، اینجا و آنجا ماشین به کار می رود، اّما ماشین واقعی آنها همان »کارگر 
جمعی« است. برای مثال کارگاه های کفاشی ایران را در نظر بگیرید. در اینجا 
برای اینکه یک کاالی واحد، یعنی کفش تولید شود، محمول کار )یعنی چرم 
و نظایر آن( از زیر دست چندین کارگر جزءکار می گذرد که هریک از آنان کار 
معّینی انجام می دهد. یک کارگاه کفاشی معموالً به شغل ها و کارهای جزئی 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 326.

2-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 326.
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زیر تقسیم شده است: پیشکار، َپستایی ساز، دورنعل کن، پرداخت کن، بدوز، 
بخیه کش، بخیه دوز، پادو، نوآموز و غیره که هریک از کارگران در یکی از این 
کارها مهارت دارد و چرم از دست تک  تک آنها می گذرد تا به صورت کفش از 

کارگاه بیرون آید.
قانون کار ایران »طبقه بندی مشاغل« را پیش بینی می کند. در پایین ترین پلٔه 
این »طبقه بندی«، کارگران غیرماهر قرار می گیرند. دقیق تر بگوییم، کارگرانی 
تخصص،  مبنای  »بر  سپس  و  مهارت اند.  حداقل  دارای  که  می گیرند  قرار 
تحصیل، مهارت، قدرت یادگیری و نیروی بدنی« دستمزد کارگران باالتر از 
پیشکار،  برای  تعیین می شود. در سال 1353 در کارگاه های کفاشی  حداقل 
و  بدوز  برای  و  ریال،   250 روزانه  پرداخت کن  و  دورنعل کن  پستایی ساز، 
ریال   120 روزانه  نوآموز  و  پادو  و  ریال،   300 روزانه  وبخیه دوز  بخیه کش 
نیز  کارگاه ها  در سایر  مراتب  نظیر همین سلسله  است1.  تعیین شده  دستمزد 
و  پیشکار  و  پادو  از  گوناگون  مراتب  کارگراِن  نانوایی ها،  در  دارد.  وجود 
وردست گرفته تا چونه گیر، خمیرگیر، فِرَپز و نان درآر و نان پهن کن و شاطر، 
از  در دوزندگی ها،  و  ریال دستمزد می گیرند2،  تا 300  ریال  از 131  روزانه 
پادو و وردست تا زیردوز و شلواردوز و کت دوز و ُبرش کار و استادکار، از 

110 تا 300 ریال دستمزد دارند.3
می شود  وسیع تر  کارگاه  درون  کار  تقسیم  مانوفاکتور،  تکامل  و  رشد  با 
تقسیم  وساده تر  کوچک تر  کارهای  به  باشد  بغرنج  حدودی  تا  که  کاری  و 
کارگر  دیگر  پوشاک،  تولید  بزرگ  کارگاه  یک  در  که  به طوری  می گردد، 
»کت دوز« نداریم، بلکه دوختن کت به چندین کار جزئی تر تقسیم می شود که 
هریک از آنها به یک کارگر جزءکار واگذار می گردد، و به جای »کت دوز« یک 

کلکتیو یا کارگر جمعی کت دوزی به وجود می آید.
ساده تر  کارهای  به  را  بغرنج تر  کارهای  که  مانوفاکتور،  درون  کار  تقسیم 
تقسیم می کند، سبب می شود که ارزش نیروی کار ماهر نیز کاهش یابد، زیرا 

1-  روزنامٔه » اطالعات«، 19 بهمن 1353.
2- روزنامٔه » کیهان«، 8 خرداد 1354. 

3- روزنامٔه » کیهان«، 20 تیرماه 1353. 
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پس از تقسیم کار، از هر کارگر مهارتی به مراتب کمتر از آنچه از یک استادکار 
پیشه ور طلب می شد، طلب می شود. کارگر ماهر کارگاه کفاشی امروز تهران، 
استادکار کاملی که کفش را از اّول تا آخر بدوزد نیست؛ او فقط در یک کار، 
مثاًل در پستایی سازی یا پرداخت، مهارت دارد. دایرٔه مهارت او تنگ تر شده و 
آموزشی که برای کسب چنین مهارتی الزم است کمتر شده است، و لذا نیروی 
کار او ارزش کمتری دارد تا یک استادکار کفاش که می توانست کفش را تمام 

و کمال بدوزد.
تولید  به  نسبت  را  کار  اجتماعی  بارآوری  مانوفاکتور  گسترش  و  پیدایش 
سادٔه کاالیی و همکاری سادٔه سرمایه داری بسیار باال می برد. تقسیم کار درون 
کارگاه سبب می شود که هر کارگر جزءکار، کار کوچکی را به طور مداوم تکرار 
کند و در آن کسب مهارت کرده بر سرعت انجامش بیفزاید. بر اثر تقسیم کار، 
زمینه ای فراهم می آید که ابزارهای جدید کار ساخته شود که بارآوری بیشتری 
سطحی  در  مانوفاکتور  در  نیز  سرمایه داری  مدیریت  و  سازمان دهی  دارند. 

به مراتب باالتر از گذشته قرار دارد و به افزایش بارآوری کار کمک می کند.
براثر این عوامل:

ارزش مواد مصرفی ]زندگی[ کارگران و لذا ارزش نیروی کار پایین . 1
می آید، و طبقٔه سرمایه دار موفق می شود اضافه ارزش نسبی به دست 

آورد.
به . 2 نسبت  از دست می دهند.  را  استقالل خود  پیش  از  بیش  کارگران 

دورتر  و  دور  جسمی  کار  از  فکری  کار  می شوند.  بیگانه  فکری  کار 
می شود. باالرفتن بارآوری جمعی کار توأم با کاهش بارآوری نیروی 
زیرا هر کارگر جزءکار عضو کلکتیو کارگر جمعی،  انفرادی است، 

چیزی است کمتر از یک استادکار مستقل.
حاکمیت سرمایه بر کار، که با همکاری ساده آغاز شده بود، به شدت . 3

تحکیم می شود. مدیریت سرمایه داری چهرٔه خشن و بی رحم خود را 
نمایان تر می سازد. این مدیریت معطوف به بهبود سازمان کار به قصد 
تأمین رفاه انسان نیست، بلکه به بهره کشی هرچه شدیدتر از کارگران 
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اسیر معطوف است.

انفرادی . 4 مؤسسٔه  هر  درون  انضباط  و  سازمان یافتگی  میان  تضاد 
سرمایه داری با هرج ومرج و بی نظمی کامل حاکم بر مجموع اقتصاد 
به تحکیم  سرمایه داری تشدید می شود. هر سرمایه دار، همان قدر که 
رقابت  بازار  در  می گمارد،  همت  خویش  مانوفاکتور  درون  انضباط 
بی بندوبار است. در این بازار چیزی جز رقابت کور، نبرد شبانه روزی 
میان سرمایه داران برای خرد کردن یکدیگر، حکومت نمی کند. آنجا 
قانون جنگل حکم فرماست، نظم اقتصادی که از درون این بی نظمی 
نظم  و  است. سرمایه داران  غیرانسانی  و  ناپایدار  بسیار  می آید  بیرون 
اقتصاددانان مدافع سرمایه داری که مدیریت سرمایه داری و نظم درون 
نظمی  و  مدیریت  برقراری  نکوهش  برای  می ستایند،  را  کارگاه  هر 
در مقیاس تمام جامعه )که تنها از طریق برقراری مالکیت جمعی بر 
وسایل تولید و استقرار سوسیالیسم مقدور است( هیچ دلیل دیگری 

جز غرض ورزی طبقاتی ندارند.

پ- ماشینیسم و صنعت بزرگ
پیشه وری  کار  ابزار  از  هنوز  سرمایه داری  مانوفاکتور  و  ساده  همکاری  در 
ابزار  این  آنکه تقسیم کار مانوفاکتوری امکان می دهد که  با  استفاده می شود. 
کار تکامل یابد، اّما به هر صورت اساس آن همچنان در سطح ابزار پیشه وری 
انقالبی  عرصه  این  در  مانوفاکتوری،  تکامل یافتٔه  مرحلٔه  در  می ماند.  باقی 
و  پیشه وری  کار  ابزار  جای  ماشین  آن  در  که  صنعتی،  انقالب  می دهد:  رخ 
عقب مانده را می گیرد و سرمایه داری به چنان نیروی مولده ای دست می یابد که 

آن را به طور کامل از پیشه وری جدا کرده و صنعت بزرگ را بنا می نهد.
که  می دانند  دستی  کار  ابزار  همان  را  ماشین  برخی  چیست؟  ماشین 
نیروی  با  که  می دانند  کارافزاری  را  ماشین  دیگر  برخی  و  است،  بغرنج تر 
محرکٔه غیرانسانی می گردد. اّما این نوع تعریف ها این عیب بزرگ را دارد که 
یا نیروی  ابزارکار دستی  از  ابزار بغرنج تر  از جریان واقعی تاریخی جداست. 
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محرکٔه غیرانسانی از قرن ها و قرن ها قبل وجود داشته است. ماشین به معنای 
و سبب  آمد  پدید  معّین  تاریخی  لحظٔه  در  که  است  دستگاهی  کلمه  امروزین 
شد که تولید مانوفاکتوری )یعنی دستی( به تولید ماشینی و صنعت بزرگ بدل 
شود. ماشین در این معنای درست کلمه، عبارت از دستگاهی است که به جای 
دست  قباًل  که  می دهد  انجام  را  کاری  همان  یعنی  می کند،  کار  انسان  دست 
را  اینکه آن  انجام می داد. مثاًل ماشین خیاطی واقعًا ماشین است، ولو  انسان 
با دست بچرخانند، زیرا به جای دست انسان سوزن و نخ را حرکت می دهد و 
می دوزد، و انسان به جای دوختن، فقط دسته ای را می چرخاند. ماشین بافندگی 
تریکوتاژ، ولو اینکه چرخاندن آن با دست باشد، ماشین است، به این دلیل که 
به جای دست انسان می بافد و انسان به جای بافتن، دسته ای را می چرخاند، که 

به آسانی می توان این کار را به یک نیروی محرکٔه غیرانسانی محول کرد.
به این ترتیب، ماشین در معنای دقیق این کلمه که باعث انقالب صنعتی شد 
و مانوفاکتور )صنایع دستی( را به ماشین و صنعت بزرگ بدل کرد، ماشیِن کار 

است که کاِر دسِت انسانی را انجام می دهد.
هنگامی که چنین ماشین هایی اختراع شد، بالفاصله این فکر پدید آمد که 
به حرکت درآوردن  برای گردانیدن و  انسان  از  نیروی محرکٔه دیگری غیر  از 
ماشین استفاده شود. ابتدا از نیروهای طبیعی استفاده می شد. سپس با اختراع 
ماشین بخار، تحول کیفی در این رشته پدید آمد. بعدها موتورهای درون سوز 
و الکتریکی اختراع شد که هریک بارآوری کار را به طور جهشی باال می برد. 
هر دستگاه محرکه )موتور( به وسیلٔه یک دستگاه انتقال نظیر تسمه یا چرخ دنده 

)یا کوپلینگ( به ماشین کار وصل می شود.
بنابراین هر ماشین کامل مرکب از سه جزء اساسی است: دستگاه محرک 
)موتور(، دستگاه انتقال نیروی محرکه، و باالخره افزار ماشین، یا ماشیِن کار، 

که بخش اخیر ماشین به معنای مستقیم کلمه است، و
»سرآغاز هر تحولی است که مؤسسات پیشه وری یا مانوفاکتوری 

را مبدل به کارگاه ماشینی می کند.«1
1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 350.
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کارگاه های  و  مانوفاکتورها  نه تنها  آن  از  وسیع  استفادٔه  و  ماشین  پیدایش 
به  انقالبی  جامعه  مجموِع  در  بلکه  کرد،  تبدیل  ماشینی  صنعت  به  را  دستی 
در  ماشینی  بزرگ  صنعت  است.  شده  نامیده  صنعتی  انقالب  که  آورد  وجود 
وضع طبقٔه کارگر و تشدید بهره کشی سرمایه داری از آن، مرحلٔه کیفی نوینی 
تولید  در  تحول  و  دستی  صنایع  و  پیشه وری  بساط  برچیدن  در  و  آورد  پدید 
جداگانه  را  مسائل  این  از  هریک  اینک  ما  داشت.  انقالبی  نقشی  کشاورزی 

بررسی می کنیم.

4. انقالب صنعتی

صنایع دستی مانوفاکتوری با آنکه بارآوری کار را بسیار باال برد، نتوانست تولید 
اجتماعی را در مجموع خویش فراگیرد. چنین کاری از عهدٔه مانوفاکتور خارج 
بود. از زمانی که ماشین پدید آمد و به وسعت به کار گرفته شد، سرمایه داری 
در  را  اجتماعی  تولید  می توانست  آن  توسط  که  آورد  دست  به  اهرمی  چنان 
را  سرمایه داری  از  قبل  تولید  شیوه های  و  گیرد  سلطه  زیر  خویش  مجموع 
تغییر  معنای  به  مانوفاکتور،  برخالف  ماشینی،  صنعت  پیدایش  سازد.  نابود 
شیؤه تولید در این یا آن رشته نیست، بلکه دگرگونی بنیادی در مجموع تولید 
نامیده  انقالب صنعتی  تاریخ،  در  که  انقالبی  است،  انقالب  اجتماعی است؛ 
شده ولی در واقع امر توأم با انقالب مهم اجتماعی و استقرار حاکمیت سرمایه 

در مجموع جامعه است.
انقالب صنعتی از پیدایش ماشین افزارها که جای انسان را می گیرند آغاز 
می شود. این گونه ماشین ها را ابتدا درکارگاه های صنایع دستی- مانوفاکتور- 
یعنی  ماشین،  ساختن  برای  ماشین هایی  که  می رسد  فرا  زمانی  اّما  می سازند. 
را  حمل ونقل  و  صنعت  رشته های  همٔه  می آید.  پدید  ماشین سازی،  صنایع 
تحول فرا می گیرد. اقتصاد ماشینی بر تولید اجتماعی در مجموع خویش تسلط 

می یابد، درحالی که خود این اقتصاد زیر سلطٔه صاحبان سرمایه قرار دارد.
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کشور  این  در  را  سرمایه داری  و  شد  آغاز  انگلستان  از  صنعتی  انقالب 
مسلط ساخت. در فرانسه، انقالب صنعتی از آغاز قرن نوزدهم، یعنی پس از 
نوزدهم،  قرن  دّوم  نیمٔه  از  آلمان  در  و  بورژوایی جان گرفت،  بزرگ  انقالب 
»انقالب  از  نوعی  نشست.  ثمر  به   1871 درسال  آلمان  اتحاد  از  پس  به ویژه 
راه رشد سرمایه داری  که  دیگر کشورهایی  و  ما  در کشور  صنعتی« هم اکنون 
را پیش گرفته اند در کار انجام است. ویژگی های آن را به جای خود بررسی 

خواهیم کرد.

تشدید  و  کارگر  طبقٔه  وضع  در  سرمایه داری  شدن  تأثیرصنعتی   .5
بهره کشی از آن

الف- افزایش سریع بارآوری کار
به  و  می برد  باال  بی سابقه ای  به طور  را  کار  بارآوری  بزرگ  صنعت  و  ماشین 
مانوفاکتور  حتی  و  سرمایه داری  ماقبل  شیوه های  که  می رساند  سطحی  چنان 
سرمایه داری آن را به خواب هم نمی دیدند. اگر پیشه ور نخ ریسی می توانست 
تا 20  تنها یک دوک را بچرخاند، نخستین ماشین های ریسندگی یکباره 15 
دوک را به کار انداختند، و اینک دستگاه های ریسندگی طوری است که یک 

کارگر تا 50 دستگاه ریسندگی را با هزاران دوک به کار می اندازد.
بارآوری  افزایش  برابر  در  پایان ناپذیری  فراخ  پهنٔه  ماشینی  بزرگ  صنعت 
کار انسانی می گشاید. در فاصلٔه 23 سال )از 1950 تا 1973( بارآوری کار 
صنایع در ایاالت متحدٔه آمریکا 2/3 بار، در انگلستان 1/9 بار، و در فرانسه 

3/3 بار افزایش یافته است.1
دست  در  تولید  وسایل  مالکیت  وقتی  گفتیم،  پیش  صفحات  در  چنان که 
مشتی سرمایه دار بزرگ متمرکز است، طبعًا نتایج حاصل از پیشرفت صنعتی 
سبب  سرمایه داری  جامعٔه  در  کار  بارآوری  افزایش  می شود.  آنها  نصیب  نیز 

1-  این آمارها از انسیکلوپدی بزرگ شوروی گرفته شده است. 
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کاهش ارزش نیروی کار می شود که اضافه ارزش نسبی، یعنی سهم سرمایه دار 
را از روزانه کار کارگر باال می برد. موافق آمارهای موجود، در سال 1955 در 
ایاالت متحدٔه آمریکا کارگران تنها یک چهارم روزانه کار خویش را برای جبران 
دستمزد خود، و سه چهارم آن را به رایگان برای سرمایه دار کار می کردند. در 

ژاپن این نسبت یک به پنج بود.1

ب- کار زنان و کودکان
تنها از طریق افزایش بارآوری کار نیست که صنعت ماشینی سرمایه داری موفق 
می شود اضافه ارزش نسبی فراوانی به دست آورد. یکی از نخستین تأثیرهای 
ماشینی شدن صنعت در سرمایه داری، جلب تعداد زیادی از زنان و کودکان به 
کار در کارخانه هاست. صنعت ماشینی وظیفه ای را که به گردن کارگر جزءکار 
کمتری  به مراتب  بدنی  نیروی  و  مهارت  کارگر  از  می کند.  ساده  بسیار  است 
طلب می شود. زمینه ای فراهم می آید که از زنان و کودکان به میزان وسیع و 
توده ای استفاده شود. البته در کارگاه های ـ دستی ـ مانوفاکتور نیز از کار زنان 
و کودکان استفاده می شد. در کشور ما می توان از صنعت دستی قالی بافی به 
عنوان نمونه یاد کرد. اّما جلب تودٔه وسیع میلیونی زنان و کودکان به کار در 

صنعت از نتایج مستقیم ماشینی شدن است.
اّول و قابل ذکر صنعت ماشینی نوین در زمان رضاشاه  درکشور ما موج 
ایام تعداد زیادی  و به خصوص در دو دهٔه 1920- 1940 وارد شد. در این 
کارخانه های نساجی پدید آمد که تودٔه وسیعی از زنان و کودکان را به کار جلب 
کرد. در آستانٔه سّوم شهریور 1320- اوت 1941- در صنعت ماشینی ایران 
45 هزار کارگر کار می کرد که 13 هزار نفر آنها زن و کودک بودند. از جمله، 
از 19 هزار کارگری که درکارخانه های نساجی قماش کار می کردند، نزدیک 8 

هزار نفر زن و کودک بودند که بیش از 40٪ کارگران را تشکیل می داد.
در انتشارات تبلیغاتی هیئت حاکمٔه ایران، هر سال هفدهم دی ماه 1314 
جشن  ایرانی  زن  آزادی  و  حجاب  کشف  روز  عنوان  به  را   )1936 )ژانویٔه 

1-  این آمارها از انسیکلوپدی بزرگ شوروی گرفته شده است. 
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می گیرند، ولی از انگیزٔه واقعی این اقدام حکومت رضاشاهی سخن نمی گویند. 
در آن موقع، صنایع نوبنیاد ایران- به ویژه صنایع نساجی- می خواست زنان را 
با  این مانع را  به کار جلب کند، ولی حجاب مانع بود. حکومت رضاشاهی 
کشف حجاب شکست. از آن پس زنان »آزادی« بیشتری یافتند که نیروی کار 
خود را بفروشند. کشف حجاب رضاشاهی هیچ گونه تغییری در وضع حقوقی 
زن پدید نیاورد. زن همچنان اسیر ماند. او نصف آدم حساب می شد. از ارث 
پدری نصف سهم می برد و طبعًا آسان بود تا نصف کارگر مرد به او دستمزد 

پرداخت.
به  صنعت  خود  در  را  کودکان  و  زنان  اینکه  بر  عالوه  ماشینی  صنعت 
کارجلب می کند، زمینٔه مساعدی فراهم می آورد که در رشته های غیرماشینی 
صنعت، یعنی در بخش مانوفاکتور نیز از نیروی کار زنان و کودکان به میزان 

وسیع تری استفاده شود.
موافق آمار رسمی، در سال 1350 )1971( در کشور ما یک میلیون زن 
و بیش از 780 هزار کودک 10 تا 14 ساله دررشته های مختلف کشاورزی، 
آن جمله قریب 500 هزار زن  از  بوده اند،  به کار  خدمات مشغول  و  صنعت 
10 ساله به باال در صنعت کار می کرد که 450 هزار نفر آنها به صنایع نساجی 
و بافندگی تعلق داشت )در این رقم قالی بافان نیز به حساب آمده است(. در 
آمار رسمی دولتی، جمع کل زنان مزدور 800 هزار نفر است که 200 هزار 
نفر آنها مزدبگیر، و قریب 600 هزار نفر آنها به عنوان کارکنان فامیلی بی مزد 

به حساب آمده اند.1
آمدن  پایین  کودکان،  و  زنان  کار  نیروی  از  وسیع  استفادٔه  این گونه  نتیجٔه 
ارزش نیروی کار است. وقتی اعضای خانوادٔه کارگر به کار جلب می شوند، 

دیگر نگاهداری آنها در ارزش نیروی کار حساب نمی شود.
چنان که می دانیم:

معاش  برای  که  کاری  زمان  روی  از  تنها  نه  کار  نیروی  »ارزش 
بلکه  می شود،  تعیین  است  الزم  بزرگ سال  کارگر  یک  انفرادی 

1-  سالنامٔه آماری 1351، صفحٔه 81.
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منوط به زمان کاری نیز هست که برای نگاهداری خانوادٔه کارگر 
ضرور است. با فرو ریختن تمام اعضای خانوادٔه کارگری به بازار 
کار، ماشین ارزش نیروی کار مرد را به مجموع خانواده اش تقسیم 

می کند.«1
برای  ضرور  حوائج  اساس  بر  را  کارگر  دستمزد  نیز  ایران  کار  قانون 
نگاهداری کارگر و زن و دو فرزند او تعیین می کند. اّما وقتی زن و فرزندان 
کارگر نیز به بازار کار وارد می شوند، این مادٔه قانون ارزش واقعی خود را از 
دست می دهد. به هر کارگری حداقل دستمزدی را می دهند که برای نگاهداری 
خود او الزم است، با این حساب که اعضای خانواده خرج خود را در خواهند 
برای نگاهداری یک  اینجاست که حداقل دستمزد کارگر که ظاهرًا  از  آورد. 
خانوادٔه چهار نفری است، از طرف مراجع رسمی ایران 9 و 10 تومان تعیین 

می شود، درحالی که بهای هر کیلو گوشت 25 تومان است.
به عبارت دیگر، سرمایه داران از طریق جلب زنان و کودکان به بازار کار، 
ارزش نیروی کار را پایین می آورند و متناسب با آن اضافه ارزش نسبی به دست 
می آورند. اّما سرچشمٔه این اضافه ارزش بارآوری کار نیست، پـرداخت نکردن 
ارزش واقعی نیروی کار است. تا وقتی مرد خانواده کار می کرد، برای تأمین 
زندگی خانواده یک روزانه کار به سرمایه دار تحویل می داد. اّما اکنون که سایر 
چهار  خانواده،  همان  زندگی  تأمین  برای  می کنند،  کار  نیز  خانواده  اعضای 

روزانه کار به سرمایه دار تحویل داده می شود.
»از این راه است که ماشین از آغاز امر، با افزایش مصالح انسانی 
بهره کشی، میدان استثمار سرمایه و درعین حال درجٔه بهره کشی را 

توسعه می دهد.«2
کارکردن زنان و کودکان کارگر، درآمد مجموع خانواده را کمی باال می برد، 
اّما این اضافه درآمد معموالً صرف هزینٔه اضافی می شود که به خانواده تحمیل 
خانوادگی  وظایف  باید  اجبارًا  می کنند،  کار  زنان  که  زمانی  زیرا  است،  شده 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، چاپ فارسی، صفحٔه 368.

2-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، چاپ فارسی، صفحٔه 368.
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نظیر پرستاری از کودک، دوخت ودوز و حتی آشپزی را به دیگران محول کنند 
و از بازار بخرند.

به خودی خود  اقتصادی-اجتماعی  فعالیت  میدان  به  زنان  جلب  البته 
نادرست نیست؛ گامی است به جلو، و به همین دلیل جنبش کارگری از آزادی 
سرمایه داری،  جامعٔه  در  اّما  می کند.  پشتیبانی  زنان  فعالیت  گسترش  و  زن 
چنان که گفتیم این گام به جلو نیز مانند هر گام دیگری، درعین حال گامی است 
به عقب در جهت تشدید بهره کشی از انسان زحمتکش و تنزل و انحطاط زنان.
چرا  است،  برده فروشی  امر  واقع  در  کار،  به  نابالغ  کودکان  واداشتن 
قرارداد  و  برود  کارخانه  به  خویش  میل  به  خود  نمی تواند  نابالغ  کودک  که 
استخدام ببندد. کودکان نابالغ را پدران، مادران و قّیم های آنها به کارخانه ها 
تحویل می دهند. در اینجا دیگر سایه ای هم از آزادی انسان در فروش نیروی 
کار موجود نیست. سرمایه دار نمی تواند ادعا کند که قراردادی برابرحقوق با 

کودک منعقد کرده است.
کار زنان و کودکان نابالغ انحطاط اخالقی عظیمی به بار می آورد که انگلس 
درخشانی  نحو  به  انگلستان«  در  کارگر  طبقٔه  »وضع  خویش  پرارزش  اثر  در 
انحطاط  این  زنده  نمونٔه  می توانیم  خویش  کشور  در  ما  است.  کرده  ترسیم 
اخالقی و پژمرده شدن نیروی فکری و جسمی کودکان و از هم پاشیدن شیرازٔه 

زندگی عادی خانواده های کارگری را به چشم ببینیم.
در  اّما  می کند.  منع  را  سال   12 از  کمتر  کودکان  کار  ایران،  کار  قانون 
واقعیت امر، صدها هزار کودک کمتر از 12 سال و حتی کمتر از ده سال در 
از  یکی  کارند.  به  مشغول  ایران  عقب ماندٔه  و  نوپا  سرمایه داری  کارگاه های 
تأمین  و  ابتدایی  مدارس  گسترش  به  دولت  توجه  عدم  مهم  اقتصادی  دالیل 
به  این سرمایه داری عقب مانده  نیاز  و  نیز همانا عالقه مندی  آموزش همگانی 
کار کودکان نابالغ است. به اصطالح صنعت قالی بافی ایران، اگر کار بی نهایت 
ارزان کودکان و زنان نباشد، ورشکست خواهد شد. به این دلیل است که وقتی 
به علت فقدان معلم و کتاب، مدارس موجود هم تعطیل می شود و کودکان در 
انتقاد از دولت و تأکید  کوچه ها سرگردان می شوند، آقای سرمایه دار به جای 
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به ضرورت آموزش همگانی، پیشنهاد می کند که کودکان دبستانی را به بهای 
ارزان به کارخانجات بفروشند. بنا به نوشتٔه روزنامٔه کیهان درجلسه ای که در 
اتاق بازرگانی و صنایع اصفهان با حضور مسئوالن و صاحبان صنایع تشکیل 

شد، مدیر کارخانٔه پروین اصفهان گفت:
و  راهنمایی  دورٔه  کالس های  و  دبستان ها  دانش آموزان  »اکثر 
کمبود محل و آموزگار و دالیل دیگر، نصف  دانشکده ها به دلیل 
روز به تحصیل اشتغال دارند و بیشتر اوقات آنان جدا از تحصیل 
و درس خواندن با بیکاری روبه روست. جوانان نیروی قابل توجه 
انسانی هستند... بجاست که در جهت برخورداری کارخانجات از 

این نیروی عظیم انسانی اقدام شود.«1
معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  توسط  نامه ای  به وسیلٔه  پیشنهاد  »این 

اصفهان برای استاندار فرستاده شد.«

پ- تمدید روزانه کار
ماشین درعین حال که نیرومندترین وسیلٔه ترقی بارآوری و پیدایش اضافه ارزش 
نسبی است، عامل نیرومندی است برای تمدید روزانه کار و ایجاد اضافه ارزش 
مطلق. ماشین از یک سو اشتهای سرمایه دار را برای تمدید روزانه کار افزایش 

می دهد و از سوی دیگر امکان چنین تمدیدی را فراهم می آورد.
پیدایش  با  اّما  است،  دائمی  روزانه کار  تمدید  به  سرمایه دار  اشتهای  البته 
ماشین این اشتها بازهم بیشتر می شود، زیرا سرمایه دار سرمایه ای صرف خرید 
ماشین کرده که سرمایٔه مرده ای است و فقط کارگر می تواند آن را به سرمایه دار 
پولی  زودتر  هرچه  درآوردن  و  سرمایه  این  بازگردانیدن  به  عالقه  بازگرداند. 
کارگر  روزانه کار  تمدید  به  را  سرمایه دار  شده،  پرداخت  ماشین  بابت  که 

عالقه مندتر می سازد.
کار  وقتی  منتها  می شود،  فرسوده  نکند،  کار  چه  و  بکند  کار  چه  ماشین، 
می کند ارزش از دست رفته به محصول کار منتقل می گردد. اّما فرسودگی از 

1-  روزنامٔه » کیهان«، ششم آبان 1355 )28 اکتبر 1976(، )تکیه از ما است(.
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تنها  ماشین  فرسودگی  به عالوه،  می شود.  کم  سرمایه دار  سرمایٔه  از  بیکاری، 
عبارت از فرسودگی ماّدی نیست. ماشین از نظر معنوی هم فرسوده می شود، 
همان  یا  می آید  بازار  به  بیشتر  بارآوری  با  نوین  ماشین های  که  معنا  بدین 
ماشین ها ارزان تر تولید می گردد و در نتیجه از ارزش مبادله ای ماشین کاسته 
می شود. بسیاری از ماشین ها، به علت نوآوری ها و اختراعات نوین، در زمانی 
که از نظر ماّدی فرسوده نیستند، کهنه شده تلقی می شوند و باید جای خود را به 
ماشین های نوین بدهند. لذا سرمایه دار اصرار دارد که هرچه زودتر سرمایه ای 

را که صرف خرید ماشین کرده به خود بازگرداند.
اینهاست دالیل افزایش اشتهای سرمایه دار به تمدید روزانه کار. البته تنها 
اشتهای سرمایه دار برای تمدید روزانه کار کافی نیست، باید امکان عینی تمدید 
وقتی  تا  ماشین  زیرا  می آورد،  فراهم  ماشین  را  امکان  این  باشد.  موجود  نیز 
تولیدی  مناسبات  در  کند، و چون  کار  بی وقفه  و  نشکسته می تواند شبانه روز 
سرمایه داری، انسان بر ماشین حاکم نیست بلکه ماشین بر انسان حاکم است، 
کارگر مجبور می شود در ساعت هایی هم که قباًل زمان طبیعی استراحت بود- 

نصف شب و بعد از نصف شب- به کار مشغول باشد.
درکشور ما با آنکه قانون کار روزانه کار را رسمًا 8 ساعت اعالم کرده، در 
بسیاری از کارخانه های نوبنیاد روزانه کار طوالنی تر از این حد قانونی است. 
یافت و قریب  در کارخانٔه کنف رشت که در سال 1355 )1976( گشایش 
500 کارگر دارد، روزانه کار 10 ساعت است. مدیرعامل کارخانه در حضور 

وزرای مسئول دولت می گوید:
شیفت  دو  در  که  است  ساعت   20 روزانه  کارخانه  کار  »ساعت 

انجام می گیرد.«1
یعنی هرنوبت- شیفت- کار، 10 ساعت.

نوبت  یک  که  می کنند  کار  نوبت  سه  در  صنعتی  کارخانه های  از  بسیاری 
خطر  به  را  کارگران  روحی  و  جسمی  سالمت  کار  ساعت  این  است.  شبانه 

می اندازد و خانوادٔه کارگر را در وضع دشواری قرار می دهد.
1-  نقل از روزنامٔه » کیهان«، 26 مهرماه 1355 )18 اکتبر 1976(.
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ت- تشدید آهنگ کار

تمدید روزانه کار با آنکه مورد عالقٔه کارفرماست، به دالیلی که در صفحات 
پیش توضیح دادیم بی دورنماست و سرانجام با محدودیت روبرو می شود. از 
اینجاست که سرمایه داران با استفاده از ویژگی کارُبرد ماشین بر شدت آهنگ 
کار می افزایند که عماًل همان نتایجی را می دهد که در تمدید روزانه کار منظور 

بود.
را  کار  آهنگ  تشدید  بورژوایی  عاّمی گرای  محافل  نوشته های  در  معموالً 
با باالرفتن بارآوری کار یکی می گیرند، درحالی که این دو مفهوم کاماًل باهم 

تفاوت دارند. بجاست ابتدا این تفاوت را توضیح دهیم:

هر  در  محصول  بیشتری  مقدار  تولید  یعنی  کار  بارآوری  بردن  باال 
ساعت از کار الزم اجتماعی.

فرض می کنیم در یک کارگاه دستی نساجی هر کارگر در هر ساعت کار 
الزم اجتماعی دو متر پارچه می بافد. وقتی این کارگاه دستی به کارخانه بدل 
شود و ماشین به کار افتد، بارآوری کار باال می رود، به طوری که هر کارگر در 
هر ساعت کار الزم اجتماعی به فرض صد متر پارچه می بافد. در این صورت 
زیرا مقدار کار الزم اجتماعی موجود  باال رفته است  بارآوری کار  می گوییم 
در هر واحد کاال کم شده است. در هر متر پارچه ای که در کارگاه دستی بافته 
شده، نیم ساعت و یا 1800 ثانیه کار الزم اجتماعی نهفته است، و در هر متر 
پارچٔه تولیدی در کارخانٔه مدرن، 36 ثانیه. بارآوری کار در اینجا 50 بار باال 

رفته است. عواملی که بارآوری کار را افزایش می دهند عبارتند از:
1- تکامل نیروهای مولده، و

2- بهبود سازمان دهی کار.
وقتی ابزار نوین و ماشین کامل تری به کار گرفته می شود، وقتی تکنولوژی 
بیشتر  محصول دهی  با  و  بهتر  مصالح  و  خام  مواد  از  و  می یابد  تکامل  تولید 
استفاده می شود، وقتی مهارت فنی کارگر باال می رود و کار تولید بخردانه تر 
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سازمان می یابد، بارآوری کاال باال می رود. انسان مولد می تواند در هر ساعت 
باالبردن  کند.  تولید  محصول  بیشتری  مقدار  خویش  اجتماعی  الزم  کار  از 
نسبی  افزایش  و  سرمایه دار  طرف  از  سرمایه گذاری  مستلزم  طبعًا  بارآوری 

سرمایٔه ثابت است.

همان  با  شود  وادار  کارگر  که  است  این  از  عبارت  کار  آهنگ  تشدید 
سرمایه دار  اینکه  بدون  کهنه،  تکنولوژی  همان  و  قبلی  کار  وسایل 
ساعت  هر  در  یعنی  کارکند،  سریع تر  باشد،  گذاشته  جدیدی  سرمایٔه 
کار، مقدار بیشتری از نیروی عضالنی و دماغی خود را مصرف نماید.

البته در این صورت نیز در هر ساعت کارمحصول بیشتری تولید می شود، 
اّما از مقدار کار الزم اجتماعی که در هر واحد کاال نهفته است چیزی کاسته 
نمی شود. اگر صاحب کارگاه دستی نساجی کارگرانش را وادار کند شدیدتر 
کار کنند تا در هرساعت به جای دو متر، سه متر پارچه ببافند، اگرچه در ظاهر 
اّما در  ثانیه وقت صرف کرده اند،  یا 1200  آنها برای تولید هر متر 20 دقیقه 
واقع در هر متر پارچه مانند سابق 1800 ثانیه کار الزم اجتماعی نهفته خواهد 
بود. چرا؟ زیرا آنان در این یک ساعتی که شدیدتر کارکرده اند، آن قدر نیروی 
نیم  و  در یک ساعت  در حالت عادی  که  نموده اند  مغزی و عضالنی صرف 

صرف می کردند.

باال بردن شدت کار از نظر نتیجه شبیه تمدید روزانه کار و دراز کردن 
از  کاستن  معنای  به  کار  بارآوری  بردن  باال  ولی  است،  اضافی  زمان 

زمان الزم اجتماعی ]است[.

کاربرد ماشین چنان که در آغاز گفتیم بارآوری کاال را باال می برد و عامل 
مهم تولید اضافه ارزش نسبی است، اّما کاربرد ماشین از سوی دیگر امکان 
فراهم می کند که کارگر شدیدتر کار کند و در هرساعتی که پای ماشین ایستاده 
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بیش از آنچه برای کار عادی اجتماعی ضرور است انرژی مصرف نماید.

تشدید آهنگ کار و تمدید روزانه کار، از آنجا که از یک نوع اند، یکدیگر را 
نفی می کنند. بدین معنا که اگر کارگر شدید کار کند نمی تواند مدت طوالنی 
به کار ادامه دهد، اّما اگر روزانه کارش کوتاه تر شود، می توان شدیدتر به کارش 
کشید. از اینجاست که طبقٔه سرمایه دار زمانی که در برابر تمدید روزانه کار با 
مقاومت روبرو می شود، بیش از گذشته به تشدید آهنگ کار متوسل می گردد. 
برای  مساعدی  زمینٔه  نیز  ماشین  به  کارگر  وابستگی  و  ماشینی  تولید  ویژگی 
موفقیت در این امر فراهم می آورد. سرعت چرخش ماشین ها افزایش می یابد 

و انواع شیوه های پرداخت مزد اختراع می شود.
»ماشین در دست سرمایه دار مبدل به وسیلٔه عینی می شود که به طور 
مستقیم به منظور کاردوشی بیشتر در زمان واحد مورد استفاده قرار 

می گیرد.«1
برابر  سه  کارگر  از  ساعته،   10-9 روزانه کار  همان  در  »درنتیجه، 
بیشتر کار می کشند، با بی رحمی تمام آخرین رمق او را می گیرند، با 
سرعت سه برابر هر قطره از انرژی عصبی و عضالنی بردٔه مزدور 

را می مکند. زودتر می میرد؟ پشت در عدٔه زیادی منتظرند.«2
و  کار  از  ناشی  حوادث  افزایش  مهم  عوامل  از  یکی  کار  آهنگ  تشدید 
گسترش بیماری های شغلی است. تعداد کارگرانی که براثر بهره کشی حیوانی 
از  بسیاری  در  می دهند  دست  از  را  خود  جان  خستگی  از  ناشی  حوادث  و 
در  کشورها  این  که  است  تلفاتی  از  بیشتر  به مراتب  سرمایه داری  کشورهای 
جنگ ها داده اند. انگلستان در جنگ دّوم جهانی 566 هزار نفر در جبهٔه جنگ 
تلفات داد، اّما تعداد قربانیان حوادث کار )مرده و زخمی( در همین مدت، از 
یک میلیون و نیم بیشتر بود. ایاالت متحدٔه آمریکا در جنگ دّوم جهانی 700 
هزار نفر تلفات داد، درحالی که قربانیان ساالنٔه تولید در این کشور سه بار بیش 

از آن است.

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، چاپ فارسی، صفحٔه 362.
2-  لنین، » مجموعٔه آثار«، چاپ چهارم روسی، جلد 18، صفحٔه 556.
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این مسئله را دنبال نمی کنند که  در کشور ما مقامات دولتی به طور جدی 
شدت کار و عدم توجه به سالمت کارگران چه عواقبی به بار می آورد. آماری 
در دست نیست. آیین نامه ای که برای »حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه ها« 
تنظیم شده تنها کارگاه هایی را که مشمول قانون کارند دربر می گیرد، و تازه 
اعتراف  کشور  انسانی  نیروی  بررسی های  رئیس  نمی شود.  اجرا  هم  آنجا  در 

می کند که:
»آمار دقیقی از سوانح ناشی از کار در دست نیست. فقط نشانه هایی 
در  سانحه زده  بیمه شدگان  تعداد  مثال،  به طور  دارد.  وجود  آن  از 
 28 از   1352 سال  در  و  بوده  نفر  هزار   18 بر  بالغ   1347 سال 
هزار نفر تجاوز کرده است. به علت پیشرفت تکنولوژی و ورود 
افزارهای سریع خودکار در صنعت، شدت و حدت سوانح رو به 
ازدیاد است. صنایع فلزی بیشترین رقم را دربرگرفته است )حدود 

27 یا 28 درصد کل سوانح(.«1
هزار   900 بیمه شدگان  کل  تعداد   1352 سال  در  که  بگیریم  نظر  در  اگر 
 3 الاقل  که  می شود  معلوم  است(،  واقع  از  بیش  بسیار  )که  شده  اعالم  نفر 
درصد بیمه شدگان در این سال دچار سانحه شده اند. ولی می دانیم که اکثریت 
در  و درست  نیستند  بیمه  و حمل ونقل  کارگران ساختمانی  به ویژه  کارگران، 
اینجا می توان تصوری از  از  میان آنهاست که سانحه زدگی بسیار زیاد است. 
تعداد عظیم قربانیان کار در ایران به دست آورد. یک آمار ناقص حاکی است 
با  که در کشور ما دو میلیون و چهارصد هزار نفر معلول زندگی می کنند که 

رشد صنعت در حال افزایش است.2
غلبه  کارگر  بر  بی خوابی  و  خستگی  و  می شود  شدید  کار  آهنگ  وقتی 

می کند، عوامل ]حوادث[ ناشی از کار به طور تصاعدی باال می رود.
آن  با  لحظه  یک  فقط  کارگر  دست  می آید.  پایین  پرس  دیگر  ثانیه  »چند 
چه  کند  قطع  را  دستش  ماشین  اگر  بدزدد،  دیر  را  دستش  اگر  دارد.  فاصله 
اردیبهشت   26 رستاخیز«،   « روزنامٔه  از  نقل  کار،  کنفرانس  نهمین  در  نراقی  احسان  سخنرانی    -1

.)1356( 2536
2-  روزنامٔه » کیهان«، 13 مهرماه 1354.
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می شود؟ شب هنگام با کدام دست نان به خانه ببرد، با کدام دست بچه ها را 
بغل کند؟... به یک کارگاه چوب ُبری می رویم. فضای کارگاه انباشته از خاک 
ایجاد می کند...  ناراحتی شدیدی  این محیط  در  ماندن  دقیقه  اره است. چند 
دست یکی از کارگران به نام مسلم رضایی به طرز دلخراشی با اره بریده شده 
است... کارفرما عقیده دارد که خاک اره برای سالمت انسان مضر نیست!!... 

برای ایجاد وسایل ایمنی سرمایه الزم است، سرمایه به حد کافی نداریم.«1
فقط  شده،  برداشته  کیهان  روزنامٔه  خبرنگار  گزارش  از  که  جمالت  این 

گوشٔه بسیار کوچکی از یک حقیقت بی نهایت تلخ را بیان می کند.

ث- تضادهای کاربرد سرمایه داری ماشین. بیرون ریختن کارگران از کار
یکی از عواقب مهم کاربرد سرمایه داری ماشین، بیرون ریختن تعداد کثیری 
از کارگران است. ماشین که جای انسان را می گیرد، وقتی در درون مناسبات 
تولیدی سرمایه داری به کار گرفته می شود، به جای اینکه پشتیبان انسان بوده، به 
رفاه او کمک کند، علیه انسان زحمتکش برمی گردد. با به کار افتادن ماشین، 
از دست می دهند و »زائد« می شوند.  را  انسان زحمتکش کار خود  هزاران 
بازار کار، تمدید روزانه کار و تشدید آهنگ  به  جلب وسیع زنان و کودکان 

کار نیز این روند دردناک را تشدید می کند.
به طور مثال، می توان از صنایع نفت ایران در حوزٔه کنسرسیوم بین المللی 
نفت-  صنایع  شدن  مّلی  از  قبل  سال   -1950 سال  در  گفت.  سخن  نفت 
کار  روزمزد  کارگر  نفر   42٫614 انگلیس  نفت  شرکت  امتیاز  منطقٔه  در 
می کردند. بیست سال بعد، تعداد کارگران امور صنعتی به کمتر از 11 هزار 
نفر کاهش یافت، یعنی تقریبًا به یک چهارم رسید، درحالی که تولید نفت از 
سی میلیون ُتن در سال 1950 به 173 میلیون تن- شش برابر سال 1950- 
رسیده بود. موافق آمار رسمی که شرکت های عامل نفت کنسرسیوم منتشر 
کرده اند، تنها در 5 سالٔه 1966 تا 1970، از عملیات مناطق نفت خیز قریب 
هزار   6 قریب  آبادان  پاالیشگاه  عملیات  از  و  ایرانی،  کارگر  نفر  چهارهزار 

1-  روزنامٔه » کیهان«، 7 شهریور 1353.
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کارگر )جمعًا ده هزار نفر( را اخراج کرده اند، درحالی که در همین مدت تولید 
نفت خام دو برابر شده است.1

مدیران کنسرسیوم هنوز این تقلیل را کافی نمی دانند و معتقدند که:
به  بتوان  تا  است  نیاز  کارکنان  از  بیشتری  تعداد  تقلیل  به  »هنوز 

سازمانی با تعداد مناسب کارکنان دست یافت.«
ولی  است...  داوطلبانه!  کارگران  »اخراج  که  مدعی اند  آنان 

کارگران استقبال زیادی از آن نمی کنند!!«2
کارگرانی که در یک رشتٔه صنعت کار خود را از دست داده اند، اگر بتوانند 
ساده  امر  این  اّما  می کنند.  پیدا  خود  برای  کاری  صنعت  دیگر  رشته های  در 
نیست. کارگر اخراج شده مهارت خود را از دست می دهد و برای استخدام 
از  به آسانی  نمی توانند  کارگران  به عالوه،  دارد.  نیاز  جدید  مهارت  به  مجدد 
کاری به کار دیگر، از شهری به شهر دیگر منتقل شوند. بیرون ریختن کارگران 
دیگر،  کارخانٔه  یا  دیگر  رشتٔه  در  آنها  جذب  و  کارخانه  یک  یا  رشته  یک  از 
روندی است ُپر از تضاد، بحرانی و دشوار که سنگینی آن قبل از همه به دوش 

طبقٔه کارگر می افتد.
استفاده از ماشین در صنایع در طول زمان سبب می شود که بر تعداد مطلق 
کارگران شاغل در صنایع افزوده شود، اّما تعداد نسبی آنان- یعنی نسبت سرمایٔه 
سرمایه داری  کاربرد  تضاد  اینجا  در  می یابد.  کاهش  ثابت-  سرمایٔه  به  متغیر 
تولید  برای  تنها  سرمایه داری  مؤسسٔه  می دانیم،  چنان که  است.  نهفته  ماشین 
اضافه ارزش و تصاحب آن توسط سرمایه دار پدید می آید. اضافه ارزش نیز تنها 
تعداد  که  باشد  باید عالقه مند  زاده است. پس سرمایه دار  انسانی  زندٔه  کار  از 
هرچه بیشتری کارگر استخدام کند و هرچه ممکن است سرمایٔه متغیر خود را 
نسبت به بخش ثابت باالتر نگاه دارد. اّما کاربرد ماشین نتیجٔه عکس می دهد. 
فوق العاده،  اضافه ارزش  برای کسب  در تالش  و  رقابت  به خاطر  سرمایه دار 
کارگرانش  تعداد  از  آن  اثر  بر  و  می گیرد  کار  به  است  بارآورتر  که  را  ماشین 

نفت«،  نشریٔه ویژٔه شرکت های عامل   « ایران 1970،  نفت  بررسی عملیات شرکت های عامل    -1
صفحٔه 50.

2-  همان نشریه، صفحٔه 21.



166     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
بیشتر  هرچه  آوردن  دست  به  هدفش  که  او  می کاهد.  ثابت  سرمایٔه  به  نسبت 
حجم اضافه ارزش است می کوشد تا نرخ اضافه ارزش را باال برد، و از طریق 
کاربرد ماشین به این نتیجه می رسد. اّما بر اثر کاربرد ماشین، عامل دّوم ایجاد 
کنندٔه حجم اضافه ارزش، یعنی تعداد کارگر، کاهش می یابد. در فرمول حجم 

اضافه ارزش داشتیم:
M = K × m´ × n

m که نرخ اضافه ارزش است، زیاد می شود و عامل دیگر،  یک عامل، یعنی́ 
یعنی n که تعداد کارگر است، کم می شود. به عبارت دیگر، کاربرد سرمایه داری 
ماشین به مثابه وسیلٔه رسیدن به هدف- که افزایش حجم اضافه ارزش است- 

با خوِد این هدف در تضاد می افتد.
سرمایه دار وقتی از ماشین استفاده می کند که بهایی که بابت ماشین پرداخته 
کمتر از دستمزدی باشد که می بایست به کارگران می داد تا کارهمان ماشین را 
انجام دهند. لذا هر قدر در کشوری سطح دستمزدها پایین تر باشد، سرمایه دار 
کمتر به فکر استفاده از ماشین می افتد، و در رشته هایی که سطح دستمزد پایین 
است، کمتر ماشین راه می یابد ) مثاًل در کشاورزی یا به طور کلی در کشورهای 
اختراع  کشوری  در  ماشینی  که  می افتد  اتفاق  چه بسا  رشته ها(.  همٔه  در  فقیر 
و  سال ها  معّینی  اختراع  یا  می افتد،  کار  به  دیگری  کشور  در  ولی  می شود، 

سال ها در گاوصندوق ها می ماند و مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تضادها  با  توأم  ماشین  سرمایه داری  کارُبرد  دلیل،  این  »به 
از  کمتر  دوران  طی  بورژوازی  سو  یک  از  ومحدودیت هاست. 
صد سال تسلط طبقاتی خویش، از مجموع تمام نسل های پیشین 

نیروهای مولده ای با کمّیت و عظمت بیشتر پدید آورده است«1
به  از همٔه امکاناتی که  از سوی دیگر، نمی تواند  و هنوز پدید می آورد، و 

وجود آورده است برای تکامل باز هم سریع تر استفاده کند.

انتشارات  از  هرمز(،  )م.پ.  فارسی  ترجمٔه  کمونیست«،  حزب  مانیفست   « انگلس،  و  مارکس   -1
حزب تودٔه ایران، صفحه های 72-71. 
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6. کارخانٔه سرمایه داری – انضباط سرمایه داری

پایٔه  بر  که  است  سرمایه داری  همکاری  عالی  شکل  سرمایه داری،  کارخانٔه 
است.  شده  ساخته  ماشینی  سیستم  کارُبرد  و  مزدور  کارگر  از  بهره کشی 
خصوصیت اجتماعی این مؤسسه عبارت از آن است که در آن کارگر بر ماشین 
کارخانه  ماشینی  سیستم  دارد.  تسلط  کارگر  بر  ماشین  بلکه  نیست،  مسلط 
توسط نیروی محرکٔه عظیم و به حکم سرمایه دار به طور دائم می چرخد و پیش 
می رود، و کار کارگر چه بسا جریان یکسان، خسته کننده و رنج آور مراقبت از 
ماشین و کمک به ماشین است. کارگر به زائدٔه این سیستم عظیم بدل می شود. 
او  از  روحی  و  جسمی  آزاد  فعالیت  هرگونه  می گردد.  ُخرد  کارگر  اعصاب 

سلب می شود:
»زیرا ماشین کارگر را از کار آزاد نمی کند، بلکه کارش را بی محتوا 
کار  پروسٔه  تنها  که  جهت  آن  از  سرمایه داری  تولید  هر  می سازد. 
نیست، بلکه درعین حال پروسٔه ارزش افزایی سرمایه است، دارای 
این خصوصیت است که نه تنها کارگر بر شرایط کار مسلط نیست، 

بلکه به عکس، این شرایط است که بر کارگر تسلط دارد.«1
ما در بحث از کارگاه دستی به این نوع وابستگی کارگر به کار اشاره کردیم و 
گفتیم زمانی که استادکار پیشه ور به کارگر جزءکار بدل می شود، مقدار زیادی 
تهی  از محتوای خالق  رفته رفته  او  کار  و  از دست می دهد  را  آزادی خود  از 
می شود. پیدایش ماشین و کارُبرد سرمایه داری آن، مرحلٔه کیفی نوینی در این 
روند است. در کارخانٔه سرمایه داری، کارگر دیگر کمترین جنبٔه خالق ندارد. 
کار او تکرار مکرر و خسته کنندٔه یک عمل جزئی مکانیکی است. آن قدر ساده 
و تکراری است که گاه انجامش از عهدٔه یک کودک نابالغ و آموزش ندیده هم 
متفکر  و  انسان های خالق  تا سطح  را  نه تنها کودکان  کار،  نوع  این  برمی آید. 
بزرگ سال باال نمی کشد، بلکه بزرگ ساالن را نیز تا حد یک خودکار بی روح 

پایین می آورد.
1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 392.
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پیدایش  از  سرمایه داری،  مانوفاکتور  سپس  و  ساده  همکاری  بررسی  در 
مدیریت سرمایه داری و انضباط سرمایه داری کار سخن گفتیم، ولی یادآوری 
کار  ابزار  بر  هنوز  سرمایه داری  مانوفاکتور،  و  ساده  همکاری  در  که  کردیم 
به طور  را  خویش  امکانات  همٔه  نمی تواند  لذا  و  است  استوار  پیشه وری 
ماشین،  پیدایش  با  بنمایاند.  کمال  و  تمام  را  و چهرٔه خود  گیرد  کار  به  کامل 
سرمایه داری به نیروی مولدٔه خاص خویش دست می یابد و آنگاه از هر نظر 
می شکفد، و از جمله مدیریت سرمایه داری و انضباط سرمایه داری نیز به حد 
اعالی تکامل خود می رسد. در کارخانٔه سرمایه داری، انضباطی پدید می آید 
که سربازخانه ای است. کارگران به دو دسته، کارگران دستی و مراقبین کار، 
یعنی سربازان و درجه داران تقسیم می شوند، و سرمایه دار با تکیه بر ماشین و 
او می گردد، فرماندهی زورگویانه و مطلق العنان  به حکم  سیستم ماشینی که 

آنها را به عهده می گیرد و تسمه از ُگردٔه کارگر می کشد.

7. گناه از کیست؟

محافل بورژوایی تمام معایبی را که برشمردیم نتیجٔه ضروری کاربرد ماشین 
بار خواهد  به  را  نتایج  کار رود همین  به  ماشین هرجا  آنان،  نظر  به  می دانند. 

آورد. می گویند:
ایجاب  را  وابستگی ها  همان  و  کاربردها  همان  همواره  »فنون 

می کند.«1
یا  ماشین  گناه  برشمردیم  ما  که  معایبی  نیست.  چنین  امر  حقیقت  در  اّما 
و  سرمایه داری  مناسبات  گناه  بلکه  نیست.  آن  کاربرد  غیرقابل اجتناب  نتیجٔه 
کارُبرد سرمایه داری ماشین است. این معایب از اینجا برمی خیزد که مالکیت 
از  بهره کشی  روند  درعین حال  تولید،  روند  و  است  سرمایه دار  آِن  از  ماشین 

کارگر است. مارکس می گوید:
1-  آندره پی  یتر، » مارکس و مارکسیسم«، از انتشارات دانشگاه تهران، صفحٔه 133.
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درحالی که  می کند،  کوتاه  را  کار  زمان  خود  خودی  به  »ماشین 
استفادٔه سرمایه داری از آن موجب دراز شدن روزانه کار می شود. 
ماشین به خودی خود کار را آسان می کند، در صورتی که استفادٔه 
به  ماشین  می گردد.  کار  آهنگ  تشدید  موجب  آن  از  سرمایه داری 
استفادٔه  نیروی طبیعت است، ولی  بر  انسان  پیروزی  خودی خود 
سرمایه داری از آن، قدرت طبیعت را بر انسان چیره می کند. ماشین 
فی نفسه موجب توانگری تولیدکننده است، در صورتی که استفادٔه 

سرمایه داری از آن موجب مستمندی اوست و غیره.«1

8 . تأثیر انقالبی صنعت بزرگ در صنایع دستی، پیشه وری و خانوادگی

گریزی  آن  از  و  می برد  میان  از  را  پیشه وری  و  دستی  صنایع  بزرگ،  صنعت 
صنایع  به جای  سرمایه داری  بزرگ  صنعت  شدن  جانشین  روند  اّما  نیست، 
صنعت  تضاد.  از  پر  و  دردناک  بی نهایت  است  روندی  پیشه وری،  و  دستی 
نفوذ  آنها  در  فراگیرد،  را  رشته ها  تمام  اینکه  از  قبل  هنوز  سرمایه داری  بزرگ 
می کند و آنها را به تبعیت خود درمی آورد. نظم کارخانه ای به صنایع دستی و 
پیشه وری نیز رسوخ می کند. استفاده از کار کودکان و زنان در صنایع دستی و 

کوچک نیز وسعت می گیرد.
صنایع دستی و مانوفاکتور قدرت مقابله با صنایع بزرگ را ندارند. تفاوت 
میدان رقابت هرگونه  در  متفاوت است که  آن چنان  این دو،  در  کار  بارآوری 

برابری و امکان مقاومت را از صنایع کوچک سلب می کند.
در  بزرگ  سرمایه داران  است.  کوچک  صنایع  ویران کنندٔه  بزرگ  صنعت 
میدان رقابت سرمایه داران کوچک را ُخرد کرده سرمایٔه آنها را می ربایند، یعنی 
صنایع  کابوس  بزرگ  صنعت  رشد  می کنند.  مالکیت  سلب  آنها  از  واقع  در 

کوچک است. یکی از صاحبان صنایع کوچک می گوید:
1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 480.
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نحوی  به  که  را  کسانی  همٔه  وحشت  و  ترس  حالت  یک  »امروز 
است.  گرفته  فرا  دارند  دستی  فرش،  صدور  و  توزیع  و  ایجاد  در 
دست  از  وحشِت  ورشکستگی،  از  وحشت  بیکاری،  از  وحشت 

دادن سرمایه و شهرت… همه نگران آینده اند.«1
با این حال، صنعت بزرگ عالقه مند نیست که صنایع دستی را یکباره از میان 
بردارد. وجود این صنایع برای مدت طوالنی از چند نظر برای صنعت بزرگ 
سودمند است. نخست اینکه صنایع دستی پیشه وری و خانگی پناهگاهی است 
برای تعداد کثیری از زحمتکشان که بر اثر گسترش صنعت سرمایه داری بیکار 

شده اند.
»کارگرانی که از صنایع بزرگ بر اثر خودکار شدن رانده می شوند، 

غالبًا جایی بهتر ازصنایع کوچک نخواهند یافت.«2
را  نیمه بیکاران  و  پنهان  بیکاران  زیادی  تعداد  ایران  »صنایع دستی 

اشتغال می دهد.«3
ایجاد  بیشتری کار  برای عدٔه  این صنایع »می توان  از طریق فقط گسترش 

کرد.«4
»هم اکنون درایران قریب دو میلیون نفر به تولید فرآورده های دستی 
اشتغال دارند )دائم یا فصلی( و تنها در صنایع قالی بافی و متعلقات 

آن، قریب 700 هزار نفر کار می کنند.«5
صنایع قالی بافی در واقع کلکسیونی است از انواع و اشکال تولید، از کار 
پیشه وری و خانوادگی گرفته تا مانوفاکتورهای عظیم با چندصد و چندهزار 
کارگر. صنایع قالی بافی ایران با وجود پراکندگی و تنوع شکل ظاهری، به طور 
کامل تابع سرمایه و به ویژٔه سرمایٔه بزرگ است که با انواع تسمه ها این رشتٔه 

صنعت را وابسته به خود نگاه می دارد.

اتاق های  کنفرانس  پنجمین  نشریٔه   « از  نقل  قالی بافی،  رشتٔه  سرمایه دار  هشیار،  آقای  سخنرانی    -1
بازرگانی ایران«، تهران 1348، صفحٔه 401.

2-  انصاری، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی، نقل از همان نشریه، صفحٔه 307.
3-  » زندگی اقتصادی ایران«، دکتر منوچهر فرهنگ، تهران 1345، صفحه های 138-135.

4-  روزنامٔه » کیهان«، اّول بهمن 1351.
5-  » زندگی اقتصادی ایران«، دکتر منوچهر فرهنگ، تهران 1345، صفحه های 138-135.
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است  این  بزرگ،  صنعت  برای  دستی  صنایع  فعالیت  ادامٔه  سود  دّومین 
که ارزش نیروی کار را در سطح نازلی نگاه می دارد. صنایع دستی که از نظر 
بارآوری قابل قیاس با صنعت بزرگ نیستند، تنها از طریق پرداخت دستمزد کم 
می توانند محصوالت خود را به بازار عرضه کنند، و چون کارگران آنها کسانی 
هستند که از شدت فقر و بیکاری به آنها پناه برده اند، مجبورند با دستمزد کم 

بسازند.
شده  نوشته  آن  از  بیش  ایران  قالی بافی  کارگران  فالکت بار  وضع  دربارٔه 
خاص  وضع،  این  که  می کنیم  یادآوری  تنها  باشد.  تکرار  به  نیازی  که  است 
ایران در چنین وضعی  نیست؛ کارگران همٔه صنایع دستی و سنتی  قالی بافی 

به سر می برند.
در  را  دستمزدها  سطح  دستی،  صنایع  در  دستمزد  نازل  سطح  وجود 
برای  فعالیت صنایع دستی  ادامٔه  پایین می آورد. سّومین سود  مجموع کشور 
صنعت بزرگ این است که این صنایع می توانند با دستمزد نازل و بهای کم، 
مقداری از مواد اّولیه و نیمه ساختٔه مورد نیاز صنعت بزرگ را تأمین کنند، و 
در رشته هایی که هنوز به کار انداختن سرمایٔه فراوان برای خرید ماشین آالت 
رئیس  نهاوندی  هوشنگ  کنند.  فعالیت  نیست،  سودآور  کافی  حد  به  مدرن 
صنایع  این گونه  تشویق  که  است  معتقد  ایران،  حکومت  »اندیشمندان«  گروه 
امکان می دهد که بدون نیاز به سرمایٔه بسیار و تشکیل سرمایٔه ثابت سنگین، 

بسیاری از کاالهای مصرفی به بهای ارزان تولید و عرضه شود.1
چهارمین فایده ای که ادامٔه فعالیت صنایع دستی برای صنعت بزرگ دارد 
این است که این صنایع در زمان رونق اقتصادی، سرمایه های کوچک را گرد 
و  کرده  ورشکست  بحران،  و  رکود  زمان  در  و  می اندازد،  کار  به  و  می آورد 

سرمایه ای را که گرد آورده است به سرمایه های بزرگ تحویل می دهد.
و  کوچک  صنایع  »سازمان  ویژٔه  سازمان  درایران  که  است  دالیل  این  به 
نواحی صنعتی ایران« تأسیس شده است. این سازمان کمک می کند که در هر 
و  آمده  وجود  به  بزرگ  ماشینی  صنایع  آن  در  که  اهواز،  مثاًل  صنعتی،  ناحیٔه 

1-  » مسائل توسعٔه اقتصادی«، هوشنگ نهاوندی.
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گسترش یافته، صنایع کوچک دستی نیز گسترش یابد، که در واقع مانوفاکتور 
ماشین های  از  گاه  نوین،  مانوفاکتورهای  و  کوچک  صنایع  این  است.  جدید 
کمک  غیره  و  تراش  و  برقی  اره  خیاطی،  جوراب بافی،  ماشین  نظیر  کوچک 
خصوصیات  از  بسیاری  و  نیستند  بزرگ  ماشینی  صنعت  اّما  می گیرند، 
بزرگ؛  صنعت  به  هستند  گذاری  مرحلٔه  آنها  می کنند.  حفظ  را  مانوفاکتوری 

چنان مرحلٔه گذاری که با ورشکستگی و ویرانی کامل آنها به پایان می رسد.
زندگی  به  بزرگ  صنایع  کنار  در  که  مانوفاکتوری  و  کوچک  صنایع  در 
این  در  است.  وحشتناک  کارگر  طبقٔه  وضع  می دهند،  ادامه  خویش  دردناک 
صنایع نه تنها دستمزدها در حداقل ممکن قرار دارد، بلکه درازترین روزانه کار 
در محیطی کاماًل غیربهداشتی و بدون کمترین وسایل ایمنی حاکم است. این 

صنایع قدرت آن را ندارند که شرایط بهتری برای کارگران خود فراهم کنند.
ماشینی،  صنعت  به  مانوفاکتور  از  گذار  مرحلٔه  در  بورژوایی،  دولت های 
مریزی  و  کج دار  دوگانٔه  سیاست  مانوفاکتوری  و  کوچک  صنایع  به  نسبت 
شرایط  یک سو  از  آنها  است.  بزرگ  صنعت  نیاز  مورد  که  می کنند  دنبال  را 
فراهم  را  بزرگ  صنعت  با  آنها  کردن  جانشین  و  صنایع  این  ورشکستگی 
می آورند، و از سوی دیگر، تا وقتی و تا جایی که صنعت بزرگ به آنها نیازمند 
است به حفظ و گسترش آنها »کمک« می کنند. سیاست اعتباری دولت ایران 
که هرچندگاه مبلغ جزئی برای پرداخت وام به صنایع کوچک تعیین می کند، 
در همین جهت است. همچنین سیاست دولت ایران که صنایع کمتر از ده نفر 
کارگر را از شمول قانون کار معاف کرده نیز در این جهت است. اگر قانون کار 
به صنایع کوچک گسترش یابد و این صنایع مجبور شوند شرایطی را مراعات 
خواهد  تسریع  آنها  ورشکستگی  آنند،  رعایت  به  ملزم  بزرگ  صنایع  که  کنند 

شد.

9. صنعت بزرگ و کشاورزی

صنعت بزرگ در کشاورزی نیز انقالبی پدید می آورد که بررسی همٔه جوانب آن 
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هم اکنون مقدور نیست. الزم است ابتدا مسائل مربوط به بهرٔه زمین، مالکیت 
زمین و خرید و فروش آن بررسی شود که در بخش های آینده به آن خواهیم 
پرداخت و خواهیم توانست تأثیر انقالبی صنعت بزرگ و رشد سرمایه داری را 

در کشاورزی به طور همه جانبه ای بررسی کنیم.
سمت  اینکه  نخست  می کنیم.  اشاره  نکته  چند  یادآوری  به  تنها  دراینجا 
اصلی تأثیر صنعت بزرگ و رشد سرمایه داری در کشاورزی نیز نظیر صنایع 
است. در اینجا نیز مهم ترین تأثیر آن عبارت است از ُخرد کردن تولید کوچک، 
کردن  بیکار  درعین حال  و  پرولتاریا،  صفوف  به  دهقان  میلیون ها  راندن 
میلیون ها پرولتر مزدور. همچنان که آمدن هر ماشین و تأسیس هر کارخانه به 
معنای ورشکستگی تعداد کثیری تولیدکنندٔه کوچک و بیکار شدن کارگران، و 
به کار افتادن هر ماشین کامل تر به معنای بیکار شدن تعدادی کارگر است، در 
کشاورزی نیز رسوخ ماشین و تأثیر صنعت بزرگ، تعداد کثیری را ورشکست 

و بیکار می کند.
این است  این جهت میان صنایع و کشاورزی وجود دارد  از  تفاوتی که 
که در صنایع تعداد نسبی کارگران کاهش می یابد )نسبت به سرمایٔه ثابت(، 
افزایش  امر  نهایت  در  صنعت  در  شاغل  کارگران  مطلق  تعداد  درحالی که 
می پذیرد. اّما در کشاورزی تعداد مطلق کارگران و شاغلین نیز رو به کاهش 
تولید کشاورزی محدود  میدان  پردامنه و  تولید صنعتی  زیرا میدان  می رود، 

است.
تأثیر اجتماعی صنعت بزرگ سرمایه داری در روستا دارای اهمیت جدی 
تأمل است. صنعت بزرگ سرمایه داری »دهقانان« را که سنگر  قابل  و بسیار 
این  به  و  می نشاند،  مزدور  کارگر  آن  به جای  و  می کند  نابود  بود  کهن  جامعٔه 
به صفوف پرولتاریای شهری ریخته و در  نه تنها میلیون ها روستایی را  دلیل، 
خدمت انقالب سوسیالیستی می گذارد، بلکه در خود روستا نیز زمینٔه انقالب 

را فراهم می آورد.
نیز  روستا  تضادهای  و  اجتماعی  تحوالت  احتیاج  »بدین سان 
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هم سطح شهر می گردد.«1

سرمایه داری، ده را از شهر جدا می کند. اتحادی را که میان صنایع دستی 
و امور کشاورزی موجود بود )و هم اکنون ما در کشور خودمان شاهد وجود 
با روستا پیوسته است(، می شکند.  ایران از هر نظر  آن هستیم، صنایع دستی 
از پیش فاصله  بیش  از ده  از کشاورزی و شهر  با رشد سرمایه داری، صنعت 
می گیرد. اّما درعین حال زمینٔه پیوند کشاورزی و صنعت را در سطح عالی تر 

فراهم می آورد.

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 459.
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1. دستمزد بهای نیروی کار است

تولید  بر  سرمایه داری  موجودیت  که  است  روشن  گفتیم  تاکنون  آنچه  از 
و  می خرد  را  کارگر  کار  نیروی  سرمایه دار  است.  شده  گذاشته  اضافه ارزش 
تمام ارزش نوینی را که کارگر تولید کرده- و به مراتب بیش از ارزش نیروی 
کار است- تصاحب می کند. اّما در سطح جامعٔه سرمایه داری این واقعیت را 

به  آسانی نمی توان دید.
»در سطح جامعٔه بورژوایی، مزد کارگر مانند بهای کار جلوه می کند1« و 
با هم روبه رو  برابر  با حقوق  به نظر می رسد که گویا کارگر و کارفرما  چنین 
را دریافت کرده  آن  ارزش  از سرمایه دار  و  را فروخته  شده اند. کارگر کارش 
که  است  کار  نیروی  ارزش  پرداخت  طرز  توّهم،  این  پیدایش  علت  است. 
بهره کشی  ماهیت  و  می گیرد  خود  به  دستمزد  شکل  سرمایه داری  جامعٔه  در 

سرمایه داری را از دیده ها پنهان می دارد.
در فصل سّوم کتاب، زمانی که از نیروی کار سخن می گفتیم، در این باره 
توضیح کافی دادیم که کارگر کار خود را نمی فروشد و اصوالً نمی تواند کار 
خود را بفروشد، زیرا کار انجام شده چیزی نیست که در دست کارگر موجود 
سرمایه دار  به  را  آن  می تواند  که  است  کار  نیروی  دارد،  کارگر  آنچه  باشد. 
بفروشد و در اختیار او قرار دهد. در بازار، سرمایه دار با کار طرف نیست، با 
کارگر طرف است. مقدار محصولی نیز که کارگر تولید خواهد کرد مربوط به 
بارآوری کار و از جمله وسایل تولید است که از آِن سرمایه دار است. روند کار 
پس از فروش نیروی کار آغاز می شود، و آن وقتی است که نیروی کار کارگر 
از  خویش  میل  موافق  که  کارفرماست  اختیار  در  و  نیست  او  خود  مال  دیگر 
آن بهره می گیرد. به عبارت دقیق تر، کارگر برده است، برده ای از نوع جدید، 
برده ای که مانند کاال خرید و فروش می شود. ولی ظاهر کار طوری درست 
شده است که ماهیت بردگی را می پوشاند. در ظاهر چنین می نماید که کارگر 
خودش را نفروخته است، بلکه به مثابه انسان آزاد، با حقوق برابر، در مقابل 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 485.
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او کار  داده است.  انجام  برابرحقوق  معامله ای  او  قرار گرفته است.  کارفرما 
خود  ارزش  می دانیم،  چنان که  اّما  است.  گرفته  را  آن  ارزش  و  داده  را  خود 
تجسم کار است و نمی توان از ارزش کار سخن گفت، همچنان که نمی توان از 

وزن وزن سخن گفت.
فعالیت  مثابه  به  کار  نیست؛  ارزش  دارای  خود  خودی  به  »کار 
ارزش آفرین، خود نمی تواند دارای ارزش خاصی باشد، همچنان که 

ثقل نمی تواند وزن ویژه ای داشته باشد.«1
کارگر محروم از مالکیت وسایل تولید با سرمایه دار صاحب وسایل تولید 
چون  ولی  است،  خویش  کار  نیروی  مالک  تنها  کارگر  ندارد.  برابر  حقوق 
نیروی  نیروی کار را از خودش جدا کرده و بفروشد، هر وقت که  نمی تواند 

کارش را می فروشد، عماًل خودش را در اختیار سرمایه دار قرار می دهد.
در جامعٔه سرمایه داری، این واقعیت را که کارگر کاال است، در زیر نقاب 
دستمزد می پوشانند و در تبلیغات بازاری از حیثیت انسانی و حقوق اجتماعی 
کارگر داد سخن می دهند. اّما این تبلیغات واقعیت را تغییر نمی دهد. کارگر در 

جامعٔه سرمایه داری کاالست.
در پنجمین کنفرانس اتاق های بازرگانی ایران که به بررسی مسائل نیروی 
این  یافت،  اغیار  از  خالی  را  محیط  که  کار  وزیر  داشت،  اختصاص  انسانی 

مطلب را تصریح کرد. او گفت:
بالصراحه گفته شود: بخش خصوصی است که  این مطلب  »باید 
ما  به  باید  لذا  کارگر…  نام  به  است  کاالیی  نهایی  مصرف کنندٔه 

بگوید احتیاجش چیست و به چه مهارتی نیاز دارد.«2
وزیر کار تصریح کرد که تعلیم مهارت فنی یعنی تولید کارگر، و آن خود 
مانند تولید کاال است. سرمایه داران باید به ما- یعنی به دولت نمایندٔه سرمایه- 
را  کاال  این  بتوانیم  ما  تا  دارند  الزم  کارگر  نوع  چه  کاال،  نوع  چه  که  بگویند 

1-  از مقدمٔه انگلس بر جلد دّوم » سرمایه«، » سرمایه«، جلد دّوم، فارسی، صفحٔه 27.
2-  » نشریٔه پنجمین کنفرانس اتاق های بازرگانی ایران«، شهریور ماه 1348، صفحٔه 156 )تکیه از 

ما است(.
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موافق نیاز آنها تولید کنیم. یکی از سرمایه داران در پاسخ او می گوید:
»وظیفٔه بخش عمومی )یعنی دولت( تولید کارگر است، که بخش 

خصوصی آن را با میل و رغبت!! جذب می کند.«1
چنان که مالحظه می کنید سخن بر سر معاملٔه برابر انسان های برابرحقوق 
نیست، سخن بر سر خرید و فروش انسان-کاالست. سخن بر سر این است 
»کاال«  این  بهای  دستمزد،  پرداخت می شود.  نوین چگونه  بردٔه  این  بهای  که 

است.

شدٔه  دگرسان  شکل  دستمزد  است.  کارگر  کار  نیروی  بهای  دستمزد 
ارزش نیروی کار است، که در برابر کار و معادل حاصل همٔه روزانه کار 

پرداخت نمی شود، بلکه فقط در برابر زمان الزم پرداخت می شود.

2. نظری به قوانین کار ایران دربارٔه دستمزد و تنظیم خرید و فروش 
نیروی کار

و  دربارٔه دستمزد  که  را  آنچه  تا  ما کمک می کند  به  ایران  کار  قانون  به  نظری 
خرید و فروش نیروی کار گفتیم دقیق تر درک کنیم. مادٔه اّول  قانون کار ایران 

کارگر را به شرح زیر تعریف می کند:
دستور  به  هرعنوان  به  که  است  کسی  قانون  این  لحاظ  از  »کارگر 

کارفرما در مقابل دریافت حقوق یا مزد کار می کند.«2
در مادٔه چهارم همین قانون، تعریف مزد به شرح زیر می آید:

»مزد و حقوق عبارت از وجه نقد یا هرگونه مزایای غیرنقدی است 
که در مقابل انجام کار به کارگر داده می شود.«3

1-  همان نشریه، صفحٔه 432.
2-  » قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ایران«، گردآورنده: روح الله امین، تهران، انتشارات خورشید 

نو، سال 1355، صفحٔه 3.
3-  همان کتاب، صفحٔه 4.
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از مزد و حداقل دستمزد تعریف روشن تری داده  در مادٔه 22 قانون کار، 

می شود. در این ماده چنین می خوانیم:
»مادٔه 22- حداقل مزد کارگر عادی با توجه به حوائج ضروری و 
باید طوری باشد که تأمین  هزینٔه زندگی در نقاط مختلف کشور، 
زندگی یک مرد، یک زن، و دو فرزند را بنماید. حداقل مزد در نقاط 
مختلف کشور یا برای صنایع مختلف، هر دو سال یک بار توسط 
هیئتی مرکب از نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر طبق آیین نامٔه 
تصویب  و  کار  وزارت  تأیید  از  پس  و  می شود  پیشنهاد  خاصی 

شورای عالی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.«1
چگونگی  می رود،  سخن  کار  ساعات  از  که  زمانی  ایران،  کار  قانون  در 
رابطٔه کارگر و کارفرما و کاالیی که کارگر به کارفرما فروخته است با روشنی 

بیشتری بیان می شود. مادٔه 11 قانون کار می گوید:
»مقصود از ساعات کار، مدتی است که کارگر به منظور انجام کار 

در اختیار کارفرما می باشد.«2
قانون مالیات های مستقیم ایران در این باره صراحت بازهم بیشتری دارد. 

در مادٔه سّوم بخش اّول  این قانون چنین می خوانیم:
»مادٔه 3- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر )اعم 
از حقیقی یا حقوقی( در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال 
غیرنقد  یا  نقد  به طور  انجام یافته  کار  یا  مدت  حسب  بر  ایران  در 

تحصیل می کند، مشمول مالیات حقوق است.«3
دقیقًا می داند  مالیات  هنگام دریافت  چنان که می بینید دولت سرمایه داران 
که کارگر نیروی کار خود را می فروشد. خود را مدت معینی در روز در اختیار 

1-  » قانون کار و قانون تأمین اجتماعی ایران«، صفحه های 15-14.
2-  همان کتاب، صفحٔه 8.

  ،1353 تهران،  چاپ  امین،  روح الله  گردآورنده:  غیرمستقیم«،  مالیات های  قانون  مجموعٔه   «   -3
صفحٔه 5، )تکیه از ما است(. 

نظیر کارگر، کارمند، کارفرما و غیره.  انسانِی صاحِب حقوِق اجتماعی،  فرد  یعنی  )شخص حقیقی 
شخِص حقوقی یعنی شرکت یا مؤسسه ای که به ثبت رسیده و از نظر حقوقی به عنوان یک شخص 

شناخته شده است.(
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کارفرما قرار می دهد و در این مدت به دستور کارفرما کار می کند، و صرف نظر 
از اینکه محصول کار او چیست و اصوالً نوع کار او کدام است، مزدی دریافت 
به حوائج ضروری  مربوط  بلکه  نیست،  او  کار  به  مربوط  مزد  این  که  می کند 
زندگی او و خانوادٔه اوست. به عبارت دیگر، در اینجا روند دوگانه ای وجود 
اختیار  در  را  خود  می گیرد  که  دستمزدی  مقابل  در  کارگر  اینکه  یکی  دارد. 
کارفرما می گذارد )خود را مدت معینی به او می فروشد(، برای او کار می کند 
و محصولی می سازد که مال کارفرماست و اصوالً چند و چون آن به کارگر 
مربوط نیست. این روند در قانون کار که تعیین کنندٔه رابطٔه کارفرما با کارگر 
را  به عنوان موجود زنده ای که خود  اینکه کارگر  است وارد نمی شود. دیگر 
در اختیار کارفرما می گذارد، باید زنده بماند و باید نسل کارگر حفظ شود، و 
لذا باید حوائج ضروری او تأمین گردد. قانون کار در این مورد دخالت می کند 
وجود  به  قانونی  نظم  سرمایه دار  سود  به  کار  نیروی  فروش  و  خرید  برای  و 

می آورد.
حداقل  از  بیش  دستمزدی  ماهر  کارگران  که  گفتیم  پیش  صفحات  در 
می گیرند، زیرا کسب مهارت خود مستلزم هزینه، یعنی صرف ارزش معّینی 
است که در تعیین ارزش نیروی کار کارگر ماهر به حساب می آید. در قانون 
به کارگری  که  پایٔه محاسبٔه دستمزدها حداقل دستمزدی است  نیز  ایران  کار 
که دارای حداقل مهارت است پرداخت می شود. برای کارگرانی که مهارتی 
بیش از این دارند، قانون کار »طبقه بندی مشاغل« را پیش بینی می کند. در هر 
که  مهارتی  و  بغرنجی  نسبت  به  را  کار  گوناگون  انواع  کارگاهی،  یا  کارخانه 
برای انجامش الزم است به گروه ها و درجات مختلف طبقه بندی می کنند و به 
هرکس شغلش بغرنج تر ومهارتش بیشتر باشد، به همان نسبت دستمزدی بیش 
از حداقل می پردازند )البته اگر قانون کار اجرا شود!(. تبصره ای که به مادٔه 22 

مربوط به حداقل دستمزد اضافه شده می گوید:
»تبصره- کارفرمایان مکلفند مشاغل مختلفٔه کارگاه خود را از نظر 

مزد طبقه بندی کنند.«1
1-  » مجموعٔه قانون مالیات های غیرمستقیم«، صفحٔه 15.
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کار، برخالف سایر کاالها،  نیروی  ارزش  در  پیش گفتیم که  درصفحات 
عالوه بر عنصر ماّدی یک عنصر تاریخی و معنوی نیز وارد می شود، زیرا وسایل 
معیشت ضرور برای نگاهداری انسان ها به نسبت رشد تمدن بیشتر است. این 
مناطق  به  کشور  تقسیم  صورت  به  ایران  کار  قانون  در  مارکسیستی  اندیشٔه 
کشور  یک  داخل  در  دستمزد  حداقل  دلیل  چه  به  است.  شده  وارد  گوناگون 
متفاوت است؟ اگر به آیین نامه هایی که در سال های مختلف برای اجرای مادٔه 
22 قانون کار تدوین و منتشر شده توجه کنیم، خواهیم دید که کشور را ابتدا 
به سه منطقه، و سپس در سال های اخیر به دو منطقه تقسیم کرده اند، و مبنای 
این تقسیم چیزی جز درجٔه رشد و میزان رسوخ تمدن نیست. در آیین نامٔه سال 
اّول حداقل دستمزد 8  تقسیم شده که در منطقٔه  به سه منطقه  1349، کشور 
تومان، منطقٔه دّوم 7 تومان، و منطقٔه سّوم 6 تومان است. تهران منطقٔه اّول و 
سیستان منطقٔه سّوم است. در سال 1353 کشور به دو منطقه تقسیم شده که 
در اّولی حداقل دستمزد 9 تومان و در دّومی 8 تومان است. تهران منطقٔه اّول 

و سیستان منطقٔه دّوم است.
گاه در مطبوعات ادعا می شود که ضابطٔه این تقسیم بندی به مناطق، هزینٔه 
زندگی است که گویا در شهرهای صنعتی و بزرگ گران تر از شهرهای کوچک 
با واقعیت مربوط است. در  این ادعا بسیار کم  اّما  و مناطق دورافتاده است. 
غالب مواقع، بهای کاالهای مورد نیاز کارگران در مناطق دورافتاده که جزو 
منطقٔه سّوم به حساب می آید و دستمزد در آنها کمتر است، به مراتب گران تر از 
مناطق یک و دو است. ضابطٔه واقعی این منطقه بندی »خصوصیات اجتماعی-

اقتصادی و صنعتی است.«1
در  صنعتی  رشد  که  آنجا  کشور،  عقب ماندٔه  مناطق  در  دیگر،  عبارت  به 
مرحلٔه ابتدایی است و تمدن در سطح نازل تری است، ارزش نیروی کار کمتر 
به مدرسه  پیشرفتٔه کشور کم کم دارد فرستادن کودکان  است، زیرا در مناطق 
)الاقل در دو سه کالس اّول(، خریدن برخی از وسایل عادی تمدن امروزی، 
بار  یک  ماهی  چند  هر  زدن  سر  گاه  و  ارزان قیمت،  رادیوی  یک  داشتن  مثاًل 

1-  عبدالمجید مجیدی، وزیر کار و امور اجتماعی، روزنامٔه » اطالعات«، 29 آذرماه 1351.
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به سینما، جزو حوائج ضروری وارد می شود، و در مناطق عقب مانده تر وارد 
نمی شود.

کارگر  با  را  ایرانی  کارگر  وقتی دستمزد  این مطلب روشن تر خواهد شد 
آمریکایی یا اروپایی که کار مشابهی انجام می دهند مقایسه کنیم. به عنوان مثال، 
خویش اند،  نوع  مؤسسات  مدرن ترین  از  که  آبادان  یا  تهران  پاالیشگاه  کارگر 
بار کمتر  اروپایی که در چنین مؤسسه ای کار می کند چندین  به کارگر  نسبت 
دستمزد می گیرد. حتی کارگرانی که از کشورهایی با سطح زندگی نازل تر به 
کمتری  به مراتب  دستمزد  می کنند،  مهاجرت  کار  برای  پیشرفته تر  کشورهای 
تمدن و سطح زندگی در کشور  ارتجاع سطح  و  استعمار  که  زیرا  می گیرند، 
ما- و کشورهای دیگر نظیر ما را- نسبت به کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری 
پایین تر نگاه داشته، به طوری که »حوائج ضروری« کارگر ایرانی به مراتب کمتر 

از حوائج ضروری کارگر آمریکایی یا اروپایی است.
عنصر تاریخی و معنوی- یعنی سطح تمدن، درجٔه تکامل و تشکل طبقٔه 
چنین  برای  که  دموکراتیکی  امکانات  و  خویش،  منافع  از  دفاع  برای  کارگر 
نظایرش  و  ایران  با  پیشرفتٔه سرمایه داری  در کشورهای  فراهم است-  دفاعی 

تفاوت دارد.
پایین تر  به حداقل فروخته شود،  نیروی کار  اگر  پیش گفتیم  در صفحات 
از ارزش واقعی ارزیابی شده است، چرا که در چنین حالتی، کارگر فروشندٔه 
دارد  نگاه  سالم  و  طبیعی  اوست  کاالی  که  را  نیرو  این  نمی تواند  کار  نیروی 
طرز  در  به ویژه  هم  و  ایران  کار  قانون  در  هم  را،  اندیشه  این  دهد.  بسط  و 
اجرای آن می توان مشاهده کرد. کارفرمایان و نمایندگان دولت- که نمایندٔه 
سرمایه دارانند- »حوائج ضروری« را که برای زندگی یک کارگر و خانوادٔه او 
الزم است آن چنان تنزل می دهند که یک کارگر قادر نیست زندگی خانوادگی 

خود را حتی در نازل ترین سطح تأمین کند.
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3. َاشکاِل اساسی دستمزد

اشکالی که برای پرداخت دستمزد وجود دارد به پنهان کردن مناسبات بردگی 
در  بهره کشی  تشدید  برای  اهرمی  درعین حال  و  می کند  کمک  سرمایه داری 

اختیار سرمایه دار قرار می دهد. اشکال اساسی دستمزد دو تا است:
الف- گاه مزد، ب- کارمزد

الف- گاه مزد
در این شکل، بهای نیروی کار برای مدت معّینی که در آن کارگر خود را در 
اختیار سرمایه دار قرار می دهد، پرداخت می شود. مثاًل دستمزد برای هر روز، 

هر هفته، هر ماه پرداخت می گردد.
اّما روشن است روزانه کار می تواند متفاوت باشد، درازتر یا کوتاه تر گردد. 
معلوم  که  آورد  دست  به  درستی  تصور  دستمزد  میزان  از  می توان  زمانی  لذا 
شود دستمزد روزانه، هفتگی یا ماهانه در برابر چند ساعت کار پرداخت شده 
است. مثاًل اگر مزد روزانٔه کارگری 120 ریال باشد، بسته به اینکه روزانه کار 
او 8 ساعت یا 9 ساعت باشد، بهای هر ساعت مولد از کار او به ترتیب برابر 

خواهد بود با:
120

9 ریال 3 /13 =  و    120
8 ریال 15 = 

مارکس بهای هر ساعت مولد کار را »بهای کار« می نامد و توجه می دهد 
که برای درک شدت بهره کشی از کارگر، باید بهای کار را در نظر گرفت و 
نه دستمزد روزانه یا هفتگی را بدون ارتباط با روزانه کار. سرمایه دار ممکن 
بیفزاید،  او  از  بهره کشی  شدت  بر  ولی  برد  باال  را  کارگر  روزانٔه  مزد  است 
یا آهنگ کار او را تشدید نماید،  بدین ترتیب که روزانه کار او را درازتر کند 
)بهای  کارگر  کار«  »بهای  روزانه،  مزد  رفتن  باال  وجود  با  که  به طوری 

هرساعت مولد از کار کارگر( کاهش یابد.
در زمان ما در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری، متداول ترین شکل گاه مزد، 
این  متداول شده  پرداخت  این شیوه  اینکه  است. علت  مزد ساعتی  پرداخت 
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ثانیًا  و  می کند،  پنهان  پیش  از  بیش  را  سرمایه داری  بهره کشی  اّوالً  که  است 
دست سرمایه دار را در مانور باز می گذارد. سرمایه دار می تواند کارگر را هر 
چند ساعت که الزم دارد به کار بگیرد. هرگاه کار داشت، از کارگر بخواهد 
که ساعات زیادتری کار کند، و اگر کار نداشت، او را برای ساعات کمتری 
استخدام کند. هم اکنون در کشورهای سرمایه داری تعداد کثیری از کارگران 
و  می کنند  کار  کمتر  یا  روز  نصف  کامل،  روزانٔه  به جای  یعنی  نیمه بیکارند، 
متناسب با ساعاتی که کار کرده اند، نصف دستمزد روزانه یا کمتر از آن دریافت 
سرمایه داران  درعین حال،  اّما  نیمه گرسنه اند.  دقیق تر،  عبارت  به  می کنند. 
بسیاری از کارگران خود را وادار می کنند که در روز بیش از 8 ساعت کارکنند. 
در این صورت در ظاهر مزد روزانٔه کارگر باال می رود و او به طمع می افتد که 

مدت طوالنی تری کار کند، که در نتیجه بهای کار او پایین می آید.

ب- کارمزد
دّومین شکل اساسی دستمزد کارمزد است. در این شکل، سرمایه دار بسته به 
کمّیت و کیفیت محصولی که کارگر تحویل می دهد دستمزد می پردازد. کارمزد 
از نظر ماهیت تفاوتی با گاه مزد ندارد. شکل تغییر یافتٔه آن است. معموالً هر 
دوی این اشکال در کنار هم در یک مؤسسه وجود دارند و سرمایه دار یکی از 

آنها را جانشین دیگری می کند.
محصولی  مقدار  با  است  برابر  کارگر  روزانٔه  دستمزد  کارمزد،  شکل  در 
که تحویل داده ضرب در مزدی که برای هر واحد محصول تعیین شده است. 
مثاًل اگر کارگر جوراب باف برای بافتن هر جفت جوراب 15 ریال دستمزد 
ریال   150 او  روزانٔه  دستمزد  می بافد،  جوراب  جفت   10 روزانه  و  می گیرد 
مثاًل  برابر یک قطعه،  در  که  یعنی مزدی  مزد،  تعیین واحد  برای  بود.  خواهد 
یک جفت جوراب پرداخت می شود، سرمایه داران ُمَزّورانه کار، یعنی ارزش 
نیروی کار را مبنا قرار می دهند. برای هر قطعه چنان مزدی تعیین می کنند که 
دستمزد روزانٔه کارگر کارمزد، مشابه دستمزد روزانٔه کارگران رشته های مشابه 
یا حد متوسط مزد روزانه در جامعٔه مفروض باشد. وقتی مزد هر قطعه تعیین 
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شد، کارگران بسته به تعداد قطعاتی که تحویل می دهند دستمزد می گیرند، و 

هرکس با شدت بیشتری کار کند دستمزد بیشتری می گیرد.
شکل کارمزد، هم از نظر پنهان کردن ماهیت استثمار سرمایه داری و هم 
از جهت امکاناتی که برای باال بردن شدت آهنگ کار و تشدید بهره کشی در 

اختیار سرمایه دار می گذارد، مورد توجه خاص سرمایه داران است.
در شکل کارمزد، این ظاهر فریبنده که گویا دستمزد ارزش کار کارگران 
است، برجسته تر جلوه می کند و چنین می نماید که در واقع نیز کارگر هرچه 
بیشتر کار کند دستمزد بیشتری می گیرد، و گویا وی ارزش کار خود را تمام و 
کمال دریافت می کند. درحالی که ماهیت امر همان است که در ابتدا گفتیم. 

کارمزد همان گاه مزد تغییر شکل یافته است.
کارمزد در قیاس با گاه مزد مزایای زیر را نیز برای سرمایه دار دربر دارد:

به وسیلٔه محصول کنترل می شود و دیگر  1- کیفیت و کمّیت کار کارگر 
نیازی نیست که تعداد کثیری از مراقبین باالی سر کارگر بایستند تا او کار کند. 
کارگر به خاطر دریافت دستمزد خویش مجبور است مقدار معّینی محصول 
در روز تولید کند و این محصول صاحب کیفیت معّین باشد )وگرنه پذیرفته 

نمی شود یا در برابر کیفیت پست تر مزد کمتری می دهند(.
با  بیشتر،  دستمزد  دریافت  امید  به  کارگر  می یابد.  شدت  کار  آهنگ   -2
حداکثر سرعت ممکن کار می کند، و هرکس بسیار سریع کار کند، برای مدتی 
دستمزد زیادتری می گیرد، و همه می کوشند خود را به او برسانند. اّما آنگاه که 
پایین  عدٔه قابل مالحظه ای به این سطح رسیدند، سرمایه دار مزد هر قطعه را 
می آورد تا دستمزد روزانه کار در سطح متوسط اجتماع مفروض باقی بماند. 
به این ترتیب، تالش کارگر که از راه تشدید آهنگ کار دستمزد باالتری بگیرد، 
نتیجٔه عکس می دهد. شدت کار باال می رود، اّما دستمزد روزانه ثابت می ماند. 
در نتیجه بهای کار- بهای هر ساعت کار مولد- پایین می آید؛ بهره کشی تشدید 

می شود.
3- کارمزد بین کارگران تفرقه می افکند. برخی از کارگران که جوان تر و 
نیرویی دارند دستمزد بیشتری می گیرند،  فعال ترند، الاقل در مدتی که چنین 
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و بقیه در سطح متوسط می مانند و دستمزد پیران و فرسودگان و غیره بسیار 
پایین می آید. این تفاوت دستمزدها مبارزٔه مشترک کارگران را علیه سرمایه دار 

دشوار می سازد.
را  کارگران  روزانه کار  که  می دهد  امکان  سرمایه دار  به  کارمزد  شکل   -4
آن  اثر  بر  و  بکاهد،  کارگرانش  تعداد  از  کار(،  شدت  افزایش  )با  کند  تمدید 

بیکاری را تشدید کرده سطح دستمزدها را بازهم پایین بیاورد.
این نوع امتیازات سرمایه داران را تشویق می کند که تا جایی که روند کار 
را  مزد  پرداخت  شکل  این  و  کنند  استفاده  کارمزد  شکل  از  می دهد،  امکان 

پابه پای رشد سرمایه داری و صنعت بزرگ بیشتر به کار گیرند.
و  دستی  درصنایع  بزرگ،  صنعت  بر  عالوه  که  سال هاست  ما  درکشور 
سنتی و مانوفاکتور نوین نیز شکل پرداخت کارمزد بسیار متداول شده است. 
گزارشی از یک مؤسسٔه بسته بندی پسته، طرز استفاده از کارمزد را در این گونه 

کارگاه های عقب مانده به خوبی نشان می دهد:
زن   80 کرمان،  پستٔه  صادرات  شرکت  پسته  پاک کنی  سالن  »در 
آنها  نشسته اند.  دور  تا  دور  نیم قد  و  قد  با کودکان  برخی  و  کارگر 
این  انگشتان  ابزار مخصوص پسته های کور را خندان می کنند.  با 
این  با  از دنده های یک ماشین خودکار می چرخد.  تندتر  کارگران 
حال، اکثر آنها نمی توانند در یک روز تمام وقت یک سره، از شش 
صبح تا شب، بیش از بیست کیلو پسته خندان کنند. برای هر 10 
کیلو 25 ریال دستمزد می دهند. مزد روزانٔه اغلب کارگران از 50 
ریال تجاوز نمی کند. تعداد انگشت شماری 40 یا 50 کیلو خندان 

می کنند که 100 یا 150 ریال می گیرند.
کردن  پاک  و  رده بندی  برای  را  ماشین آالت  ابتدایی ترین  شرکت 
پسته به کار گرفته است. سود شرکت ساالنه از 400 میلیون ریال 

می گذرد.«1
در این مثال می توان بسیاری از واقعیت های تلخ رشد سرمایه داری را که 

1-  روزنامٔه » آیندگان«، چهارم اسفندماه 1354.
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تاکنون گفته ایم به چشم دید. از جمله:

محدودیت کاربرد سرمایه داری ماشین زمانی که دستمزد ارزان است.. 1
استفاده از کار زنان و کودکان.. 2
استفاده از شیؤه کارمزد برای تشدید آهنگ کار و پایین آوردن سطح . 3

دستمزدها.
اجرا نشدن قانون کار و حداقل دستمزدها حتی در مؤسساتی که ده ها . 4

کارگر دارند.
صادرکنندگان  از  بسیاری  دستمزد،  از  نازلی  سطح  چنین  وجود  با 
قادر  و  تمام می شود  آنها گران  که کاالی  دارند  دائمًا شکایت  ایران  خشکبار 
در  امر  این  که علت  آنها مدعی اند  نیستند.  بین المللی  بازارهای  در  رقابت  به 
گرانی دستمزدهاست!! درحالی که پیدایش چنین وضعی مربوط به مناسبات 
غارتگری  تأثیر  و  بین المللی  انحصاری  سرمایه داری  یا  ایران  سرمایه داری 

امپریالیستی است که به جای خود مورد بررسی قرار خواهیم داد.
که  است  شده  تدوین  پایه  این  بر  ایران  اجتماعی  بیمه های  و  کار  قوانین 
کارمزد و گاه مزد همانندند. قانون بر مبنای گاه مزد تنظیم شده و در هر مورد 
مشخصی کارمزد را بر مبنای گاه مزد محاسبه کرده است. اّما با توجه به اینکه 
دارد،  طوالنی تری  روزانه کار  احتماالً  و  می کند  کار  شدیدتر  کارمزد  کارگِر 
قرار  تعطیل  ایام  مزد  مأخذ  را  کارگر  متوسط  روزانٔه  درآمد  نصف  کار  قانون 

می دهد )به شرطی که کمتر از حداقل دستمزد نباشد(.1

4. شیوه های ویژه پرداخت کارمزد

که  ترتیب  این  به  می کند،  »تکمیل«  را  کارمزد  شکل  رشدیافته  سرمایه داری 
با  می آورد  وجود  به  کار  آهنگ  تشدید  برای  ماشینی  سیستم  که  را  امکاناتی 

1-  قانون کار، مادٔه 15، نقل از کتاب » قانون کار و بیمه های اجتماعی«، گردآورنده: روح الله امین، 
صفحٔه 11.
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تصوری  غیرقابل  مقیاس  به  را  کار  آهنگ  و  می آمیزد  َدرَهم  کارمزد  امکانات 
را  کارگر  رمق  آخرین  که  کارمزد  شدٔه  »تکمیل«  اشکال  می بخشد.  سرعت 

می کشد، متفاوت است. اّما اساس آنها دو تا است:

الف- شیوه های »علمی« درآوردن عرق کارگران
این نام گذاری از لنین است. لنین آن طرز پرداخت کارمزد را که سرمایه داری 
انحصاری در آغاز قرن اخیر»کشف« کرد و به کار گرفت، نظیر سیستم تایلور و 
فورد، شیوه های »علمی« درآوردن عرق کارگران می نامد. این گونه شیوه های 
»علمی« در طول زمان اشکال و انواع و نام های مختلف پیدا کرده، ولی اساس 

آنها یکی است.
درسیستم تایلور، عده ای از بهترین کارگران را جدا می کنند و کار آنها را 
این  از  استفاده  می آموزند.  دیگران  به  را  آنان  سرمشق  و  می دهند  قرار  نمونه 
بهتر  استفادٔه  برای  می شود.  اجباری  ماهرتر  کارگران  از  آموختن  و  سرمشق 
که کدام  دهند  نشان  تا  فیلم برداری می کنند  به دقت  آنها  از  این سرمشق ها،  از 
انجام شود،  باید  زائد است، کدام حرکات سودمند است و چگونه  حرکات 
و غیره و غیره. برای کارگرانی که سرمشق دیگرانند و قطعٔه مورد نظر را در 
حداقل مدت می سازند، دستمزد خوبی می دهند، و برای کسانی که کندتر از 
همه  این ترتیب  به  می آورند.  پایین  را  دستمزد  سطح  یکباره  می کنند،  کار  آن 
می کوشند خود را به آن دستمزد خوب برسانند و هر وقت عدٔه قابل مالحظه ای 

به آن رسیدند، سرمایه دار انتظار خود را باال می برد.
سیستم فورد به طور مستقیم تری روی امکانات تولید ماشینی و نظم کارخانه 
تکیه می کند، بدین ترتیب که سرعت زنجیر یا تسمه نقاله ای را که کارگران را به 
هم وصل می کند به تدریج افزایش می دهد. هر کارگری که قطعه ای را از روی 
این تسمه برداشته، مجبور است در مدت زمان تعیین شده از طرف کارخانه 
کاری را که باید روی آن قطعه انجام داد، انجام دهد و دوباره قطعه را به جای 
افزایش  با  به کارگر دیگر برساند.  نقاله قطعٔه مزبور را  تا زنجیر  خود بگذارد 
تدریجی سرعت زنجیر، مدت زمانی که هر کارگر برای انجام کار روی قطعه 
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در اختیار دارد دائمًا کم می شود و او اگر خود را به سرعت زنجیر نرساند، از 

کار کنار خواهد رفت.
و  کارگران  مهارت  بردن  باال  با  توأم  که  مزد  پرداخت  این گونه شیوه های 
استفادٔه بهتر از امکانات ماشینی است، از نظر ماهیت به کاربرد ماشین شباهت 
دارد. بدین معنا که خود شیوه گناهکار نیست و در آن هستٔه درستی وجود دارد، 
اّما زمانی که در درون مناسبات سرمایه داری به کار گرفته می شود، به تشدید 

بهره کشی از کارگر می انجامد.

ب- شیوه های فریب دادن و گمراه کردن کارگران
یکی دیگر از شیوه های تشدید آهنگ کار و درآوردن عرق کارگر و درعین حال 
فریب دادن او به قصد آشتی دادنش با نظام بهره کشی سرمایه داری، به اصطالح 
سهیم کردن کارگران در سود کارخانه است. این شیوه که هم اقتصادی و هم 
اجتماعی-سیاسی است، در دهه های اخیر در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری 
گرفته  قرار  لِیبوریست ها  و  سوسیال دمکراسی  تکیه گاه  و  شده  متداول  بسیار 

است.
یکی  است:  عمده  آن  شکل  دو  که  دارد  گوناگون  اشکال  کردن«  »سهیم 
پرداخت جایزٔه ]پاداش[ ساالنه ای به کارگران به نام سهم آنان از سود کارخانه 
که ترتیب و قرار پرداخت آن قباًل میان سندیکای کارگران و کارفرما گذاشته 
که  به کارگران و »سرمایه دار کردن« کارگر  دیگری فروش سهام  و  می شود، 
دست  به  خود  سهام  سود  از  نیز  ساالنه ای  درآمد  مزدش،  بر  »عالوه«  گویا 

می آورد.

در واقع امر، در این شیوه نیز چیزی اضافه بر ارزش نیروی کار کارگر به 
او پرداخت نمی شود. ُمنتها بهای نیروی کار کارگر به دو بخش تقسیم 
دیگری  و  می دهند،  او  به  مستقیم  به طور  که  یکی دستمزدی  می شود: 
و  جایزه  نام  به  دیگر  شدٔه  تعیین  موقع  در  یا  سال  پایان  در  که  مبلغی 
سهم سود و درآمد سهام و غیره پرداخت می کنند. سرمایه داران مقدار 
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دستمزدی را که به طور مستقیم پرداخته اند پایین می آورند، به طوری که 
جمع این دو بخش بیش از ارزش نیروی کار نباشد.

سرمایه داری  کشورهای  در  که  است  سال  ده ها  را  فریب  شیوه های  این 
-1340 )دهٔه  باال  از  اصالحات  هنگام  از  ما،  کشور  در  اّما  می کنند.  تجربه 
به عنوان محصول »نبوغ شاهانه« و »راه حل  با 1971-1961(  برابر   1350

ایرانی« به کار گرفته اند که جا دارد از نزدیک بررسی کنیم.
ماه  در دی  تولیدی و صنعتی،  کارگاه های  در سود  کارگران  سهیم کردن 
1341 به صورت الیحٔه قانونی در هیئت وزیران تصویب شد و در بهمن ماه 
قانونی  این الیحٔه  اعالم گردید.  انقالب«  به عنوان »اصل چهارم  همان سال 
تاکنون چندین بار تغییر کرده و »تکمیل« شده، ولی عماًل در میدان محدودی به 
موقع اجرا درآمده و نتایجی را که تدوین کنندگانش مدعی بودند به بار نیاورده 

است. هدف از تدوین این قانون این است که:
او  بازوی  قدرت  و  او  وجود  که  کند  احساس  باید  ایرانی  »کارگر 
مورد استفادٔه استثماری نیست. این احساس تنها موقعی می تواند 
می دهد سهمی  انجام  که  کاری  در  بداند  که  او حاصل شود  برای 

دارد.«1
»اجرای قانون سهیم کردن اجازه می دهد که کارگران… به محیط 
کار  بهره دهی  و  انضباط  بنیان  آن  با  هم زمان  و  ورزند  عالقه  کار 
اقتصادی  و  اجتماعی  وحدت  به  قانون…  این  گردد.  استوارتر 
صاحبان  و  کارفرمایان  بنابراین،  کرد.  خواهد  مؤثر  کمک  کشور 

صنایع باید در تحقق این قانون سهم بیشتری به عهده بگیرند.«2
نشریٔه وزارت کار حاکی است که اجرای این قانون »بر میزان محصول و 
مرغوبیت آن می افزاید«3، »درآمد مّلی را افزایش می دهد«4، »بدون ایجاد هزینٔه 
1-  از سخنرانی شاه، » نشریٔه مخصوص بزرگداشت دهٔه انقالب«، از انتشارات وزارت کار و امور 

اجتماعی، تهران، 1351، صفحٔه 57.
2-  همان جا، صفحٔه 61، )تکیه از ما است(.

3 و 4-  همان جا، صفحٔه 62.
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اضافی برای کارفرما و احیانًا بروز مسائل و مشکالت دیگر، به عواید کارگران 

اضافه می شود.«1
دنبال  قانون سهیم کردن کارگران در سود کارگاه ها  اندیشٔه اصلی که در 
شده این است که میان کارگران و کارفرما پیمان جمعی امضا شود که به موجب 
ضایعات  کاهش  و  هزینه ها  در  »صرفه جویی  طریق  از  بکوشند  کارگران  آن 
مرغوبیت  بر  و  دهند  افزایش  را  تولید  »میزان  دیگر«،  مشابه  روش های  و 
محصول بیفزایند.« از سود اضافه بر معمول، یعنی از سود اضافی که کارگاه 
بر اثر اجرای پیمان دسته جمعی به دست می آورد، بدون اینکه سرمایه دار هزینٔه 

تازه ای متحمل شده باشد، 20٪ به کارگران می رسد و 80٪ به کارفرما.
افزوده ای  ارزش  بر  مبتنی  کارگر  حق السهم  دیگر،  عبارت  »به 
اینکه  به سبب تولید اضافی به وجود می آید، بدون  خواهد بود که 

هزینٔه تولید افزایش یابد.«2
ایجاد کند که  اذهان عمومی  را در  این تصور  تبلیغات رسمی می کوشد 
درحالی که  شده اند،  سهیم  کارخانه  همیشگی  ویژٔه  سود  در  کارگران  گویا 
کارگر  به  باید  قانون  این  موافق  آن   ٪20 که  ویژه  یا  خالص  سود  از  منظور 
برسد، سود اضافه بر سود ویژٔه کارخانه است که کارگر باید با تالش اضافی 
خویش به وجود آورد، بدون اینکه سرمایه دار سرمایه گذاری جدیدی کرده یا 

هزینٔه تازه ای متحمل شده باشد.
دراینجا نمونٔه برجسته ای از خردمندی سرمایه داری و درعین حال نمونه ای 
وقتی  ماست.  چشم  جلو  اضافی  زمان  و  الزم  زمان  به  روزانه کار  تقسیم  از 
دماغی  و  عضالنی  نیروی  صرف  یعنی  بیشتر،  تالش  اساس  بر  تنها  کارگران 
تازه ای  هزینٔه  اینکه سرمایه دار  بدون  تولید می کنند،  بیشتری  بیشتر، محصول 
دیگری  محصول  هر  از  آشکارتر  اضافی  محصول  این  باشد،  شده  متحمل 
از آن به میزان 20  بااین حال، درآمد حاصل  تنها نتیجٔه زحمت کارگر است. 
و 80 میان کارگر و کارفرما تقسیم می شود!! کارفرمایی که هیچ کاری نکرده، 

1-  » نشریٔه مخصوص بزرگداشت دهٔه انقالب«، صفحٔه 62.
2-  همان نشریه، صفحٔه 74.
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سرمایه گذاری تازه ای انجام نداده، 80٪ می برد و کارگری که تمام محصول 
اضافی و درآمد اضافی کارخانه نتیجٔه مستقیم زحمت اوست، فقط ٪20.

برای مثال، فرض می کنیم کارگران کارگاهی قبل از انعقاد قرارداد جمعی 
دربارٔه سهیم کردن، در هر ساعت کار 20 واحد، و در روزانه کار 8 ساعته 160 
واحد محصول تولید کنند )مثاًل 160 جفت کفش یا 160 متر پارچه(. پس از 
انعقاد قرارداد، کارگران این کارگاه باید با آهنگ شدیدتری کارکنند تا در همان 
8 ساعت و با همان ماشین ها به جای 160 واحد 180 واحد محصول بسازند، 
ساعت   9 اندازٔه  به  ساعته   8 روزانه کار  در  باید  کارگران  دیگر،  عبارت  به  و 
کار انرژی صرف نمایند؛ گویی روزانه کار آنها یک ساعت تمدید شده است. 
و  کارگر  میان  و 80  نسبت 20  به  قانون  موافق  اضافی،  کار  این یک ساعت 
کارفرما تقسیم می شود. بیست درصد آن، یعنی یک پنجم، برابر 12 دقیقه، مال 
کارگر است )زمان الزم( و 80 درصد آن، یعنی چهار پنجم، برابر 48 دقیقه، 

به سرمایه دار می رسد. نرخ اضافه ارزش در این یک ساعت عبارت است از:

زمان اضافی
زمان الزم دقیقه 48   =  100 × 

دقیقه 48  × 100 = 400٪

سرمایه دار  آقای  که  لحظه ای  در  درست  می کنید،  مالحظه  چنان که 
می خواهد به کارگر لطف کند و میان خود و کارگر »روابط انسانی«1 برقرار 
نماید و »روابط موجود میان کارگر و کارفرما و نظام دیرینٔه صنفی را دگرگون 
در  تازه  بگذارد،  احترام  کارگر«2  واقعی  شخصیت  و  »حیثیت  به  و  ساخته« 
چنین حالتی زحمت او را به نسبت یک به چهار تقسیم می کند و از او با شدت 

400 درصد بهره کشی می نماید.
است،  کار  آهنگ  تشدید  نتیجٔه  شده،  حاصل  اینجا  در  که  اضافی  تولید 
کارگر  نیروی  کردن  ضایع  و  روزانه کار  تمدید  معنای  به  کار  آهنگ  تشدید  و 
است. در قانون سهیم کردن، از کاهش ضایعات مواد خام و استفادٔه کامل تر 
خام  مواد  ضایعات  از  که  همان قدر  عمل  در  اّما  می رود.  سخن  ماشین ها  از 

1 و 2-  » نشریٔه مخصوص بزرگداشت دهٔه انقالب«، صفحٔه 62.
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و  خام  مواد  از  سرمایه داران  می افزایند.  کار  نیروی  ضایعات  بر  می کاهند 
وارد شود،  آنها صدمه ای  به  مبادا  که  کامل می کنند  مراقبت  ماشین های خود 
اّما این مراقبت و دلسوزی مداوم درقبال ارزش مرده، همراه با بدترین انواع 

اسراف، ریخت وپاش و تلف کردن نیروی انسانی است.
درصفحات پیش گفتیم که در شیؤه سهیم کردن، چیزی اضافه بر ارزش 
می آورند،  پایین  را  کارگر  مستقیم  دستمزد  نمی دهند.  کارگر  به  کار  نیروی 
به طوری که وقتی »عواید اضافی!« حاصل از سهیم کردن به آن افزوده می شود، 
تازه دستمزد کارگر به بهای ارزش نیروی کار نزدیک می شود. این واقعیت در 
قانون سهیم کردن کارگران در یک مادٔه جداگانه و به طرز بسیار روشنی بیان 
شده است. موضوع این است که قانون سهیم کردن بخش بسیار کوچکی از 
کارگاه ها را شامل می شود. همٔه کارخانه های دولتی، صنایع نفت )تأسیسات 
کنسرسیوم بین المللی نفت و سایر شرکت های خارجی نفت( و صنایع متعلق 
به سرمایه های خارجی و غیره از این قانون معافند. کارگاه های کمتر از 20 نفر 

کارگر نیز معافند.
آیا کارگرانی که مشمول سهیم کردن شده اند نسبت به کارگرانی که مشمول 
نیستند درآمد بیشتری به دست می آورند؟ اگر سهیم کردن چنان که ادعا می کنند 
این  به  اّما قانون  چیزی اضافه بر دستمزد کارگر می بود، می یابد چنین باشد، 

پرسش پاسخ منفی می دهد. تبصرٔه مادٔه پنجم قانون حاکی است:
خاص  قوانین  موجب  به  که  کارگاه هایی  و  درصنایع   -1 »تبصرٔه 
به وسیلٔه دولت بهره برداری می شود یا انحصارًا توسط دولت اداره 
میزان  از  کارگران  درآمد  متوسط  میزان  که  صورتی  در  می شود، 
کمتر  کارگاه ها  و  صنایع  سایر  در  مشابه  کارگران  درآمد  متوسط 

باشد، مابه التفاوت به صورت پاداش به آنان داده خواهد شد.«1
متوسط  میزان  سر  بر  سخن  که  می شود  دیده  به روشنی  قانون  مادٔه  این  از 
داده  کارگر  به  صورتی  چه  به  دستمزد  این  اینکه  از  صرف نظر  است  دستمزد 
که  کسانی  عادی.  دستمزد  یا  حق السهم،  اضافٔه  به  دستمزد  صورت  به  شود: 

1-  » قانون کار و قانون تأمین اجتماعی«، گردآورنده: روح الله امین، صفحٔه 328.
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حق السهم نمی گیرند، باید دستمزدشان باالتر باشد و پاداش بگیرند. کسانی که 
حق السهم می گیرند به همان نسبت از دستمزدشان کم می شود، به طوری که:

تعلق می گیرد  به کارگران  در هر جامعه ای میزان متوسط درآمدی که 
در مجموع خویش و از هر بابت برابر بهای نیروی کار آنها و در اغلب 
اوقات کمتر از آن است. طرز پرداخت دستمزد و اسامی و عنوان هایی 
پرداختی  دستمزد  روی  به  و  کرده  اختراع  کارگران  فریب  برای  که 

می گذارند، تغییری در این واقعیت نمی دهد.

اینک که مواد قانون را بررسی کردیم، جا دارد که نظری به طرز اجرای آن 
نیز بیفکنیم تا موضوع روشن تر گردد. گزارش رسمی که وزارت کار از نتایج 
این   1351 سال  در  اّوالً  که  می دهد  نشان  کرده،  منتشر  کردن  سهیم  سالٔه  ده 
ثانیًا در مورد  قانون تنها بخش بسیار جزئی از کارگران را شامل شده است. 
این عده نیز در واقع قانون اجرا نشده و به جای محاسبٔه سود اضافی و پرداخت 
حق السهم کارگر، روش پرداخت پاداش ساالنه، بدون ارتباط با سود اضافی 
سال  در  داده،  کار  وزارت  که  اغراق آمیزی  آمار  موافق  است.  شده  معمول 
1351، ده سال بعد از اجرای قانون سهیم کردن کارگران، در سراسر کشور 

174 هزار کارگر مشمول این قانون بوده اند.1
در این آمار، عالوه بر کارگران صنعتی، کارگران کشاورزی، دامداری و 
جنگلبانی، ساختمانی و غیره و غیره را نیز وارد کرده اند، درحالی که در سال 
بوده  نفر  میلیون   2/5 مذکور  رشته های  همٔه  در  مزدوران  کل  جمع   ،1350
و تنها در شهرها 1/2 میلیون کارگر در امور تولیدی اشتغال داشته اند2. اگر 
ادعای وزارت کار را که قطعًا اغراق آمیز است بپذیریم، تازه معلوم می شود که 
فقط 7٪ مزدوران در سرتاسر کشور و کمتر از 15٪ مزدوران شهرها مشمول 

قانون شده اند.

1-  همان نشریه، صفحٔه 104.
2-  » سالنامٔه آماری«، 1351، صفحه های 79 و 100.
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بود که کارگران در سود خالص )اضافی( کارگاه سهیم  قرار  قانون  طبق 
باشند، ولی گزارش رسمی وزارت کار حاکی است که چون محاسبٔه افزایش 
تولید و ارزش افزوده با وضع موجود صنایع ایران که در آن مؤسسات تولیدی 
حساب سازی می کنند و آخر سر ضرر نشان می دهند مقدور نبوده، از این امر 
که اساس قانون و اندیشٔه اصلی سهیم کردن است صرف نظر شده است. بنا 

بر این گزارش:
بر  مبتنی  افزوده  ارزش  و  تولیدی  قدرت  افزایش  محاسبٔه  »چون 
اصول علمی و فنی دقیقی است!! در اغلب موارد بدین طریق عمل 
کرده اند که در مقابل تولید هر واحد از محصول، اعّم از آنکه قدرت 
تولید نسبت به قبل از اجرای پیمان افزایش یابد یا نه!! پاداش در 

نظر می گیرند.
… محاسبات دقیق در همٔه کارگاه ها قابل اعمال نیست!!

درنظر  پایه  مزد  نام  به  مزدی  آن  تولید  با  کاال  واحد  هر  برای   …
گرفته می شود و مابه التفاوت مزد پایه ومزد قراردادی را که معموالً 
هرچه تولید بیشتر باشد میزان آن بیشتر خواهد بود، در آخر سال یا 
پس از هر دوره بهره برداری به عنوان حق السهم کارگران پرداخت 

می شود.«1
چنان که از گزارش رسمی برمی آید، در عمل موضوع محاسبٔه اضافه تولید 
و سود خالص و 20٪ و غیره کاماًل کنار گذاشته شده و این شیوه مالک قرار 
گرفته است که مزد کارگر را به دو قسمت می کنند: یکی مزد پایه که کارگر هر 
پانزده روز می گیرد، و دیگری مابه التفاوت آن تا مزد قراردادی، که در آخر سال 
به نام پاداش و سهم و غیره به کارگر می پردازند، و این نوع پرداخت مزد جز 
اینکه بخشی از دستمزد کارگران را مدت یک سال در صندوق کارفرما نگاه 
دارد که خود منبع سود کالنی برای کارفرماست، نتیجه ای برای کارگر ندارد. 
به عالوه، از اینجا خطری پدید می آید و آن اینکه کارفرما تنها به پرداخت مزد 
پایه اکتفا کند و در پایان سال به بهانه های مختلف از پرداخت حق السهم کارگر 

1-  نشریٔه یاد شدٔه وزارت کار، صفحه های 74 و 75.
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از سود ویژه سر باز بزند.
بنا به اعتراف وزارت کار:

پاداش  نوع  یک  صورت  به  شدن  سهیم  موضوع  حاضر  حال  »در 
درآمده و نقشی در تولید ندارد.«1

و البته پاداش را می توان داد و می توان نداد!!
از گزارش رسمی وزارت کار می توان دریافت که داستان سهیم کردن در 
نظام  در  باید  را  امر  این  با شکست مواجه شده است. علت  ویژه عماًل  سود 
پلیسی حاکم بر جامعٔه ایران جست. در این جامعه اّوالً فشار مستقیم پلیسی 
آن چنان در کارخانه ها و کارگاه ها حاکم است که برای باال بردن انضباط کار 

نیازی به این نوع روش های غیرمستقیم نیست.
و  کارگر  فریب  که  شیوه ها  نوع  این  اتخاذ  از  اجتماعی  اصلی  هدف  ثانیًا 
نیافتنی  پلیسی دست  این جامعٔه  او و کارفرما باشد در  پیوندی میان  برقراری 
است. کارگر ایرانی هرروز هزار و یک بار به چشم می بیند در تولید که سهل 
است، در هیچ چیز جامعه ای که در آن زندگی می کند سهیم نیست. شیوه هایی 
نظیر سهیم کردن تنها زمانی می تواند الاقل به طور نسبی نتیجه بخش باشد که 
آزادی های بورژوایی مراعات شود و سازمان های سیاسی پر قدرت »کارگری« 
برای  انگلیسی  لِیبوریست های  و  غربی  آلمان  سوسیال دموکرات  حزب  نظیر 
ایدئولوژیک در میان کارگران وجود داشته و رفاه نسبی برای بخشی  رسوخ 

از کارگران را تأمین کرده باشند.
فروش سهام به کارگران نیز نوع دیگری از سهیم کردن کارگران در سود 
کارخانه است. این شیوه هدف های اقتصادی و اجتماعی دورُبردتری دارد. در 
کشورهای بزرگ سرمایه داری، آنجا که بخشی از کارگران در سال های رونق 

پس انداز کوچکی پیدا می کنند، انحصارات بزرگ از طریق فروش سهام:
این پس اندازها را از چنگ آنها بیرون می آورند. به وسیلٔه پولی که از . 1

خود کارگر گرفته اند، بر قدرت سرمایٔه حاکم بر کارگر می افزایند و 
مواضع سرمایه را بازهم بیشتر تحکیم می کنند.

1-  روزنامٔه » کیهان«، 28 آذرماه 1352.
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سطح دستمزدها را پایین می آورند، زیرا کارگری که سودی از سهام . 2

خود به دست می آورد، می تواند با دستمزد کمتری کار کند. این قانون 
عام که مجموع درآمد کارگر از هر منبع، در حول بهای متوسط ارزش 

نیروی کار دور می زند، در اینجا نیز حاکم است.
کارگران را به کارخانٔه معّینی که در آن سهم دارند وابسته می کنند و . 3

از تالش آنها برای رفتن به دنبال کار بهتر با دستمزد بیشتر می کاهند.
ُکنَد . 4 کار  بهتر  هرچه  و  است  کارگر  خود  مال  کارخانه  اینکه  نام  به 

سودش به جیب خود کارگر می رود، بر شدت کاِر کارگر می افزایند.
در میان کارگران تفرقه می افکنند و کارگران صاحب سهم را در کنار . 5

سرمایه دار علیه تودٔه کارگر قرار می دهند.
هدف اجتماعی فروش سهام به کارگران ایجاد توّهمی است دربارٔه وجود 
»سرمایه داری خلقی« و نظایر آن، تا به کارگران چنین تلقین کنند که آنان نیز 
به نوبٔه خویش یک  پا سرمایه دارند. هرجا که این گونه تبلیغات مؤثر افتاده، به 
سوسیالیستی  انقالب  انجام  جهت  در  کارگر  طبقٔه  اجتماعی-سیاسی  مبارزٔه 

زیان رسانده است.
آنچه در کشورهای دیگر به طور عادی و بدون دخالت الزامی دولت انجام 
به خود گرفته است. در کشور  می شود، در کشور ما جنبٔه اعمال قهر دولتی 
قانونی به نام »گسترش مالکیت واحدهای تولیدی« تصویب شده است که به 
موجب آن سرمایه دارانی که مشمول قانون می شوند موظفند- چه خود مایل 
میان  در  بفروشند.  دیگران  به  را  خود  سهام  از  بخشی  نباشند-  چه  و  باشند 
خریداران احتمالی سهام، برای کارگران هر کارگاه و کارخانه حق تقدم قائل 

شده اند.
می کند،  دنبال  قانونی  چنین  اجرای  و  تصویب  از  دولت  که  هدف هایی 
است.  آنها  کردن  سهام دار  و  کارگران  به  سهام  فروش  از  وسیع تر  به مراتب 
)این مطلب را ما به جای خود توضیح خواهیم داد(. آنچه مربوط به کارگران 
است، باید گفت آنها به علت فقر شدید پس اندازی ندارند تا سرمایه داران به 
قصد ربودن آن عالقه مند به فروش سهام باشند. کوشش هایی که در این جهت 
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می شود بیشتر جنبٔه اداری و دولتی دارد که کم تأثیر است و شاید تنها گروهی 
دولت  با  نیز  سرمایه داران  مورد  این  در  گیرد.  فرا  را  متخصص  کارگران  از 
موافقند، چرا که حفظ کارگران متخصص و جلوگیری از فروش آزاد نیروی 
رشد  علت  به  اینکه،  توضیح  است.  شده  بدل  مسئله ای  به  هم اکنون  آنها  کار 
این گونه  و  است  زیاد  بازار  در  ماهر  کارگر  برای  تقاضا  سرمایه داری،  سریع 
کارگران می توانند به دنبال دستمزد بیشتر از مؤسسه ای به مؤسسٔه دیگر بروند 
و به این ترتیب سطح دستمزد خود را باال ببرند. این مسئله که در اقتصاد کنونی 
ایران »کارگر ُربایی« نام گرفته، عده ای از سرمایه داران را نگران ساخته است. 
در  بگیرد.  زمینه  این  در  اداری  که تصمیمات  از دولت خواسته اند  بارها  آنان 
یکی از مذاکراتی که میان وزیر کار و سرمایه داران در این زمینه انجام گرفته 

وزیر کار می گوید:
»کارفرمایان باید در سندیکاهای خود تصمیم بگیرند که از پذیرفتن 
هیچ گونه  با  کار  وزارت  کنند.  خودداری  جدًا  یکدیگر  کارگران 

اضافه مزدی به استثنای مصوبٔه شورای عالی کار موافق نیست.«1
معنای این حرف ها این است که وزیر کار ایران با فروش آزادانٔه نیروی کار 
موافق نیست و مایل است که سرمایه داران با تصمیم مشترک خویش از خرید 
و فروش آزاد نیروی کار جلوگیری کنند تا بهای نیروی کار را در بازار بشکنند.
اتخاذ و اجرای این گونه تصمیم های خشن علیه فروش آزادانٔه نیروی کار 
و مجبور کردن کارگر به کار در یک محل و با دستمزد ارزان، همواره و در هر 
راه حل های  تا  می کوشد  سرمایه داران  نمایندٔه  دولِت  نیست.  مقدور  شرایطی 
ظریف تری برای وابسته کردن کارگر به مؤسسٔه معّین بیابد که فروش سهام و 
واگذاری وام ده ساله که کارگر توسط آن سهام خریداری کند یکی از آنهاست.
به  و  آن  پرداخت  پایان  تا  الاقل  می کند  دریافت  وامی  چنین  که  کارگری 
احتمال قوی تر تا مدت ها بعد از آن، به مؤسسٔه وام دهنده وابسته خواهد بود 
و مجبور خواهد شد با دستمزد ارزان برای آن مؤسسه کار کند، ولو اینکه در 

جای دیگر دستمزد باالتری به او بدهند.
1-  روزنامٔه » کیهان«، 27 مهرماه 1354.
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طرح مسئله

تبدیل  یا  سرمایه،  مانند  اضافه ارزش  بردن  کار  به  یعنی  سرمایه  انباشت 
چگونه  که  کرده ایم  بررسی  را  مطلب  این  تاکنون  ما  سرمایه.  به  اضافه ارزش 
اّما  می کند،  تصاحب  را  آن  سرمایه دار  چگونه  و  می شود  تولید  اضافه ارزش 
تولید  اضافه ارزش  که  نمی دانیم  و  نکرده ایم  بررسی  هنوز  را  آن  متقابل  روند 
شده چگونه به سرمایه بدل می شود و چگونه نظام سرمایه با تبدیل اضافه ارزش 
به سرمایه، تکامل و گسترش می یابد، و از این روند، که انباشت سرمایه نامیده 

می شود، چه نتایج اقتصادی و اجتماعی حاصل می شود.
اینک زمان بررسی این روند فرا رسیده است. اّما قبل از آنکه بررسی خود 

را آغاز کنیم، باید با یک مفهوم تازٔه اقتصادی آشنا شویم: مفهوم بازتولید.

1. بازتولید چیست؟

جامعٔه بشری صرف نظر از اینکه در چه مرحله ای از تکامل باشد، بدون مصرف 
مداوم پابرجا نخواهد بود، و مصرف مداوم بدون تولید مقدور نیست. بنابراین 
ادامٔه زندگی جامعه ایجاب می کند که روند تولید و مصرف به طور مستمر و 
مداوم جریان داشته باشد. ما هر سال زمین را شخم می زنیم، گندم می کاریم، 
درو می کنیم، می کوبیم، آرد می کنیم، نان می پزیم و می خوریم و سپس باز هم 
نه تنها در تولید و مصرف گندم، بلکه در مورد  از سر می گیریم.  این روند را 
تولید و مصرف همٔه اشیاء مورد نیاز جامعه نیز این روند مداوم وجود دارد، و 
همین روند مداوم تولید اجتماعی به معنای وسیع کلمه، یعنی تولید، توزیع و 

مصرف است که بازتولید نامیده می شود.

وقتی روند تولید اجتماعی به طور پیوسته، الینقطع و مستمر در نظر 
گرفته شود، بازتولید نامیده می شود.
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چنان که می دانیم، تولید اجتماعی ممکن نیست مگر با نیروی کار انسان و در 
درون مناسبات معّین تولیدی. بنابراین وقتی از بازتولید اجتماعی سخن می گوییم 
باید توجه داشته باشیم که به همراه تولید و مصرف مداوم خواسته های مورد 
 نیاز انسان، هربار مناسبات تولیدی و نیروی کار انسانی نیز بازتولید می شود.
مثاًل در جامعٔه فئودالی، بازتولید خواسته های مورد نیاز جامعه- یعنی بازتولید 
اجتماعی- الزامًا عبارت از بازتولید مناسبات فئودالی است. هرسال که گندم 
کاشته و مصرف می شود، رعیت به صورت رعیت و ارباب به صورت ارباب 

باقی می ماند، یعنی مناسبات ارباب-رعیتی بازتولید می شود.
بازتولید ممکن است ساده یا گسترده باشد. بازتولید ساده یعنی اینکه تولید 
اجتماعی هربار به مقادیر ثابت تکرار شود و در همان سطح پیشین باقی بماند. 

بازتولید گسترده یعنی اینکه هربار دامنٔه تولید وسیع تر شود.

2. بازتولید سادٔه سرمایه داری

است.  ساده  معموالً  اجتماعی  بازتولید  سرمایه داری،  از  پیش  جامعه های  در 
البته بازتولید ساده به معنای مطلق کلمه، یعنی هرسال تکرار عین تولید سال 
قبل نمی تواند وجود داشته باشد، چرا که جامعه به هر صورت، ولو به کندی، 
باالتر  زمان  گذشت  با  نیز  تولید  سطح  می شود.  بزرگتر  و  می کند  پیشرفت 
به  از سرمایه داری  قبل  در جامعه های  اجتماعی  تولید  ولی گسترش  می رود. 
گفت.  سخن  ساده  بازتولید  از  می توان  اغماض  کمی  با  که  است  کند  حدی 
اجتماعی  تولید  است.  گسترده  بازتولید  سرمایه داری  اقتصاد  خصلت  اّما 
به  آن  از  که  بحران آمیز  فرازهای  و  نشیب  با  )البته  سال  به  سال  سرمایه داری 
جای خود سخن خواهیم گفت( گسترش می یابد و مقیاس عظیم تری می یابد. 
هرچه  کسب  به  سرمایه دار  عطش  و  اضافه ارزش  قانون  عملکرد  آن،  علت 
بیشتر اضافه ارزش از یک سو، و امکانات تولید صنعتی از سوی دیگر است. 
آغاز  ساده  بازتولید  از  را  سرمایه داری  بازتولید  بررسی  مارکس  بااین حال، 
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قوانین  ساده تر،  حالت  این  در  ابتدا  اوست،  علمی  شیؤه  چنان که  تا  می کند 
بازتولید سرمایه داری و نتایج حاصل از این روند را بررسی کرده، ماهیت آن را 

کشف نماید، تا سپس به بررسی مرحلٔه بغرنج تر بپردازد.
یعنی  است؛  مشغول  ساده  بازتولید  به  منفردی  سرمایه دار  می کنیم  فرض 
دست  به  که  را  اضافه ارزشی  همٔه  یعنی  نمی دهد،  گسترش  را  تولید  روند 
می آورد به مصرف شخصی می رساند، و هرسال تولید خود را با همان مقدار 

ثابت سرمایه و از همان سطح مفروض آغاز کرده به پایان می رساند.
فرض می کنیم که این سرمایه دار 500 هزار تومان سرمایه پیش می ریزد. 
ثابت  سرمایٔه  نسبت  کرده،  سرمایه گذاری  سرمایه دار  این  که  رشته ای  در  اگر 
به متغیر چهار به یک باشد، او مجبور است 400 هزار تومان از سرمایٔه خود 
مواد  و  ماشین آالت  خرید  صرف  یعنی  دهد-  اختصاص  ثابت  سرمایٔه  به  را 
خام و سایر وسایل تولید کند- و 100 هزار تومان دیگر را به مصرف خرید 
نیروی کار- یعنی پرداخت دستمزد کارگران- برساند که همان سرمایٔه متغیر 
است. پس از اینکه این سرمایه به کار افتاد و یک دور پیمود، فرض می کنیم که 
آورده را مصرف کند. در  به دست  سرمایه دار 100 هزار تومان اضافه ارزش 
دور دّوم، این سرمایه دار روند تولید را بازهم با 500 هزار تومان آغاز خواهد 
کرد و چون بازتولید ساده فرض شده، به همان منوال پیشین عمل کرده، بازهم 
100 هزار تومان اضافه ارزش به دست آورده را مصرف خواهد نمود، و این 

روند به طور مداوم و مستمر تکرار خواهد شد.
از هر  قبل  نتیجه ای حاصل می شود؟  این سرمایه دار چه  بررسی وضع  از 
تومان،  هزار   100 ساالنه  مصرف  با  وی  که  روشن  و  مسّلم  نتیجٔه  این  چیز 
مصرف  سال  پنج  عرض  در  بود  پیش ریخته  که  را  تومانی  هزار   500 سرمایٔه 
کرده و قاعدتًا نباید بعد از پنج سال سرمایه ای در دست داشته باشد. اّما وی 
همان 500 هزار تومان را همواره در اختیار دارد، و اگر این شکل تولید، یعنی 
بازتولید سادٔه سرمایه داری ادامه یابد، سرمایه دار ما می تواند هزار سال مداوم 
پیش ریخته اش دست نخورده  تومان خرج کند و سرمایٔه  هر سال 100 هزار 

بماند.
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شاید ابتدا، یعنی نخستین روزی که سرمایه دار سرمایٔه 500 هزار تومانی 
پیش ریخت، منشأ این پول معلوم نباشد. شاید او ادعا کند که این پول حاصل 
ادعا  اقتصادی  درسنامه های  از  بعضی  در  چنان که  یا  اوست  خود  زحمت 
درس های  در  )ما  اوست.  قناعت ورزی«  و  »صرفه جویی  حاصل  می کنند، 
تولید  روند  وقتی  اّما  داد(  نشان خواهیم  را هم  بدوی  این سرمایٔه  منشأ  آینده 
به طور پیوسته و مستمر در نظر گرفته می شود، وقتی بازتولید سرمایه بررسی 
می شود، تردیدی باقی نمی ماند که سرمایٔه پیش ریخته- منشأ آن هرچه بوده- 
مصرف شده و جای آن به طور مداوم از اضافه ارزش، یعنی زحمت پرداخت 
نشدٔه کارگر ُپر شده است. در مثال ما، فقط در عرض پنج سال، سرمایٔه بدوی 
سرمایه دار مورد نظر توسط خود او مصرف می شود و سرمایه ای که در دست 

او می  ماند، تمام و کمال اضافه ارزش غصب شده است.
نخستین بار که سرمایه دار مورد نظر ما به بازار آمد و کارگر استخدام نمود، 
شاید می توانست ادعا کند که دستمزد کارگر را با پولی که با زحمت خویش 
می گیریم،  نظر  در  را  بازتولید  روند  وقتی  اّما  است.  پرداخته  بود  آورده  گرد 
با همان پولی اجیر می شود که خود تولید کرده است. در  کارگر  می بینیم که 
همین مثالی که ما زدیم، سرمایه دار در همان نخستین سال، 100 هزار تومان 
از 500 هزار تومان سرمایٔه پیش ریختٔه خود را مصرف کرده است، و لذا سال 
دّوم که تولید را از سر می گیرد، از سرمایٔه پیش ریخته اش فقط 400 هزار تومان 
باقی است، که آن هم بهای ماشین آالت و دیگر وسایل تولیدی است. او دیگر 
از سرمایٔه بدوی اش چیزی که صرف خرید نیروی کار کند ندارد. پس پولی 
از  بابت دستمزد کارگر می پردازد، از محل اضافه ارزش- یعنی  که سال دّوم 
حاصل زحمت خود کارگران- است. از سال سّوم، سرمایه دار مورد نظر ما 
حتی برای تأمین مصرف شخصی خود نیز محل دیگری ندارد جز اضافه ارزشی 

که کارگران تولید کرده اند.
مثالی که زدیم در مورد سرمایه دار منفرد بود. اگر بازتولید سرمایه داری را 
در مقیاس وسیع و در سرتاسر جامعه در نظر بگیریم، و به فرض آن را بازتولید 

ساده تصورکنیم، خواهیم دید که:
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نیست جز حاصل  سرمایه ای که در دست سرمایه داران است، چیزی 
زحمت پرداخت نشدٔه طبقٔه کارگر که توسط طبقٔه سرمایه دار غصب 
تولید  اجیر می شود که خود  ارزشی  با همان  شده است. طبقٔه کارگر 
غصب  زحمت  حاصل  از  نیز  سرمایه داران  شخصی  مصرف  می کند. 

شدٔه کارگران است.

پایه استوار است که کارگر محروم  مناسبات تولیدی سرمایه داری بر این 
تنها  او  نیست.  خویش  کار  محصول  مالک  و  بوده  تولید  وسایل  مالکیت  از 
که  هربار  بنابراین  می دهد.  تحویل  سرمایه دار  به  را  خود  کار  نیروی  ارزش 
تولید سرمایه داری یک دور کامل می پیماید، کارگر زحمتکش و مولد ثروت 
بازهم مالک چیزی نیست جز نیروی کار خویش که برای ادامٔه زندگی مجبور 
پایان هر دور کامل تولید، سرمایه دار همٔه  به فروش آن است. درحالی که در 
محصول کارگر را تصاحب کرده و حتی آن بخشی از محصول را که می باید 
صرف بازتولید نیروی کار کارگر شود، صاحب شده است. او تنها به شرطی 
او کار کند و  برای  امکان زنده ماندن بدهد که کارگر  به کارگر  حاضر است 
وسایل معیشت خود را در نازل ترین سطح، تنها به صورت دستمزد دریافت 

نماید.

فقط  آن  سادٔه  شکل  در  حتی  سرمایه داری  بازتولید  دیگر،  عبارت  به 
بازتولید  از  است  عبارت  بلکه  نیست،  اجتماعی  محصول  بازتولید 
مناسبات سرمایه داری: بازتولید سرمایه دار از یک سو و کارگر از سوی 

دیگر.

مارکس می گوید:
یعنی  به صورت سرمایه-  را که  پیوسته ثروت عینی  »کارگر خود 
مانند قدرتی که از او بیگانه است و بر او حکومت می کند و وی را 
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مورد بهره کشی قرار می دهد- تولید می کند. سرمایه دار نیز نیروی 
کار را به مثابه سرچشمٔه ذهنی ثروتی که از وسایل ویژٔه تجسم و 
تحقق خویش جدا گشته و به طور مجرد صرفًا در وجود جسمانی 
کارگر جای دارد، تولید می نماید، یا به عبارت دیگر، تجدید تولید 
سرمایه داری  تولید  ضرور  شرط  کارگر،  جاودان سازی  با  دائمی 

است.«1

3. بازتولید گستردٔه سرمایه داری، تبدیل اضافه ارزش به سرمایه

نیست.  خصلت نما  سرمایه داری  برای  ساده  بازتولید  گفتیم،  چنان که 
را  تولید  وسیع تری  مقیاس  با  هربار  و  می گستراند  را  بازتولید  سرمایه داری 
بازتولید گسترده را بررسی می کنیم. سرمایه دار  اینک حالت  از سر می گیرد. 
رشته ای  در  و  ریخته  پیش  تومان  هزار   500 که  می گیریم  نظر  در  را  منفردی 
به کار می اندازد که در آن نسبت سرمایٔه ثابت به متغیر چهار بر یک است، و 
فرض می کنیم که وی همان دور اّول، 100 هزار تومان اضافه ارزش به دست 

می آورد.
100 + 400 = 500 سرمایٔه پیش ریخته

600 = 100 + 100 + 400 ارزش محصول تولیدی
حال اگر این سرمایه دار همٔه اضافه ارزشی را که به دست آورده به مصرف 
شخصی نرساند و بخواهد بخشی از آن را بیندوزد و به سرمایه اش الحاق کند، 

اضافه ارزش به دو قسمت خواهد شد: درآمد و انباشت یا سرمایٔه الحاقی.
بخشی  بخشی که به مصرف شخصی سرمایه دار رسیده درآمد اوست، و 
که  کنیم  فرض  اگر  ما،  مثال  در  است.  انباشت  شده،  الحاق  سرمایه  به  که 
مساوی  طور  به  را  آمده  دست  به  تومانی  هزار   100 اضافه ارزش  سرمایه دار 
میان درآمد و سرمایه تقسیم کند، 50 هزار تومان درآمد او خواهد بود که به 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 519-518.
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انباشت خواهد بود که به سرمایٔه  مصرف می رساند، و 50 هزار تومان دیگر 
اصلی الحاق شده و امکان بازتولید گسترده را فراهم می آورد. به فرض ثابت 
این سرمایٔه  از  تومان  متغیر، 40 هزار  و  ثابت  به  تقسیم سرمایه  نسبت  ماندن 
الحاقی به بخش ثابت خواهد رفت و 10 هزار تومان به بخش متغیر. و اگر 
نرخ اضافه ارزش ثابت بماند، 10 هزار تومان اضافه ارزش جدید ایجاد خواهد 
نمود و کل اضافه ارزشی که از 550 هزار تومان سرمایه به چنگ سرمایه دار 

افتاده، 110 هزار تومان خواهد شد:
110 + 110 + 440 = کاالی 2

سرمایه دار اینک می تواند 50 هزار تومان خرج کند )مانند سال قبل( و 60 
با  کرده،  بیشتر  را  یا مصرف شخصی خود  بیفزاید  به سرمایه اش  تومان  هزار 
هزینٔه 60 هزار تومانی زندگی بهتری برای خود تأمین نماید، و باز 50 هزار 

تومان به سرمایه اش بیفزاید.
بازار  وارد  تومان  هزار   500 با  اّول  روز  که  سرمایه داری  ترتیب،  این  به 
 610 تا   600 سّوم  سال  می اندازد،  کار  به  تومان  هزار   550 دّوم  سال  شده، 
او همچون  تا 725 هزار تومان و… سرمایٔه  هزار تومان، سال چهارم 700 

بهمنی که از کوه کنده شده، هرچه جلوتر می رود بزرگتر و بزرگتر می شود.
تکرار مداوم تولید در سطح گسترده- یعنی بازتولید گسترده- به سرمایه دار 
به  آورده  دست  به  که  را  اضافه ارزشی  از  بخشی  هرسال  که  می دهد  امکان 
اضافه ارزش  آن  بابت  از  بازهم  و  باز  و  اندازد  کار  به  نوین  سرمایٔه  صورت 

تازه ای کسب کند.
اگر دربارٔه سرچشمٔه 500 هزار تومان نخستین که سرمایه دار پیش ریخته 
ما  سرمایه دار  بعد  سال  که  تومانی  هزار   50 منشأ  دربارٔه  باشد،  گفتگو  جای 
این پول آشکارا  به جدل نشست.  افزوده دیگر مشکل می توان  به سرمایه اش 
حاصل زحمت کارگر و اضافه ارزشی است که او تولید کرده است. به طریق 
از  که  اضافه ارزشی  تومان  هزار   10 یعنی  اضافه ارزش-  بعدی  نسل  اولٰی، 
کاربرد سرمایٔه جدید 50 هزار تومانی حاصل شده، سرچشمٔه غیرقابل بحثی 

دارد.
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ما در صفحات پیش توضیح دادیم که چگونه اضافه ارزش تولید می شود. 
اینک درمی یابیم که خود سرمایه چگونه تولید می شود. ما در گذشته دیدیم که 
چگونه اضافه ارزش از سرمایه بیرون می آید، اینک می بینیم که چگونه سرمایه 

از اضافه ارزش پدید می شود.
سرمایه داری  گستردٔه  بازتولید  بررسی  از  که  دیگری  مهم  بسیار  مطلب 
گسترش  سبب  سرمایه داری  گستردٔه  بازتولید  که  است  این  می آید  دست  به 
مناسبات تولیدی سرمایه داری شده، افزایش تعداد مزدوران را ایجاب می کند. 
خرید  صرف  تومان  هزار   100 تومانی،  هزار   500 سرمایٔه  با  سرمایه دار  اگر 
ساالنٔه  )دستمزد  می کرد  استخدام  را  کارگر   20 فرض  به  و  کرده  کار  نیروی 
هر کارگر 5 هزار تومان(، سال دّوم با سرمایٔه 600 هزار تومانی- اگر سایر 
با سرمایٔه 700  نفر کارگر استخدام خواهد کرد، و  بماند- 22  ثابت  شرایط 

هزار تومانی 28 نفر، و الٰی آخر.
از اینجا نکتٔه دیگری نیز روشن می شود و آن اینکه سرمایه دار هرچه بیشتر 
بیشتر  بازهم  و  بیشتر  لذا  و  کند،  بهره کشی  می تواند  بیشتر  بیندوزد،  سرمایه 

می تواند سرمایه بیندوزد.
به قول یک اقتصاددان بورژوایی ایرانی:

کننده است" زیرا  تقویت  "خود  پدیدٔه  یک  تجمع سرمایه  »جریان 
امکان  امر  این  و  می شود  درآمد  افزایش  باعث  سرمایه گذاری 

پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر را فراهم می کند.«1
ایجاب  سرمایه داری  گستردٔه  بازتولید  که  دید  خواهیم  بعد  صفحات  در 
می کند که هربار بخش بزرگتری از سرمایه به سرمایٔه ثابت بدل شود و نسبت 
کارگر  به  نسبی  نیاز  از  امر  این  کند.  تغییر  متغیر  و  ثابت  بین  سرمایه  تقسیم 
رشد  نسبت  به  را  کارگران  تعداد  افزایش  آهنگ  بگوییم،  دقیق تر  یا  می کاهد، 
حاصل  واقعیت  این  در  تغییری  صورت  هر  به  ولی  می کند.  کندتر  سرمایه 

نمی شود که:

1-  دکتر اردوبادی، رئیس هیئت مدیرٔه مرکز توسعٔه صادرات، » نشریٔه پنجمین کنفرانس اطاق های 
بازرگانی«، صفحٔه 285.
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مناسبات  گستردٔه  بازتولید  معنای  به  سرمایه داری  گستردٔه  بازتولید 
مداوم  طور  به  جامعه  در  کارگر  تعداد  بر  و  است،  سرمایه داری 
می افزاید، و هربار تعداد بیشتری از افراد جامعه را به مزدوران سرمایه 

بدل می کند.

نظام  اینکه  یکی  تاست:  دو  آنها  منشأ  می آیند؟  کجا  از  جدید  مزدوران 
بدل  مزدور  کارگر  به  را  کارگر  فرزندان  که  است  نظامی  چنان  سرمایه داری 
برای  جدید  کار  نیروی  کارگری،  خانواده های  جمعیت  افزایش  می کند. 
کوچک  تولیدکنندگان  سرمایه داری  نظام  اینکه  دیگر  است.  سرمایه دار  طبقٔه 
از  پس  آنان  می راند.  پرولتاریا  صفوف  به  و  می کند  ورشکست  را  ده  و  شهر 
اضافه ارزشی  از  آنان  مزد  و  ندارند  مزدوری  کار  جز  چاره ای  ورشکستگی 
با اضافه کار  طبقٔه کارگر  که طبقٔه کارگر تولید کرده است پرداخت می شود. 
کارگر  زیادتری  تعداد  بعد  سال  که  می آورد  وجود  به  سرمایه ای  خود  امسالٔه 

استخدام خواهد کرد.
معادل ها  باید  قاعدتًا  آن  در  که  است،  کاالیی  تولید  سرمایه داری،  تولید 
سرمایه داری  می نماید.  چنین  نیز  سرمایه داری  ظاهر  در  شود.  مبادله  باهم 
این سرمایه  که  است  ریخته، مدعی  پیش  تومان سرمایه  ابتدا 500 هزار  که 
جریان  گسترده  بازتولید  روند  که  زمانی  اّما  اوست.  خود  زحمت  حاصل 
را  کارگران  توسط  شده  تولید  اضافه ارزش  از  بخشی  هربار  او  و  می یابد، 
الحاقی کارگران جدیدی  این سرمایٔه  و توسط  بر سرمایٔه خود ملحق کرده 
استخدام می کند، در واقع از مبادلٔه معادل ها و معاملٔه برابر، چیزی جز شکل 
میان تهی باقی نمی ماند. این شکل از محتوای خویش بیگانه است. خرید و 
فروش مدام و مستمر- ولو برابر- نیروِی کار، فقط شکل است. اّما محتوٰی 
عبارت از آن است که سرمایه دار به طور مداوم بخشی از کار غیر را تصاحب 
می کند، بدون اینکه معادل آن را پرداخته باشد. سرمایه دار آنچه را که بدون 
مقادیر  بازهم  و  باز  تا  می دهد  قرار  وسیله  کرده،  تصاحب  معادل  پرداخت 
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بیشتر و بیشتری از کار پرداخت نشدٔه غیر را تصاحب کند، یعنی مبادله های 
نیروی  آزاد  فروش  و  مبادله ها، خرید  این  انجام دهد. شکل ظاهری  نابرابر 
کار و مبادلٔه برابرهاست، اّما محتوای آنها مبادله های نابرابر و تصاحب کار 

پرداخت نشدٔه غیر است، هربار به مقادیر بیشتر.
از بازتولید گستردٔه سرمایه داری می توان دید که چگونه جامعٔه سرمایه داری 
مالک  سرمایه دار  معدودی  تعداد  قطب  یک  در  می شود.  تقسیم  قطب  دو  به 
وسایل تولید، و در قطب دیگر میلیون ها انسان محروم از مالکیت که چاره ای 
جز فروش نیروی کار خویش ندارند قرار می گیرند. آنان بر سرمایٔه سرمایه داران 

می افزایند و از این طریق اردوی مزدوران را نیز ُپرشمارتر می کنند.
مقدار انباشت سرمایه- یعنی به کار بردن اضافه ارزش مانند سرمایه- به دو 

عامل مربوط است:
1- حجم اضافه ارزش

2- نسبت تقسیم اضافه ارزش بین مصرف سرمایه دار و انباشت.
روشن است که هرچه حجم اضافه ارزش بیشتر باشد، سرمایه دار آسان تر 
می تواند بخش بیشتری از آن را بیندوزد. ما در صفحات پیش دیدیم که حجم 
تعداد  و  کارگر  از  بهره کشی  درجٔه  به  مربوط  خویش  نوبٔه  به  اضافه ارزش 
کارگرانی است که در آن واحد مورد بهره کشی قرار می گیرند. اندازٔه هر دوی 
این عوامل در جریان بازتولید گستردٔه سرمایه داری بزرگتر می شود: هم درجٔه 
بهره کشی از کارگر بیشتر می شود و هم بر تعداد کارگران افزوده می گردد.)ما 

دالیل این دو را در صفحات پیش توضیح دادیم(. بنابراین:

هرچه جامعٔه سرمایه داری جلوتر می رود، حجم اضافه ارزشی که در 
انباشت  امکان  لذا  و  بوده  بیشتر  قرار می گیرد  اختیار طبقٔه سرمایه دار 

سرمایه بیشتر است.

که  می رسد  نظر  به  چنین  ظاهرًا  سرمایه داران،  شخصی  مصرف  مورد  در 
آنان می توانند به دلخواه خویش مقدار کمتر یا بیشتری از اضافه ارزشی را که 
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به دست می آورند مصرف کرده و بقیه را انباشت کنند. اّما در واقع امر، تقسیم 
اضافه ارزش میان مصرف و انباشت کاماًل اختیاری نیست. تالش سرمایه داران 
برای کسب اضافه ارزش بیشتر و نبرد رقابت میان آنان، انباشت مقادیر بیشتری 

از اضافه ارزش و گسترش تولید را الزامی می کند.
فداکاری  منزلٔه  به  سرمایه  انباشت  برای  را  خود  کوشش  سرمایه داران 
عظیمی نسبت به جامعه و نسبت به طبقٔه کارگر جلوه می دهند و چنین وانمود 
برای  کار  تهیٔه  برای  و  جامعه  خاطر  به  »خیرخواه«  سرمایه دار  که  می سازند 
کارگران، بخشی از آنچه را که می توانست مصرف کند روی هم می گذارد و 
به گسترش تولید اجتماعی همت می گمارد. مطبوعات امروز ایران پر است 
از ستایش سرمایه داران در این زمینه. اّما سرمایه داران در واقع به دنبال آنند تا 
مکانیسم بهره کشی را که در دست دارند قوی تر و مؤثرتر سازند، و پایه های 

حاکمیت خود را تحکیم بخشند.
در آغاز پیدایش سرمایه داری، حجم اضافه ارزش زیاد نبود و سرمایه داران 
برای انباشت سرمایه و گسترش تولید در واقع نیز در مصرف شخصی قناعت 
که  یافت  افزایش  چنان  اضافه ارزش  حجم  زمان،  گذشت  با  اّما  می کردند. 
راه  به  ندارد  یاد  به  تاریخ  که  را  اشرافی  زندگی های  مجلل ترین  سرمایه داران 
بی تاج  سالطین  سرمایه داری  بزرگ  کشورهای  در  نه تنها  هم اکنون  انداختند. 
و تخت سرمایه زندگی رویایی برای خود ساخته و مصرف شخصی خویش 
آغاز رشد  در  نیز که  ما  بلکه در کشور  ابعاد غیرقابل تصوری بخشیده اند،  را 
سریع سرمایه داری است و به انباشت سرمایه نیازمند است، مصرف شخصی 
خرید  اقیانوس ها،  در  جزیره  خرید  است.  نکردنی  باور  بزرگ  سرمایه داران 
توجیه،  غیرقابل  ریخت وپاش های  آمریکا،  و  اروپا  در  مجلل  کاخ های 
زندگی پرهزینٔه یک پا ایران و یک پا کنار دریاچٔه ژنو برای هریک از اعضای 
سرمایه داری  می شود.  تلقی  عادی  ایران  نوکیسٔه  سرمایه داران  خانواده های 
روزبه روز به سوی زندگی طفیلی می رود و این قدرت را که تولید اجتماعی را 

به حد ممکن گسترش دهد از دست می دهد.
در کنار زندگی طفیلی طبقٔه سرمایه دار که مانع انباشت و گسترش تولید 
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دولتی،  بوروکراتیک  عظیم  دستگاه  گسترش  و  پیدایش  نظیر  عواملی  است، 
انباشت  راه  در  است  بزرگی  مانع  خود  نیز  تسلیحاتی  مسابقٔه  و  نظامی گری 
سرمایه و گسترش تولید، که خود از محدودیت تاریخی سرمایه داری حکایت 

می کند.

4. قانون عام انباشت سرمایه

الف – ترکیب آلی )ُارگانیک( سرمایه
در بررسی جریان انباشت سرمایه، فرض کردیم که در جریان بازتولید گستردٔه 
و  نخورد  هم  به  متغیر  سرمایٔه  و  ثابت  سرمایٔه  میان  تناسب  سرمایه داری، 
سرمایه دار آن بخش از اضافه ارزش را نیز که به سرمایه اش می افزاید به همان 
نسبت سابق میان بخش ثابت و متغیر تقسیم کند. این فرض برای درک بازتولید 
میان  تناسب  عمل  در  اّما  بود.  الزم  سرمایه  انباشت  و  سرمایه داری  گستردٔه 
بخش ثابت و متغیر سرمایه ثابت نمی ماند. سرمایه دار به خاطر به دست آوردن 
اضافه ارزش فوق العاده1 و نبرد در میدان رقابت می کوشد بارآوری کار را در 
مؤسسٔه خویش باال برد، و این امر استفاده از ماشین آالت مدرن تر و تکنولوژی 
تعداد کمتری کارگر  به  ایجاب می کند که هم گران تر است و هم  را  پیشرفته 
نیاز دارد. بنابراین در جریان بازتولید گستردٔه سرمایه داری، بخش ثابت سرمایه 
نسبت به بخش متغیر آن بیشتر و بیشتر می شود. اگر زمانی ارزش سرمایٔه متغیر 
به ارزش سرمایٔه ثابت یک بر یک بود، با رشد انباشت سرمایه و تکامل تولید، 

4— و الٰی آخر کاهش می پذیرد.
1  ،—3

1  ،—2
1 این نسبت ]به[ 

هم اکنون می توان این روند را در جامعٔه ایران دید. در یک کارگاه کفاشی 
قابل  رقم  صاحب کار  ثابت  سرمایٔه  مجموع  مانوفاکتوری،  و  عقب مانده  نوع 
مالحظه ای نیست و از حدود ارزش ابزار تولید ابتدایی نظیر سوزن و گزن و 
چکش و سندان و احیانًا یک یا دو چرخ چرم دوزی و مقداری مواد خام تجاوز 

1-  در بارٔه اضافه ارزِش فوق العاده به بند 2، فصل ششم، صفحٔه 140 درسنامه مراجعه کنید.
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ساختمان  صنعتی،  ماشین آالت  مدرن،  کفاشی  کارخانٔه  یک  در  اّما  نمی کند. 
است.  بلعیده  را  سرمایه  از  مهمی  بخش  که  دارد  وجود  بزرگی  تأسیسات  و 
مواد خام و سایر وسایل تولید مورد نیاز کارخانه نیز به مراتب بیش از نیاز یک 
کارگاه است. نتیجه اینکه در کارخانٔه کفاشی مقدار سرمایٔه ثابت به ازای هر 
مدرن تر  رشته های  در  است.  کارگاه  یک  از  بیشتر  بار  صدها  و  ده ها  کارگر، 
تأسیسات  نفت،  پاالیشگاه های  پتروشیمی،  آهن،  نظیر صنایع ذوب  صنعت، 
از نسبِت  بار بیش  اتمی و غیره، نسبت سرمایٔه ثابت به سرمایٔه متغیر هزاران 

نظیر در یک کارگاه یا کارخانٔه قدیمی است.
و  ثابت  سرمایٔه  میان  تناسب  تغییر  که  است  روشن  زدیم  که  ازمثال هایی 
متغیر تنها یک تغییر کّمی نیست، بلکه درعین حال نشانٔه تغییر کیفیت سرمایه و 

تکامل نیروهای مولده است.
متغیر  به  ثابت  سرمایٔه  ارزش  نه تنها  پتروشیمی،  مدرن  کارخانٔه  یک  در 
هزاران بار بیشتر از یک کارگاه دستی کفاشی است، بلکه- و این مطلبی بسیار 
بسیار مهم است- ترکیب فنی سرمایه نیز در این دو مؤسسه باهم تفاوت کیفی 

دارد.

ارزش  تناسب  هم  سرمایه،  انباشت  و  سرمایه داری  گستردٔه  بازتولید 
سرمایٔه ثابت را نسبت به متغیر به سود اّولی تغییر می دهد، و هم ترکیب 
فنی سرمایه را غنی تر و بغرنج تر کرده، نیروهای مولده و سازمان دهی 

کار را تکامل می بخشد.

احتمال دارد که تناسب میان سرمایٔه ثابت و سرمایٔه متغیر به دالیل غیرفنی 
تغییر کند، مثاًل بهای کاالهای سرمایه ای پایین آید یا باال رود. این نوع تغییرات- 
یا دقیق تر بگوییم، نوسانات- در بحث کنونی مورد نظر نیست. منظور ما آن 

نوع تغییراتی است که بیانگر تکامل فنی باشد.
به کار می گیرد که  این مقصود اصطالح جدیدی  بیان دقیق  مارکس برای 

عبارت است از ترکیب ارگانیک یا ترکیب آلی سرمایه. مارکس:
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فنی و  ترکیب  به  وابسته  آنجا که  تا  را  ارزشی سرمایه  »ترکیب 
منعکس کنندٔه تغییرات آن است، ترکیب آلی سرمایه1« می نامد.

از آن، همانا بررسی  نتایج حاصل  آلی سرمایه و  تغییرات ترکیب  بررسی 
مناسبات  تکامل  و  سرمایه داری  جامعٔه  در  مولده  نیروهای  تکامل  پیگیرانٔه 
تولیدی سرمایه داری است. ما در صفحات بعد تغییر ترکیب آلی سرمایه را که 
بیانگر تکامل نیروهای مولدٔه جامعٔه سرمایه داری و تکامل مناسبات تولیدی 
سرمایه داری است دنبال می کنیم تا نتایج حاصل از آن را که ناگزیری سرنگونی 

حاکمیت سرمایه و استقرار سوسیالیسم است نشان دهیم.
اثر  سرمایه دار  طبقٔه  درونی  مناسبات  در  هم  سرمایه،  آلی  ترکیب  تغییر 
می گذارد و هم در مناسبات طبقٔه کارگر با طبقٔه سرمایه دار. هریک از این دو را 

جداگانه و از نزدیک بررسی می کنیم:

ب- گردآیی و تمرکز سرمایه
و  پدید می آورد،  را  انباشت سرمایه  بازتولید گستردٔه سرمایه داری،  گفتیم که 
انباشت سرمایه، تغییر ترکیب آلی سرمایه و بغرنج تر شدن مداوم آن را به دنبال 
دارد. اینک می بینیم که این تغییر به نوبٔه خود نتایجی به بار می آورد که نه تنها 

اقتصادی، بلکه اجتماعی است.
هنگامی که ترکیب آلی سرمایه باال می رود، برای ایجاد هر مؤسسٔه تولیدی 
باال رفتن ترکیب آلی سرمایه  سرمایه داری، سرمایٔه کالن تری الزم است. لذا 
ایجاب می کند که سرمایه ای که در دست سرمایه داران منفرد قرار دارد بزرگ 
از دست  را  امکان کاربرد مستقل خود  بزرگتر شود و سرمایه های کوچک  و 
از سرمایه داران  از عهدٔه بسیاری  بدهند. تأسیس یک کارگاه کوچک کفاشی 
کمتری ساخته  از عهدٔه سرمایه داران  کفاشی  کارخانٔه  تأسیس  ولی  برمی آید، 
چه بسا  که  دارد  نیاز  سرمایه ای  چنان  به  نفت  عظیم  پاالیشگاه  تأسیس  است. 

هیچ سرمایه دار منفردی آن را در اختیار نداشته باشد.
جریان بازتولید گستردٔه سرمایه داری، انباشت سرمایه و باال رفتن ترکیب 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 554.
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و  می کند  تنگ تر  و  تنگ  کوچک  سرمایه های  فعالیت  برای  را  میدان  آن،  آلی 
پیدایش سرمایه های کالن و کالن تر را الزامی می سازد.

این سرمایه های کالن و بسیار کالن که منطق تکامل سرمایه داری پیدایش 
آنها را ضروری می کند، از کجا و چگونه پدید می آیند؟ از دو طریق:

1- ِگردآیی یا ُکنسانتراسیون سرمایه
2- تمرکز یا سانترالیزاسیون سرمایه

اثر  بر  انفرادی  بزرگ  سرمایٔه  ایجاد  از  است  عبارت  سرمایه  گردآیی 
انباشت.

به  می آورند  دست  به  که  را  اضافه ارزشی  از  بخشی  منفرد  سرمایه داران 
سرمایه بدل می کنند و سرمایٔه آنها روز به روز بزرگتر می شود. هرچه حجم 
او  امکان  باشد،  بیشتر  می گیرد  قرار  سرمایه دار  اختیار  در  که  اضافه ارزشی 
برای انباشت سرمایه بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، سرمایه هرچه بزرگتر 
روند گردآیی سرمایه،  باشد، امکان گردآیی )کنسانتراسیون( آن بیشتر است. 

روند انباشت و ایجاد سرمایٔه نوین است.
سرعت  بااین حال،  می شود.  ایجاد  بزرگی  سرمایه های  گردآیی،  طریق  از 
باال رفتن ترکیب آلی سرمایه و ضرورت سرمایه گذاری های کالن و نیاز رقابت 
در بازار به حدی زیاد است که سرمایه های انفرادی می توانند از طریق گردآیی 
تمرکز سرمایه ها  تکامل سرمایه داری ضرورت  منطق  برسانند.  آن  به  را  خود 

)سانترالیزاسیون( را پیش می آورد.

به هم پیوستن  از  است  عبارت  سرمایه ها  تمرکز  یا  سانترالیزاسیون 
یا  آن(  نظایر  و  شرکت ها  تأسیس  طریق  )از  سرمایه ها  داوطلبانٔه 
به هم پیوستن قهری سرمایه ها- یعنی بلعیده شدن سرمایه های کوچکتر 
توسط سرمایه های بزرگتر- به طوری که از به هم پیوستن مسالمت آمیز 

یا قهری سرمایه های موجود، سرمایٔه بزرگ پدید آید.
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بنابراین روند تمرکز سرمایه دیگر مربوط به انباشت و ایجاد سرمایٔه نوین 
نیست، بلکه روند متمرکز کردن سرمایه های کهنه یا سرمایه های موجود است.
و  تولید  وسایل  از  ساده ای  گردآیی  سر  بر  سخن  دیگر  »اینجا 
اینجا صحبت  نیست.  انباشت است،  بر کار که همان  فرمانروایی 
سخن بر سر  از تجمع سرمایه هایی است که قباًل تشکیل یافته اند، 
حذف استقالل انفرادی آنها، خلع ید سرمایه دار به وسیلٔه سرمایه دار، 
و تبدیل سرمایه داران کوچک بسیار به عدٔه کمی سرمایه دار بزرگ 
است. سرمایه از آن جهت می تواند در جایی به مقادیر عظیم در یک 
دست گرد آید که در جای دیگر از دست های منفرد بسیاری بیرون 
کشیده شده است. چنان که تمام سرمایه هایی که در رشته ای معّین 
گذارده شده است به صورت سرمایٔه واحدی درآید، در آن صورت 

تمرکز به باالترین حدود خود می رسد.«1
سرمایه های بزرگ برای بلعیدن سرمایه های کوچک، از میان بردن استقالل 
انواع وسایل و اهرم ها را  آنها،  از  آنها و حتی خلع ید و سلب مالکیت  عمل 
اعتبار پولی  اعتباری است.  آنها سیستم  از مهم ترین  دارند که یکی  اختیار  در 
اّما رفته رفته به مکانیسم عظیمی بدل می شود که  در ظاهر نقش کمکی دارد، 
سرمایه های کوچک را ُخرد می کند و سرمایه های بزرگ را پیروز می گرداند و 

کار تمرکز سرمایه را تسریع می کند.
دست  به  کشورمان  مقیاس  در  اعتباری  مکانیسم  از  تصوری  اینکه  برای 
داده باشیم، از سیستم عادی اعتباری در بازار تهران یاد می کنیم. در این بازار، 
سرمایه داران بسیار بزرگ از دولت و بانک های اختصاصی مبالغ کالنی اعتبار 
به  کوچک  سرمایه داران  اّما  است.  ارزان قیمت  بسیار  معموالً  که  می گیرند 
سرمایه  میزان  َبرحسب  سرمایه داران  امضای  ندارند.  دسترسی  ارزان  اعتبار 
به سه درجه تقسیم می شود. امضای سرمایه داران بزرگ، درجه یک و معتبر 
شناخته می شود. به این امضا اعتبار زیاد و ارزان می دهند. در مقابل، امضای 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 568، )تکیه از ما است(.
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سرمایه داران متوسط و کوچک درجه دو و سه شناخته می شود. این امضاها 
معتبر نیست و به آنها اعتبار نمی دهند و اگر بدهند معموالً باید 20٪ تا ٪30 

بهره بپردازند. برای دهقانان بهرٔه پول باالتر از 60 درصد است.
امضای  داشتن  با  بزرگ  صنعتگران  برای  شرایطی،  چنین  »در 
معتبر، تحصیل اعتبار به آسانی آب خوردن است، و برای صنعتگر 
کوچک جزو امور شاق… صنعتگران کوچک به منابع مالی ناسالم 
راهنمایی  اموال  فروش  و  ِرباخواران  از  قرض  مثل  خطرناک  و 

می شوند.«1
به این ترتیب، در روند بازتولید گستردٔه سرمایه داری، انباشت سرمایه، و 
باال رفتن ترکیب آلی سرمایه، در درون طبقٔه سرمایه داران نبرد سهمگینی در 
رفته رفته  و  را می خورند  ماهی های کوچ  بزرگ  ماهی های  آن  در  که  می گیرد 
از  از یک صنعت و حتی رشته هایی  پدید می آیند که رشتٔه کاملی  نهنگ هایی 

چند صنعت را در دست خویش متمرکز می سازند.
منطق  با  او  اّما  نداشتند،  وجود  نهنگ هایی  چنین  هنوز  مارکس  زمان  در 
علمی، پیدایش آنها را پیش بینی کرد و جریان بعدی تکامل سرمایه داری جهت 

پیش بینی مارکس را به اثبات رسانید.
انگلس در چاپ چهارم » سرمایه« درست در همین جا تذکر می دهد:

دنبال  به  هم اکنون  آمریکایی  و  انگلیسی  تراست های  »تازه ترین 
چنین هدفی هستند و می کوشند الاقل بنگاه های بزرگ مربوط به 
عماًل  که  بزرگ  سهامی  شرکت  صورت  به  را  صنعت  رشتٔه  یک 

انحصاردار است متحد سازند.«2
در آن وقت تراست ها »تازه« بودند؛ حال ما در زمانی زندگی می کنیم که 
انحصارهای امپریالیستی و پیوند آنها با دولت های امپریالیستی، روند تمرکز 
و گردآیی سرمایه ها را به حد اعال رسانده و انحصار، شکل عادی موجودیت 

1-  اظهار نظر مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی، نقل از » نشریٔه پنجمین کنفرانس 
اطاق های بازرگانی ایران«، صفحٔه 302.

2-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 568، زیرنویس انگلس.
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سرمایه است.

پ- تولید فزایندٔه جمعیت نسبی یا ارتش احتیاط صنعتی
زمانی که از کاربرد سرمایه داری ماشینی سخن می گفتیم نشان دادیم که چگونه 

هر ماشین نوین جای تعداد زیادی کارگر را می گیرد و آنان را »زائد« می کند.
باال رفتن سطح ترکیب آلی سرمایه، در واقع به معنای استفادٔه هرچه بیشتر 
رفتن  باال  دیگر،  عبارت  به  است.  مدرن  تکنولوژی  و  ماشین  از  وسیع تر  و 
هرچه  می کند.  »زائد«  را  کارگران  از  روزافزونی  تعداد  سرمایه،  آلی  ترکیب 
تعداد  باشد، طبعًا  کمتر  متغیر  فنی سرمایه سهم سرمایٔه  و  ارزشی  ترکیب  در 
است.  کمتر  نسبی  به  طور  استخدام خواهند شد  این سرمایه  با  که  کارگرانی 
البته اگر بازتولید سرمایه داری در طول زمان در نظر گرفته شود، تعداد مطلق 
مزدوران زیادتر می شود )ما این مطلب را در صفحات پیش بررسی کردیم(، 
به نسبت رشد سرمایه کاهش  اّما تعداد نسبی کارگران، یعنی تعداد کارگران 
می یابد. در یک کارگاه کفاشی عقب مانده، به ازای مبلغ هزار یا ده هزار تومان 
سرمایه، می توان یک کارگر استخدام کرد، ولی در پاالیشگاه مدرن نفت، هر 
ده میلیون تومان سرمایه فقط برای یک کارگر کار ایجاد می کند. در نوشته های 
اقتصادی محافل دولتی و سرمایه داری ایران رشته های صنعتی را از این جهت 

به دو قسمت می کنند:
1- رشته های سرمایه َبر

2- رشته های کارَبر
سوی  به  هرچه  و  است  صنعت  عقب ماندٔه  رشته های  کارَبر،  رشته های 
تکامل می رویم و به همان نسبت که نیروهای مولده رشد می کنند، رشته های 
می شوند،  بدل  سرمایه َبر  رشته های  به  دیگری  از  پس  یکی  صنعت  گوناگون 

یعنی به سرمایٔه بیشتر و کارگر کمتر نیاز دارند.
رشد  یکسان  به  رشته ها  همٔه  سرمایه داری،  جامعٔه  عادی  زندگی  در 
نمی کنند. رشتٔه معّینی کارگران را بیکار می کند و رشتٔه دیگر آنها را- یا بخشی 
از آنها را- به کار می گیرد. کارگران به  طور مداوم در معرض جذب و دفعند، 
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از سویی به سویی پرتاب می شوند، حرفه و تخصص خود را از دست می دهند، 
حرفٔه جدید می آموزند یا صاف و ساده به لشکر بیکاران می پیوندند.

خود  که  سرمایه ای  انباشت  با  کارگری  جمعیت  »بنابراین 
را  خویش  نسبی  ساختن  زائد  وسایل  مستمرًا  است  آن  موجد 
تولید  شیؤه  خاص  جمعیت،  قانون  این  و  می سازد…  فراهم 

سرمایه داری است.«1
انباشت  محصول  سو  یک  از  بیکاران،  ارتش  این  »زائد«،  جمعیت  این 
سرمایه داری است و از سوی دیگر شرط ضروری چنین انباشتی است، زیرا 
بازتولید سرمایه داری هموار و منظم نیست، پر از فراز و نشیب است. بازتولید 
سرمایه داری توأم با بحران هاست و به طور ادواری )سیکلیک( پیش می رود. 
هر رونقی به دنبال خود رکود و فروکش می آورد، و هر فروکشی پس از فراز 
زیاد  و  کم  با  متناسب  شدید،  تکان های  این  می انجامد.  رونق  به  نشیب ها  و 
سال های  در  که  سرمایه داری  اقتصاد  نیست.  کارگری  جمعیت  طبیعی  شدن 
باید منبعی داشته باشد که چنین  نیازمند جذب میلیون ها کارگر است،  رونق 
تعدادی را از آن برگیرد؛ و در سال های رکود که تولید ناگهان فروکش کرد، 
باید انباری داشته باشد که میلیون ها کارگری را که بیکار می کند در آن بریزد. 
برای چنین اقتصادی با تکامل ادواری، وجود ارتش ذخیره و احتیاط کارگری 

شرط حیاتی است.
»گسترش ناگهانی و نامنظم مقیاس تولید مستلزم فروکش ناگهانی 
آن است. فروکش به نوبٔه خود گسترش پیش می آورد. اّما گسترش 
تعداد  آنکه  بدون  اختیار،  تحت  انسانی  مصالح  وجود  بدون 
یابد،  افزایش  کارگری  جمعیت  مطلق  رشد  از  مستقل  کارگران، 
امکان پذیر نیست... آنگاه که این شکل ادواری پابرجا شد و تحکیم 
یافت… یک جمعیت زائد نسبی، یعنی زائد در رابطه با احتیاجات 

ارزش افزایی متوسط سرمایه، شرط حیاتی صنعت جدید است.«2

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 572-571.
2-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 573.
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توجه خوانندگان را به آخرین جملٔه این گفتٔه مارکس جلب می کنیم، آنجا 
که می گوید »زائد در رابطه با احتیاجات ارزش افزایی«. در واقع نیز در رابطه با 
منافع تودٔه مردم و از نظرگاه زندگی، هیچ کارگری هرگز زائد نیست. در یک 
جامعٔه موزون، نیروی کار انسان همواره مورد نیاز است تا پیروزی انسان را 
بر طبیعت کامل تر کند و درآمد بیشتری برای انسان ها پدید آورد. اّما در جامعٔه 
وسایل  ابتدایی ترین  به  زحمتکش  انسان  میلیون ها  درحالی که  سرمایه داری، 
ندارند و  پا و سقف باالی سر خود  به  به تن، کفش  لباس  نیازمندند،  زندگی 
می خوابند  یکباره  کارخانه ها  محتاجند،  شب  نان  به  کلمه  مستقیم  معنای  به 
نیازمندی های  از  بسیاری  می توانستند  خویش  کار  نیروی  با  که  کارگرانی  و 
جامعه را برطرف سازند از کار بیکار شده به »آدم زیادی« بدل می شوند. آنها 
زائد  آن  نیازهای  تأمین  و  تکامل جامعه  با ضرورت  رابطه  در  و  مردم  نظر  از 
نیستند، ولی از نظرگاه تولید سرمایه داری که هدف آن و قانون مطلق آن تولید 
و تصاحب اضافه ارزش است، زائد به حساب می آیند، زیرا در شرایط معّین 
نمی توانند هدف سرمایه دار را که ایجاد اضافه ارزش است برآورده سازند. آنها 

در رابطه با ارزش افزایی زائدند.

ت- اشکال وجودی اضافه جمعیت نسبی
آنهاست-  کاالی  تنها  که  را-  خود  کار  نیروی  نتوانسته اند  که  انسان هایی 
به  پیدا کنند،  فروخته و در جرگه بردگان نوین سرمایه داری جایی برای خود 
نوعی می پلکند و به طریقی خود را زنده نگاه می دارند تا هر زمان که سرمایه 
فرمان احضار صادر کرد به سرعت سر خدمت حاضر شوند. َاشکال پلکیدن 
و خود را به نوعی زنده نگاه داشتن، یا َاشکال وجودی اضافه جمعیت نسبی 
زیاد است، اّما اگر از حالت های حاد و ویژٔه لحظات بحرانی صرف نظر کنیم، 
پنهان،  شکل  روان،  شکل  دهیم:  تشخیص  را  زیر  عمدٔه  شکل  سه  می توانیم 

شکل رکودی.
تولید  در  کار  نیروی  جاری  و  دائمی  دفع  و  جذب  حاصل  روان  بیکاری 
سرمایه داری است. از آنجا که تولید سرمایه داری ناموزون و بی برنامه است، 
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کارخانه ای  کاراست.  نیروی  مداوم  دفع  و  جذب  با  توأم  آن  عادی  پیشرفت 
را اخراج می کند و  از کارگرانش  به کار گرفته، عده ای  نوین  که ماشین آالت 
کارخانٔه دیگری که تازه تأسیس شده یا گسترش یافته، عده ای کارگر می پذیرد؛ 
و  کار  بین  کار،  نیروی  از  بخشی  جاری،  و  مداوم  طور  به  ترتیب،  این  به  و 
بیکاری، حالت روان و جاری دارد. این نوع بیکاری قبل از همه دامن کارگران 
که  آنهایی  و  کم تخصص  و  بی تخصص  کارگران  فرسوده،  میان ساالن  و  پیر 
نسل  کار  از  سرمایه  می گیرد.  را  نیست  نیاز  مورد  و  شده  کهنه  تخصص شان 
جوان و کودکان و زنان سریع تر استفاده می کند و کارگران میان سال را که به 
علت کار شدید زودتر از موقع فرسوده شده اند از کار می راند. آنان به دنبال کار 
از شهری به شهری می روند، از رتبٔه باالتر به رتبٔه پا یین تر تنزل می کنند، چه بسا 

از تخصص خود دست می کشند و به کارهای َپست تری تن در می دهند.
در کشور ما رشد سریع سرمایه داری پدیده ٔ نوینی است، و بیکاری روان نیز 
به همان نسبت پدیده ای است نو. بااین حال، به حد کافی وسیع است که بتوان 

آن را به چشم دید.
اضافه جمعیت پنهان که مارکس آن را اضافه جمعیت کشاورزی نیز می نامد، 
به روستا و مؤسسات پیشه وری و صنایع دستی خانگی است.  بیشتر مربوط 
چنان که در صفحات پیش گفتیم، ویژگی رشد سرمایه داری در کشاورزی این 
است که تعداد مطلق نیروی کار مورد تقاضا را کم می کند. در اینجا برخالف 
صنعت، نیروی کاری که دفع شد به نحو دیگری جذب نمی شود. تعداد کثیری 
به سوی شهرها سرازیر می شوند و مهاجرت روستایی مقیاس  از روستاییان 
پنهان است. بدین معنا  این مهاجرت، وجود بیکاری  وسیعی می گیرد. علت 
یا اجاره کرده اند و می کارند که  که روستاییان گاه قطعه زمین کوچکی دارند 
برای ادارٔه آن وجود یک یا دو نیروی کار کافی است. اّما تمام اعضای خانوادٔه 
دهقان که تعدادشان بیش از پنج نفر است ظاهرًا روی این زمین کار می کنند و 
از درآمد آن- که گاه برای نگاهداری یک نفر هم کافی نیست- زندگی می کنند. 
موافق آمار رسمی در سال 1350 شمسی )1972-1971( 771 هزار خانوار 
دهقانی از زمینی کمتر از یک هکتار، و 316 هزار خانوار دهقانی از زمینی بین 
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یک تا دو هکتار بهره برداری می کردند1. بنابراین، بیش از یک میلیون خانوار 
دهقانی که جمعیتی بیش از 5 میلیون نفر را تشکیل می دهند به زمینی کمتر از 
یک هکتار و حداکثر 1 تا 2 هکتار چسبیده اند. مگر بهره برداری از چنین قطعه 
است  چقدر  قطعه ای  چنین  درآمد  مگر  می خواهد؟  کار  نیروی  چقدر  زمینی 
بتواند  از پرداخت هزینه های تولید و حتی پرداخت اجاره بهای زمین  که پس 
زندگی خانوادٔه 5 نفری را تأمین کند؟ روشن است که زندگی این پنج میلیون 
نفر در واقع زندگی نیست؛ العالجی و بیچارگی است؛ یک نوع زنده ماندن 

است تا کار پیدا شود.
این اضافه جمعیت از آن جهت پنهان نامیده می شود که ارقام آن در داخل 
ارقام دیگر پنهان است. آمارهای رسمی، این پنج میلیون نفر را بیکار نمی نامد. 
آنها ظاهرًا کار دارند و در واقع بیکارند. در آمار رسمی کشور، بیش از نصف 
جمعیت 15 تا 64 سالٔه ایران در سال 1350 )که بیش از 7 میلیون نفر است( 
از نظر اقتصادی غیرفعال نامیده شده است. از این عده فقط یک میلیون نفر آنها 
دانش آموزند. قریب 6 میلیون زن ایرانی خانه دار به حساب آمده اند. از جمله 
در روستاهای ایران بیش از 4 میلیون زن، خانه دار قلمداد شده اند2، درحالی که 

آنان در واقع خانه ای ندارند که اداره کنند.
روستاییان ایران، موافق آمار رسمی، در عرض سال کمتر از 90 روز کار 
پیشه وران  و  ایران  ورشکستٔه  دستی  صنایع  صاحبان  و  قالی بافان  از  می کنند. 
کوچک نیز که زیر فشار سرمایه داری کمر خم کرده اند، باید بخش بزرگتر را 
و  العالجی  از  که  اضافه جمعیتی  گذاشت،  پنهان  اضافه جمعیت  حساب  به 

بیچارگی به کاری چسبیده، ولی
»دائمًا در حال دورخیز به طرف پرولتاریای شهری یا مانوفاکتوری 
قرار دارد و در کمین اوضاع مساعدی برای انجام این تغییر است.«3
می دهد  تشکیل  را  فعال  کارگری  سپاه  از  جزئی  رکودی  اضافه جمعیت 
به کلی غیرمنظم است. فقط ساعاتی در هفته و احیانًا ماه هایی  که اشتغال آن 

1-  » سالنامٔه آماری کشور«، 1351، صفحٔه 272.
2-  » سالنامٔه آماری کشور«، 1351، 50.

3-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، ترجمه ٔفارسی، صفحٔه 580.
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آماده ترین مخزن  این گروه  بیکار است.  بقیٔه مدت  و  دارد  کار  در طول سال 
نیروی کار است که همواره در اختیار سرمایه دار قرار دارد و به محض اینکه 
سرمایه بخواهد دامنٔه تولید را گسترش دهد، این اضافه جمعیت هر لحظه آمادٔه 
خدمت است. درکشور ما این اضافه جمعیت نیز بسیار ُپرشمار است. به گفتٔه 

یک مقام رسمی:
به  است،  کم کاری  مسئلٔه  ایران  در  اشتغال  بارز  خصوصیات  »از 
طوری که در سال 1345 بیش از 1/1 میلیون نفر از جمعیت فعال 
کم کاری  این  و  می کردند  کار  ساعت   36 از  کمتر  هفته  در  کشور 
بدین ترتیب توزیع می شد: 597 هزار نفر در بخش های صنایع و 
خدمات، 551 هزار نفر بقیه در بخش کشاورزی. ضمنًا در بخش 
کلیٔه  ترتیب،  بدین  بودند.  فصلی  بیکار  نفر  هزار   442 کشاورزی 
در  که  می رسد،  نفر  میلیون   1/59 به  کشور  کار  نیروی  کم کاران 

حدود 22 درصد نیروی کار کشور را دربر می گیرد.«1
عمیق ترین رسوب بیکاری رکودی در میان مستمندان و تیره روزان است؛ 
پیران، معلولین، کسانی که قادر به کارند ولی از محیط کار مدت هاست دور 

شده اند، ولگردان، گدایان، روسپیان… از این زمره اند.

ث- تأثیر اضافه جمعیت نسبی بر زندگی کارگران شاغل
دشوارتر  بازهم  را  کارگر  طبقٔه  دشوار  زندگی  نسبی،  اضافه جمعیت  وجود 
می کند. این طبقه که از حاصل زحمت خود تنها ارزش نیروی کار خویش را 
دریافت خواهد کرد، مجبور می شود بخشی از این سهم را نیز برای نگاهداری 
بیکاران خرج کند، یعنی به طور غیرمستقیم به سرمایه دار برگرداند، و خود در 
شرایطی پایین تر از آنچه که در جامعٔه مفروض ضروری است به سر برد. وجود 
نشریٔه   « کشور،  بازرگانی  اطاق های  کنفرانس  در  تهران،  دانشگاه  استاد  نراقی،  دکتر  سخنرانی    -1

پنجمین کنفرانس اطاق های بازرگانی کشور«، شهریورماه 1348، صفحٔه 110.
توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنیم که در این آمار تفاوتی میان کارگر مزدور و سایر کارکنان 
)مثاًل دهقانان کم زمین( گذاشته نشده و از این حیث آمار فوق برای بیان مقصود ما که اضافه جمعیت 
رکودی است، آمار کامل و دقیقی نیست. زیرا اضافه جمعیت رکودی کسانی را دربر می گیرد که از 
زمین یا تولید خرده کاالیی جدا شده اند، اّما کار منظمی نیافته اند. بااین حال تصوری به دست می دهد.
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اضافه جمعیت نسبی، اّوالً سطح عمومی دستمزدها را از دو راه پایین می آورد: 
تقاضای  بر  کار  نیروی  بیکار، عرضٔه  کثیری  تعداد  به علت وجود  اینکه  یکی 
فقر  کنندٔه  ایجاد  نسبی،  اضافه جمعیت  اینکه وجود  دیگر  می گیرد؛  فزونی  آن 
پایین می آورد، که  را در کشور  این خود سطح زندگی  و  و مستمندی است، 
نتیجٔه آن پایین آمدن ارزش نیروی کار است. وقتی در کشور ما میلیون ها نفر 
اضافه  جمعیت نسبی به اشکال مختلف وجود دارد؛ وقتی بیش از یک میلیون و 
پانصد هزار نفر در هفته کمتر از 36 ساعت کار می کنند یا در عرض سال یکی 
دو ماه کار دارند؛ وقتی پنج میلیون دهقان از زمینی کمتر از یک یا دو هکتار 
بهره برداری می کنند؛ برای آنان زندگی کردن در زاغه ها، ژنده پوشی، گرسنگی 
مزمن، به شرایط عادی حیات بدل می شود، و طبعًا کارگری که شاغل است 
نمی تواند در مطالبٔه ارزش نیروی کار خویش از این »شرایط عادی« کاماًل جدا 

شود.
وجود اضافه جمعیت نسبی از جانب دیگر نیز در زندگی کارگران شاغل 
اثر می گذارد، و آن اینکه نگاهداری این جمعیت بیکار و کم کار به هر صورت 
شاغل  کارگر  یک  می افتد.  تولیدکننده  کوچک  طبقٔه  و  کارگر  طبقٔه  دوش  به 

اجبارًا نان آور یک خانوادٔه پنج تا ده نفری می شود.

ج- فرمول بندی قانون مطلق و عام انباشت سرمایه
هر قدر ثروت اجتماعی، سرمایٔه به کار افتاده، و اندازه و نیروی رشد آن 
کار  بارآور  نیروی  و  پرولتاریا  مطلق  شمارٔه  قدر  هر  نتیجه  در  و  باشد،  بیشتر 
آن بیشتر باشد، همان قدر ارتش احتیاط صنعتی بزرگتر است. ارتش احتیاط 
باشد، فقر و مستمندی طبقٔه کارگر  نوبٔه خویش هرچه بزرگتر  به  نیز  صنعتی 

بیشتر است. »این است قانون عام انباشت سرمایه داری.«1
به  دائمًا  مقامات رسمی دولتی  از جانب  و  ایران  بورژوایی  در مطبوعات 
کارگران توصیه می شود که بارآوری کار را باال ببرند تا زندگی شان بهتر شود!! 
ولی قانون مطلق و عام انباشت سرمایه عکس آن را نشان می دهد. در اقتصاد 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 582.
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سرمایه داری هرچه بارآوری کار باال می رود، تعداد بیشتری از کارگران »زائد« 
می شوند و شرایط زندگی آنان بی ثبات تر می شود و آنان مجبورند نیروی کار 
خود را برای افزودن بر ثروت دیگران به بهای کمتری بفروشند. در این شیؤه 
تولید، کارگر بر وسایل تولید مسلط نیست، بلکه وسایل تولید که در مالکیت 
سرمایه دار است بر کارگر تسلط دارد، و لذا رشد بارآوری کار نیز نتیجه ای عکِس 
انتظار می دهد: به جای بهتر کردن زندگی کارگران و افزودن بر رفاه عمومی 
جامعه، تنها بر ثروت سرمایه داران می افزاید. باال بردن نیروی بارآور کار انسان 
به خودی خود امر خوبی است، اّما در درون مناسبات تولیدی سرمایه داری هر 
شیوه ای برای باال بردن بارآوری کار به زیان کارگر بوده و شیوه ای است برای 
تشدید بهره کشی، چرا که هدف تولید سرمایه داری تولید خواسته های ماّدی به 
قصد تأمین نیازمندی های انسان نیست، تولید اضافه ارزش است. در این شیوه 
تولید، محصول کار کارگر به صورت اضافه ارزش انباشته شده به سرمایه بدل 
می شود و او هر قدر بیشتر تولید کند، همان قدر بیشتر سرمایه تولید کرده است 

و نه خواسته های ماّدی برای تأمین نیاز خویش.
مارکس از بحث انباشت سرمایه چنین نتیجه می گیرد:

»هر قدر سرمایه انباشته تر می شود، باید وضع کارگر اعم از اینکه 
با  متناسب  مزبور  قانون  شود...  بدتر  است،  پایین  یا  باال  مزدش 
انباشت سرمایه، انباشت فقر را ایجاب می کند. پس انباشت ثروت 
در یک قطب، درعین حال متضمن انباشت فقر، جان کنی، بندگی، 
نادانی، خشونت و انحطاط اخالقی در قطب دیگر است، یعنی در 
سرمایه  صورت  به  را  خود  به  متعلق  محصول  که  طبقه ای  جانب 

تولید می کند.«1

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 583.
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5. انباشت بدوی سرمایه

الف- »انباشت بدوی« سرمایه چیست؟
در آنچه تا کنون خواندیم، با روند انباشت سرمایه بر شالودٔه خود سرمایه داری 
پول  وقتی  که  دیدیم  شدیم.  آشنا  سرمایه داری  تولیدی  مناسبات  درون  در  و 
کار  نیروی  از  باشد،  شده  بدل  کاال  به  کار  نیروی  که  می شود  بدل  سرمایه  به 
خریداری شده توسط سرمایه دار بهره کشی شود، اضافه ارزش پدید آید و این 
اضافه ارزش روی هم انباشته شده سرمایه های بزرگ و بزرگتر به وجود آورد. 
دارد،  تولید اجتماعی شکل سرمایه داری  ما دیدیم که وقتی  به عبارت دیگر، 
در دست سرمایه داراِن صاحب  آمد و چگونه  پدید  از کجا و چگونه  سرمایه 
زمانی  به  مربوط  گفتیم  که  حرف هایی  این  همٔه  اّما  می آید.  گرد  تولید  وسیلٔه 

است که پول به سرمایه و نیروی کار به کاال بدل شده باشد.
اگر سؤال شود که »قبل از پیدایش مناسبات سرمایه داری، سرمایه از کجا 
نکرده  بهره کشی  کارگری  هیچ  از  هنوز  که  سرمایه دارانی  نخستین  آمد،  پدید 
بودند و تازه می خواستند مؤسسه سرمایه داری به وجود آورند، پول خود را از 
کجا به دست آوردند؟« چه پاسخی داریم؟ اگر سؤال شود انباشتی که »معلول 
آمده  کجا  از  است1«  آن  حرکت  مبدأ  بلکه  نیست،  سرمایه داری  تولید  شیؤه 

است؟ ]چه پاسخی داریم؟[
از  افسانه هایی می سازند، حاکی  و  باره قصه ها  این  در  بورژوا  دانشمندان 
اینکه توانگران از راه زحمت شخصی، قناعت و صرفه جویی، اندوخته ای گرد 
آوردند و سپس با لیاقت و استعداد و حس ابتکار عظیمی که داشتند آن را به 
صورت سرمایه به کار انداختند. اّما در این قصه ها ذره ای حقیقت وجود ندارد، 
قناعت  و  نامیده شده، محصول زحمت  بدوی  انباشت  که  آنچه  اّوالً  که  چرا 

توانگران خردمند نیست، نتیجٔه قتل و غارت و دزدی و انواع پلیدی هاست.
و ثانیًا، که به مراتب مهم تر است، برای آغاز تولید سرمایه داری اصوالً کافی 
نیست که پولی در دست عده ای گرد آید. الزمٔه آغاز رشد سرمایه داری پدید 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 647.



فصل هشتم ـ انباشِت سرمایه    229

آمدن کارگران است، یعنی پدید آمدن گروهی از انسان ها که از مالکیت وسایل 
تولید محرومند و در فروش نیروی کار خویش آزادند.

نیازمند است: یکی  عالوه بر این، تولید سرمایه داری به دو چیز دیگر نیز 
بازار داخلی برای فروش کاالهای تولید شده، و دیگری انضباط سرمایه داری 

که تولید کنندٔه کوچک به آن عادت ندارد.
و  قناعت  نوع  از  چیزی  نمی تواند  سرمایه  بدوی  انباشت  بنابراین، 

صرفه جویی این یا آن فرد باشد.

انباشت بدوی سرمایه روندی است اجتماعی که در جریان آن از تودٔه 
به  مجبور  آنها  تا  می شود  مالکیت  سلب  زحمتکش  مردم  از  وسیعی 
بندی  و  قید  هرگونه  درعین حال  و  باشند،  خویش  کار  نیروی  فروش 
کار  نیروی  بتوانند  آنها  تا  می رود  میان  از  کار  نیروی  فروش  دربارٔه 
اقتصاد  دیوارهای  اجتماعی،  روند  این  جریان  در  بفروشند.  را  خود 
کنندگان  تولید  از  می آید.  پدید  داخلی  بازار  می شود،  شکسته  طبیعی 
کوچک سلب مالکیت شده، به زیر مهمیز انضباط سرمایه داری کشیده 
که  می آورند  دست  به  پول  عظیمی  مبالغ  نیز  معدودی  عدٔه  می شوند. 

بورژوازی نوخاسته را تشیکل می دهند.

به  و  گوناگون  زمان های  در  مختلف،  کشورهای  در  اجتماعی  روند  این 
اشکال مختلف انجام می گیرد، اّما مضمون اصلی آن در همه جا یکی است.

توده های بزرگ انسانی ناگهان و به زور از وسایل زندگی خویش کنده 
شده و به بازار کار ریخته می شوند. خلع ید تولیدکنندگان روستایی- 
یعنی دهقانان- از ملک و زمین خویش، پایه و مبنای تمام آن روندی را 

تشکیل می دهد که انباشت بدوی سرمایه نامیده اند.

جای  خود  آن  منشأ  که  معدود-  عده ای  دست  در  پول  مبلغی  گردآمدن 
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بحث فراوان دارد- البته در انباشت بدوی سرمایه مهم است. اّما نقطه عزیمت 
سرمایه داری پیدایش این گونه اندوخته ها نیست. نقطٔه عزیمت سرمایه داری، 
که  است  اجتماعی  روند  آن  است؛  کارگران  یعنی  نوین  بنده های  پیدایش 

بهره کشی فئودالی را به بهره کشی سرمایه داری بدل می کند.
سرمایه  بدوی  انباشت  که  را  اجتماعی  روند  آن  مختلف  جوانب  مارکس 
نامیده اند در نمونٔه کالسیک انگلستان بررسی می کند: هم چگونگی خلع ید از 
توده های مردم روستا، شکستن اقتصاد طبیعی، پیدایش بازار داخلی، به وجود 
با انضباط در مسیر سرمایه داری را توضیح می دهد، و هم  آمدن طبقٔه کارگر 

چگونگی گرد آمدن مبالغ قابل توجهی پول در دست بورژوازی نوخاسته را.
پیدایش  از  قبل  اخیر  قرن های  در  را  انگلستان  واقعی  تاریخ  مارکس 
بزرگ  مالکین  و  سرمایه داران  که  می دهد  نشان  و  می زند  ورق  سرمایه داری 
ارضی که دربارٔه »تقدس مالکیت« خویش این چنین حساسیت دارند، در طول 
مالکیت  حق  به  نسبت  را  تجاوزات  سنگین ترین  میالدی   18 تا   15 قرن های 
دهقانان کوچک مرتکب شده اند. خشن ترین ستمگری ها را نسبت به آنان روا 
داشتند، و با یک سلسلٔه کامل از غارتگری ها، شناعت ها و وارد آوردن انواع 
رنج ها و محنت ها به توده های مردم، از آنان سلب مالکیت کردند و برای این 
توده های محنت زده که با اعمال قهر از آنان سلب مالکیت شده بود، چاره ای 

نماند جز فروش نیروی کار.
مارکس منظرٔه دهشتناک بازار کار سرمایه داری را در آغاز پیدایش آن ترسیم 
می کند و نشان می دهد که طبقات ستمگر با چه وحشیگری غیرقابل وصفی با 
تودٔه مردمی که خود از آنان سلب مالکیت کرده و به شهرها رانده بودند رفتار 
می کردند. چگونه آنان را به بریدن گوش، تبعید، زندان و حتی اعدام محکوم 
بفروشند و  ارزان تر  قیمت های هرچه  به  را  نیروی کار خود  آنان  تا  می کردند 
سرمایه داری  ماقبل  زحمتکش  انسان  کنند.  عادت  سرمایه داری  انضباط  به 
او  از  سرمایه دار  که  نیست  انضباطی  آن  دارای  هنوز  کوچک  تولیدکنندٔه  و 
زور  به  سرمایه  بدوی  انباشت  دوران  در  بورژوا  نوخاستٔه  طبقٔه  می خواهد. 

تازیانه و اِعمال خشونت باور نکردنی این انضباط را به وجود می آورد.
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قابل  مبالغ  سرمایه داری  پیدایش  از  قبل  چگونه  که  دراین باره  اّما  و 
مالحظه ای پول در دست معدودی گرد آمد که آن را صرف خرید نیروی کار 
با  و  می زند  ورق  را  تاریخ  بازهم  مارکس  کردند،  سرمایه داری  تولید  آغاز  و 
مراجعه به واقعیت های غیرقابل انکار تاریخی ثابت می کند که منشأ این پول ها 
این پول ها  انگلستان،  نه کار و زحمت شخصی. در نمونٔه  نه قناعت است و 
مالیاتی،  جدید  سیستم  دولتی،  قرضٔه  برده فروشی،  از  مستعمرات،  غارت  از 

سیستم حمایت گمرکی پدید آمده است.
»کشف مناطق زرخیز و نقره خیز آمریکا، قلع و قمع، به بردگی در 
آوردن مردمان بومی و مدفون ساختن آنان در معادن، آغاز استیال 
بر هند شرقی و غارت آن، تبدیل قارٔه آفریقا به ُقُرقگاه سوداگرانه 
دولت  صبح  دهندٔه  بشارت  اینها  همٔه  سیاه پوستان،  شکار  برای 
قدرت  بدوی…  انباشت  مختلفٔه  مراحل  هستند...  سرمایه داری 
قرار  استفاده  مورد  را  جامعه  منظم  و  متمرکز  زور  یعنی  دولتی، 
تولید سرمایه داری  به شیؤه  فئودالی  نظم  تبدیل  پروسٔه  تا  می دهند 

را شتابان تسریع کنند و گذارها را کوتاه سازند.«1
که  شناعت هایی  و  غارت ها  دزدی ها،  جنایت ها،  تشریح  از  پس  مارکس 
خویش  دست  در  هنگفتی  ثروت  تا  شده اند  مرتکب  سرمایه داران  نخستین 
متمرکز کرده و آن را به صورت سرمایه به کار اندازند، سخنان خود را با این 

جمالت به پایان می رساند:
»چنین است زحماتی که الزم بود تا »قوانین طبیعی جاویدان« شیوه 
تولید سرمایه داری از قید و بند رها شود، روند جدایی بین کارگران 
به انجام رسد، در یک قطب وسایل تولید و وسایل  و شرایط کار 
معیشت به سرمایه مبدل گردد، و در قطب مقابل، توده های مردم به 
کارگران مزدور، به »فقرای زحمتکش« آزاد، به این شاهکار تاریخ 
جدید، بدل شوند... سرمایه در جایی متولد می شود که از سر تا پا 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، فارسی، صفحٔه 680.
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و از تمام مساماتش خون و گند بیرون می زند.«1

بدوی  انباشت  روند  به  روسیه،  در  سرمایه داری  رشد  بررسی  ضمن  لنین 
سرمایه در این کشور نیز می پردازد و نشان می دهد که به ویژه رفرم های دهقانی 
سال 1861 نقش بزرگی در سلب مالکیت از دهقانان، طرد آنها از روستا و 

انباشت بدوی سرمایه در روسیه ایفا کرد. این رفرم ها:
»نخستین اعمال زور وسیع بود علیه دهقانان و به سود سرمایه داری 
در حال زایش در کشاورزی. »پاک سازی« مالک وار زمین بود برای 

سرمایه داری.«2
با  این رفرم ها  از  انباشت بدوی سرمایه در روسیه در سال های پس  روند 
کاپیتالیستی  تولید  مبنای  بر  سرمایه  انباشت  با  و  رفت  پیش  بیشتری  وسعت 
در  سرمایه  بدوی  انباشت  از  هنوز  هم   1907 سال  در  لنین  آمیخت.  َدرَهم 
روسیه سخن می گوید و بورژوازی نوخاستٔه روس را که می کوشد به اتکای 
و  دولتی  کمک  و  قرضه  گمرکی،  حمایت های  از  استفاده  با  و  دولتی  قدرت 
غیره بار خود را ببندد، »درندٔه دوران انباشت بدوی« می نامد که »خشن، طّماع 

و طفیلی«3 است.

از  سرمایه داری،  خود  شالودٔه  بر  را  سرمایه  انباشت  »باید 
به اصطالح »انباشت بدوی سرمایه« تمیز داد. »انباشت بدوی 
سرمایه« یعنی جدا کردن قهری کارکن از وسایل تولید، راندن 
دهقانان از زمین، دزدیدن زمین های آبشین )کمون ها(، سیستم 
غیره.  و  حمایتی  تعرفه های  دولتی،  وام های  مستعمراتی، 
»انباشت بدوی سرمایه« در یک قطب »پرولتر آزاد« و در قطب 

دیگر صاحب پول، یعنی سرمایه دار می سازد.«4

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، صفحٔه 688-689، )تکیه از ما است(.
2-  لنین، » مجموعٔه آثار«، چاپ چهارم روسی، جلد 13، صفحٔه 250.

3-  لنین، همان جا، صفحه های 108-107.
4-  لنین، » کارل مارکس )زندگی  نامٔه کوتاه با فشرده ای از مارکسیسم(«، انتشارات حزب تودٔه ایران، 

1355، صفحٔه 15.
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ب- نظری به »انباشت بدوی« سرمایه در ایران
در کشور ما آنچه که به اصطالح انباشت بدوی سرمایه می نامند، و پابه پای آن 
روند تکامل سرمایه داری، ده ها سال متوالی است که به طرز دردناک و معیوبی 
ادامه دارد. علت اصلی کندی این روند این است که درست در زمانی که کشور 
ما نخستین گام ها را در جادٔه سرمایه داری برمی داشت- آخرین دهه های قرن 

نوزده- هجوم وسیع استعمار سیر تکاملی آن را از راه خویش منحرف کرد.
در آن زمان در ایران وابستگی حقوقی دهقان به زمین وجود نداشت. دهقان 
و  مالکین  البته  گوید.  ترک  را  ده  خویش  میل  به  که  بود  آزاد  حقوقی  نظر  از 
خوانین بزرگ با انواع وسایل این آزادی را محدود می کردند، ولی حق قانونی 
و شرعی برای نگاهداری اجباری دهقان در ده نداشتند. از این حیث، وضع 
بود  زمین  وابستٔه  دهقان  آن  در  که  باختری  از کشورهای  بسیاری  با  ما  کشور 
تفاوت داشت. نظام صنفی نیز در ایران به  سختی باختر نبود و انعطاف بیشتری 
داشت. شرع و قانون کسی را مجبور نمی کند که الزامًا در صنف معّینی بماند.
بنابراین اگر کسی پول به چنگ می آورد و می خواست آن را به سرمایه بدل 
کرده و مؤسسٔه تولیدی سرمایه داری ایجاد کند، می توانست امیدوار باشد که 
نیروی کار برای خرید در دسترس خواهد داشت، به شرطی که بتواند شرایط 
زندگی بهتر از آنچه رعیت در ده و شاگرد پیشه ور در صنف خود دارد برای 
نوزده در  نیز که در آخرین دهه های قرن  تأمین کند. نخستین کارخانه ها  آنان 
دشواری  با  کار  نیروی  تأمین  نظر  از  کار  آغاز  در  الاقل  آمد،  وجود  به  ایران 
روبرو نشد. ولی دشواری بزرگ آنان عبارت بود از هجوم چندجانبٔه استعمار 
بازار  گسترش  قصد  به  ایران  در  سرمایه داری  مناسبات  نسبی  بسط  ضمن  که 
فروش کاالهای خود، از ایجاد پایگاه استوار تولید سرمایه داری در داخل ایران 
و با سرمایٔه ایرانی جلوگیری می کرد. به این دلیل بود که در کشور ما آنچه در 
ایجاد کرد، زمین بستگِی  بر سر راه رشد سرمایه داری  را  آغاز کار مانع عمده 

دهقان نبود، بلکه رخنٔه استعمار بود.
دست  به  کشور  ثروت  اساسی  منابع  استعمار،  نفوذ  گسترش  اثر  بر 
شد.  داده  استعمارگران  به  اسارت باری  امتیازات  افتاد.  بیگانه  سرمایه داران 
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بازار داخلی در اختیار سرمایه داران خارجی قرار گرفت که آن را بی رحمانه 
از  غارت می کردند. همین غارت استعماری، که چنان که می دانیم خود یکی 
در کشور  است،  استعمارگر  در کشور های  بدوی سرمایه  انباشت  مهم  منابع 
ایران توان  اقتصاد عقب افتادٔه سنّتی  نتیجه معکوس داد.  استعمارزدٔه ما طبعًا 
آن را نداشت که پس از غارت استعماری چیزی هم برای انباشت داخلی پدید 

آورد.
و  شاهزادگان  و  سالطین  انگلی  زندگی  و  پرطمطراق  سلطنتی  دستگاه 
جایی  تا  می کشید،  را  مّلی  اقتصادی  رمق  خویش  نوبٔه  به  نیز  پوسیده  اشراف 
که دولت ایران برای تأمین هزینه های سفرهای تفریحی سالطین قاجار، مبالغ 

عظیمی وام اسارت بار گرفت و گمرکات کشور را در قبال آن گرو گذاشت.
در چنین شرایطی طبیعی است که نمی توانست سخنی هم از انباشت قابل 
مالحظٔه سرمایه در میان باشد، و به طریق اولٰی، ثروت احتماالً گرد آمده نیز 
افتد، چرا که  به کار  ایجاد مؤسسات تولیدی سرمایه داری  برای  نمی توانست 
پس  نداشتند.  ایمنی  حفاظ  کمترین  خارجی  سرمایٔه  مقابل  در  مؤسسات  این 
از انقالب مشروطه و به ویژه پس از انقالب اکتبر، در این وضع تغییر کوچکی 
حاصل آمد. در دوران دیکتاتوری رضاشاهی، از طریق تجدید سازمان دستگاه 
دولتی بر پایٔه ماّلک-بورژوایی، حمایت نسبی از سرمایه داران در برابر مالکین 
حمایت  برقراری  خارجی،  تجارت  انحصار  ایجاد  محلی،  فئودال های  و 
گمرکی، تشویق فروش »کاالی وطن« و غیره، اطمینانی برای سرمایه گذاری 
پدید آمد و مبالغ معّینی نیز در دست عدٔه معدودی جمع شد. خود رضاشاه 
از جمله نمونه های برجستٔه مالک-بورژوای تازه به دوران رسیده بود که در 
مدت کوتاهی از راه دزدی اموال عمومی و باال کشیدن بودجٔه دولتی و غصب 
تأسیس  برای  و  آورد  توجهی گرد  قابل  ثروت  توانست  غیر،  امالک  و  اموال 

کارخانه ها و هتل ها و سایر مؤسسات سرمایه داری به کار اندازد.
سرمایه داری  جهش  سکوی  بتواند  که  توجهی  قابل  ثروت  اینها،  تمام  با 
به  پیشرفته  کشورهای  در  سرمایه  تمرکز  و  تراکم  که  به ویژه  نشد.  جمع  باشد 
گام  که  نبود  ممکن  کوچک  سرمایه های  با  دیگر  و  می رسید  وسیعی  مقیاس 
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منبع  می توانست  ایران  نفت  ثروت  گذاشت.  جهانی  سرمایه داری  عرصٔه  در 
استعماری  شرکت  امتیاز  در  ثروت  این  ولی  باشد،  سرمایه  انباشت  واقعی 
انگلیس بود و رضاشاه به نام مبارزه با این شرکت و پس گرفتن حقوق ایران، 
جای این شرکت را محکم تر و میدان غارت آن را وسیع تر کرد. در تمام دوران 
رضاشاهی، مبلغ قابل مالحظه ای از نفت به دست نیامد، و هر آنچه آمد، حیف 
و میل شد و به مصرف امور نظامی رسید، تا جایی که برای ساختمان راه آهن 
به دوش  به قند و شکر عوارض بستند و تمام هزینٔه سنگین آن را  سرتاسری 

تودٔه مردم گذاشتند.
جنگ دّوم جهانی و فالکت های ناشی از آن میدان وسیعی برای »درندگان 
انباشت بدوی« باز کرد. کمبود مواد غذایی و نیازمندی های ابتدایی تودٔه مردم، 
به مشتی  بود،  آمده  پدید  قند و چای، و گرانی وحشتناکی که  تا  نان گرفته  از 
کالش و دزد و دغل امکان داد که در مدت کوتاهی بار خود را ببندند. مالکین 
به حساب میلیون ها نفر »رعیت« خود قند و شکر تحویل گرفتند و در بازار سیاه 
به چند برابر فروختند و از احتکار خواروبار میلیون ها به جیب زدند. مشتی تازه 
به دوران رسیده از انواع معامالت مشکوک از قبیل دزدی الستیک اتومبیل- 
که می بایست به جبهٔه جنگ ضدفاشیستی فرستاده شود- و وارد کردن لباس 
کهنٔه آمریکایی و احتکار کبریت گرفته تا دایر کردن عشرتکده برای افسران و 
سربازان آمریکایی، یک شبه ره صدساله پیمودند و از این جنگی که در کشور 
ما جریان نداشت با کیسه های پر از اسکناس و طال بیرون آمدند و در دستگاه 
حضرات  همین  رسیدند.  واال  مقامات  به  دولتی  قدرت  پایگاه  و  اقتصادی 
اقتصادی و سرمایه داران بزرگ کشورند و  هم اکنون از شخصیت ها و رجال 
از  منظورشان  قاعدتًا  می نالند.  روزها  آن  مغشوش«  »اوضاع  از  همه  از  بیش 
این ناله ها روپوشی جنایات خود و مقصر جلوه دادن حزب تودٔه ایران است 
که توانست دهقانان و کارگران را برای دفاع از حقوق خویش متشکل کند و 

میدان را برای این غارتگران تا حدودی محدود سازد.
بر اثر مجموعٔه این عوامل در نیمٔه قرن بیستم، پس از ده ها سال حرکت ُکند 
و الک پشتی، انباشت بدوی سرمایه، در آنچه که مربوط به جمع آمدن مبالغی 
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پول در دست گروهی معدود است، به حد معّینی از تکامل رسید و اگرچه در 
قیاس با سرمایه داری جهانی بسیار حقیرانه بود، ولی به هر صورت می توانست 
آغازی باشد. ولی چنان که گفتیم، وجود این شرط به هیچ وجه برای گسترش 
از  است  عبارت  ضروری تر  و  مهم تر  شرط  نیست.  کافی  سرمایه داری  سریع 
نداشته  خویش  کار  نیروی  فروختن  جز  چاره ای  که  پرولتر  وسیع  تودٔه  ایجاد 
باشند. گفتیم که در ِده ایران وابستگی به زمین وجود نداشت و لذا هیچ کس 
قانونًا حق نداشت دهقان را در ده نگاه دارد. اّما از سوی دیگر، هیچ نیرویی 
نظام  در  ایرانی  »رعیت«  کند.  بیرون  ده  از  را  دهقان  به زور  نداشت  حق  نیز 
ارباب-رعیتی زندگی فالکت باری داشت، ولی تا وقتی اطمینان نمی یافت که 
در شهر سرنوشت بهتری در انتظار اوست ده را ترک نمی گفت. به همین دلیل 
آن شدت  مهاجرت روستایی  ارضی،  از اصالحات  قبل  در سال های  که  بود 
و آن کیفیتی را نداشت که پس از اصالحات ارضی به خود گرفت. و با آنکه 
آمد،  پدید  روستایی  مهاجرت  بزرگ  موج  چندین  جنگ  از  پس  سال های  در 

هیچ کدام آن مقیاسی را به خود نگرفت که مهاجرت پس از اصالحات.

فابریک پرولترسازی
شده،  بررسی  مختلف  جوانب  از  کنون  تا  ایران   60 دهه  ارضی  اصالحات 
جای  کنیم  بدان جلب  را  توجه خواننده  کنونی می خواهیم  در بحث  ما  آنچه 
این اصالحات در »انباشت بدوی سرمایه« و جدا کردن قهری دهقان از زمین و 
پرولتریزه کردن تودٔه وسیع دهقانی و پاک کردن زمین برای رشد سرمایه داری 

است.
ده  در  مناسبات سرمایه داری  با رخنٔه  پیش  ده ها سال  از  امر  این  مقدمات 
محصول  تقسیم  و  ارباب-رعیتی  رژیم  اخیر  مراحل  در  می آمد.  فراهم  ایران 
بر پایٔه اصول مزارعه، نفوذ عناصر سرمایه داری روزافزون بود، زیرا هنگامی 
که محصول میان عوامل پنج گانه: زمین، نیروی کار، بذر، گاو و آب تقسیم 
عوامل  دارد.  دخالت  تقسیم  در  سرمایه  عنصر  که  بود  معنا  بدان  این  می شد، 
سه گانه بذر و گاو و آب سرمایه اند. مارکس دربارٔه وجود عنصر سرمایه داری 
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در رژیم مزارعه می گوید:
»سیستم مزارعه را می توان شکل گذار از شکل اّولیٔه بهرٔه فئودالی 
به بهرٔه سرمایه داری شمرد. در این سیستم زارع )اجاره دار( عالوه 
بر کار )کار خود یا کار غیر( بخشی از سرمایٔه مولد را نیز عرضه 
را  سرمایه  این  دیگر  بخش  زمین،  بر  عالوه  زمین  مالک  و  می کند 
در  گوناگون  نسبت های  به  نیز  محصول  کار(.  حیوانات  )مثاًل 

کشورهای مختلف میان زارع و مالک تقسیم می شود.«1
بازار  و  می کرد  رخنه  ده  در  سرمایه داری  مناسبات  که  وسعتی  همان  به 
آن  اثر  بر  و  تشدید می شد  مزارعه  این خصلت سیستم  ده گسترش می یافت، 
مختلف  قشرهای  به  به سرعت  بود،  یک پارچه  روزگاری  که  ایرانی  »رعیت« 
تجزیه می گشت. عده ای از »رعیت«ها، که امکان مالی بیشتری داشتند، زمین 
دست  به  بیشتری  زراعتی  نسق  به اصطالح  و  می گرفتند  اختیار  در  وسیع تری 
می آوردند و این زمین را بیشتر با سرمایٔه خود یعنی با تأمین گاو و بذر و آب 
در موارد زیادی با استفاده از کار مزدوری دهقانان فقیر می کاشتند و به مالک 
کاماًل  ایرانی  دهقان  قشربندی  پنجاه  دهٔه  پایان  در  می پرداختند.  مالکانه  بهرٔه 
شکل گرفته بود. عدٔه زیادی از دهقانان به مزدوران بدل شده بودند و در میان 
آنانی هم که نسق زراعتی داشتند، تفاوت بسیار چشمگیر بود. عده ای در زمین 
بیش از پنجاه هکتار- که مالکیت آن به مالک تعلق داشت- زراعت می کردند 
و عده ای در زمین کمتر از نیم هکتار. آمارگیری کشاورزی سال 1339 شمسی 

قشربندی دهقانان ایران را به شرح زیر گزارش می دهد:

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، نقل از مجموعٔه آثار مارکس و انگلس به زبان روسی، جلد 25، 
بخش 2، صفحٔه 367.
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درصد به نسبت کل تعدادمساحت به هکتارتعداد بهره برداریقشربندی دهقانان برحسب وسعت زمین
1٫877٫29911٬356٬254100 جمع بهره برداری های با زمین

31٫279168٫67916/6 بهره برداری های کمتر از 0/5 هکتار
نیم تا کمتر از 1 هکتار  179٫515130٫2609/5

1 تا کمتر از 2 هکتار  256٫496371٫84613/6
2 تا کمتر از 3 هکتار  208٫471512٫25711
3 تا کمتر از 4 هکتار  144٫356500٫6857/6
4 تا کمتر از 5 هکتار  121٫630540٫9646/4

5 تا کمتر از 10 هکتار  340٫0372٫413٫04218
10 تا کمتر از20 هکتار  223٫7573٫054٫50211/8
20 تا کمتر از50 هکتار  77٫7143٫209٫2110/4

50 تا 100 هکتار  8٫446563٫805

چنان که در جدول فوق می بینیم، 312 هزار نفر از دهقانان در زمینی کمتر 
از نیم هکتار زراعت می کنند و 77 هزار دهقان در 20 تا پنجاه هکتار.

میان  روشن  قشربندی  این  وجود  فقط  نه   1339 کشاورزی  آمارگیری 
دهقانان را نشان داد، بلکه درعین حال ثابت کرد که بر اثر رخنٔه آرام و طوالنی 
سرمایه داری به روستای ایران، ترکیب بسیار بغرنجی از انواع مناسبات بینابینی 
در ده ایران به وجود آمده و کشتزارهای خرده مالکی و اجاره ای سرمایه داری در 
قرار گرفته  کنار کشتزارهای رعیتی، رعیتی-ملکی، رعیتی-اجاره ای و غیره 
ُعرفی  و  قانونی  از حق  که  یعنی دهقانانی  و صدها هزار دهقان خوش نشین، 
کشت مستقل محرومند و تنها به صورت مزدور و نیمه مزدور و غیره لقمه نانی 

به دست می آورند، در روستای ایران زندگی می کنند.
نظری به روستای قبل از اصالحات ارضی ایران ادعای مقامات درباری 
ایران را که گویا این اصالحات را یکباره و بر مبنای »منویات همایونی« انجام 
داده اند باطل می سازد. اصالحات ارضی درست بر روی آن تجزیه و قشربندی 
نظری  شد.  استوار  بود  گرفته  انجام  ایران  ده  در  پیش  مدت ها  از  که  طبقاتی 
گاه  و  کودکانه  تصور  آن  درعین حال  ارضی،  اصالحات  از  پیش  روستای  به 
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مغرضانه را که گویا در ایران سرمایه داری رشد نمی کند باطل می سازد، چرا که 
مناسبات سرمایه داری حتی قبل از اصالحات در ده ایران رخنه کرده و ارکان 

آن را َدرَهم ریخته بود.
و  بود  نشده  پاک  سرمایه داری  رشد  برای  کامل  طور  به  زمین  بااین حال، 
قهر  اعمال  و  دولتی  هجوم  یک  نمی کرد.  ترک  را  زمین  و  ده  هنوز  »رعیت« 
برای  را  جاده  و  بشکنند  را  زنجیر  بقایای  تا  بود  الزم  حاکم  طبقات  جدی 
این کار را اصالحات ارضی دهٔه 60  به طور کامل صاف کنند.  سرمایه داری 

قرن ]میالدی[ اخیر انجام داد.

اصالحات ارضی بزرگترین و وسیع ترین اعمال قهر دولتی در کشور 
به صفوف  و  کند  زمین  از  به زور  را  دهقانان  میلیونی  تودٔه  که  ماست 

پرولتاریا راند.

برای اینکه تصوری از این اعمال قهر به دست دهیم چند رقم ذکر می کنیم: 
در سال 1339 در دهات ایران جمعًا 4/9 میلیون خانوار زندگی می کردند. 
این که  به عنوان  این عده 1/4 میلیون خانوار  از  در موقع اصالحات ارضی 
نسق ندارند از دریافت زمین و عماًل از حق کشت محروم شدند. از صاحبان 
نسق زراعتی نیز 900 هزار خانوار از خرید زمین و حق کشت محروم شدند. 
یعنی جمعًا 2/3 میلیون خانوار )با تعداد عائلٔه ده میلیون نفر( در وضعی قرار 

گرفتند که یا هم اکنون مزدورند یا درحال سرازیر شدن به صفوف مزدوران.
سلب مالکیت از دهقانان کم زمین پس از پایان اصالحات ارضی نیز ادامه 
دارد. توجه کنید که منظور ما اشاره به جریان عادی تکامل سرمایه داری که در 
آن ماهی های بزرگ ماهی های کوچک را می خورند نیست. منظور ما اقدامات 

قهرآمیز دولتی است. چند مثال ذکر می کنیم:
هزار  چند  بزرگ مالکی  تأسیسات  باید  دولتی،  برنامه های  از  یکی  موافق 
به وجود  نام قطب های کشت و صنعت  به  ده هزار هکتاری  هکتاری و چند 
آید. اراضی وسیع این قطب ها باید از دهقانان پاک شود. مثاًل در منطقٔه سِد 
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از  را  تأسیس مزارع وسیع 38 هزار خانوار روستایی صاحب ملک  برای  دز 
اراضی خود بیرون رانده و فقط 68 خانوار روستایی را به عنوان مزدور در این 
مزرعه نگاه داشته اند. نمونٔه دیگر از این نوع سلب مالکیت متکی به قهر، ایجاد 
مزرعه ای به نام »دشت ناز« متعلق به غالمرضا پهلوی است. این مزرعه که در 
شهرستان ُپرجمعیت ساری قرار دارد، با سیم خاردار محصور شده و وسعت 
آن 45 کیلومترمربع است. از این دشت وسیع صدها خانوار روستایی صاحب 
ملک را، البته نه با »ناز« بلکه با زور اسلحه بیرون ریخته و خانه های آنها را با 

بولدوزر َدرَهم کوبیده اند.
برنامٔه دیگر دولتی که قانون آن تصویب شده و اجرای آن آغاز شده است، به 
دولت اجازه می دهد که به بهانٔه ایجاد کشاورزی پیشرفته، 20 قطب کشاورزی 
ایجاد کند1، در این قطب ها به مزارع کمتر از 20 هکتار اجازٔه فعالیت ندهد، و 

هر دهقانی مخالفت کرد، سلب مالکیت شود.
نظیر همین روند سلب مالکیت از تولید کنندگان کوچک به اتکای اِعمال 
قهر دولتی- که ویژٔه دوران انباشت بدوی سرمایه است- در شهرها نیز جریان 
دارد. دولت با توسل به انواع بهانه ها از تولید کنندگان کوچک سلب مالکیت 
آنان را به صفوف پرولتاریا می راند. توجه خوانندگان را به تفاوتی  می کند و 
مالکیتی  با سلب  کنندگان کوچک،  تولید  از  مالکیت  نوع سلب  این  میان  که 
سرمایه داری  عادی  انباشت  و  سرمایه داری  مناسبات  تکامل  محصول  که 
انباشت سرمایه  از روند  نیز وقتی  پیش  ما در صفحات  است جلب می کنیم. 
موجب  خواه ناخواه  سرمایه  انباشت  روند  که  دادیم  توضیح  می گفتیم  سخن 
ورشکستگی تولید کنندگان کوچک و حتی موجب ورشکستگی سرمایه داران 
کوچک و تمرکز سرمایه در دست سرمایه داران بزرگ می شود. ولی انباشت 
بدوی سرمایه، با انباشت سرمایه بر شالودٔه مناسبات سرمایه داری این تفاوت 
را دارد که در انباشت بدوی، سلب مالکیت از تولید کنندگان کوچک توسط 
اعمال قهر و به طور عمده اعمال قهر دولتی انجام می شود. در مورد دهقانان، 
چنان که گفتیم، از آغاز اصالحات ارضی تا کنون انواع قوانین در این جهت 

1-  روزنامٔه » آیندگان«، 19 فروردین ماه 1355.
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تصویب و اجرا شده است.
اّما در مورد تولیدکنندگان کوچک و کاسبکاران شهری، این امر از طریق 
تصمیمات اتاق اصناف، اعمال فشار به نام مبارزه با گران فروشی و باالخره 
و  کوچک  دکان های  و  کارگاه ها  تعطیل  برای  دولتی  مشخص  تصمیمات 

متوسط انجام می شود.
سخن بر سر این نیست که کاسبکاران و تولید کنندگان کوچک و متوسط 
ندارند. ورشکستگی در میدان رقابت  را  با سرمایه های بزرگ  قدرت رقابت 
به انباشت سرمایه بر شالودٔه مناسبات سرمایه داری مربوط می شود. در اینجا 
سخن بر سر اعمال قهر دولتی است برای سلب مالکیت از تولید کنندگان و 

کاسبکاران کوچک.
و  بدوی«  انباشت  »درندگان  بلندگوی  که  اکونومیست  تهران  مجلٔه 

سرمایه داران بزرگ است، تأکید می کند:
نفعی  نرسانند!!  به جامعه  زیان  و  اگر ضرر  »سرمایه های کوچک 
هم برای هیچ کس ندارند. هنگام آن فرا رسیده است که دولت به 
کسانی که سرمایه ای کمتر از یک میلیون تومان دارند اجازه کسب 

ندهد!! برای یک بار تصمیم قاطع بگیرید!!«1
این مجله یادآوری می کند که:

جمع آوری  برای  تدابیری  شهربانی  جانب  از  یک بار  »هرچند 
فروشندگان کوچک و دوره گرد صورت می گیرد که در حد خود 

بجا و بمورد است، ولی درمان درد نیست!!«2
این نوع پیشنهادها که به سرمایه های کوچک و حتی متوسط کمتر از یک 
میلیون تومان امکان فعالیت داده نشود، تنها آرزوی سرمایه دار بزرگ نیست، 
انعکاسی از سیاست عمومی دولت است. وزارت بازرگانی در این باره طرحی 

تصویب کرده و اجرا می کند.
استقبال  طرح ها  گونه  این  از  تمام  خرسندی  با  اکونومیست  تهران  مجلٔه 

1-  مجلٔه » تهران اکونومیست«، سّوم آبان ماه 1354، )25 اکتبر 1975(.

2-  مجلٔه » تهران اکونومیست«، سّوم آبان ماه 1354، )25 اکتبر 1975(.
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کرده و آنها را با دستاویزهایی از قبیل »بهداشتی شدن«، »مجهز شدن« و غیره 

توجیه و تبرئه کرده و چنین می نویسد:
از  دیگر  یکی  بازرگانی  وزارت  بیدار  دستگاه  »خوشبختانه! 
مورد  است،  کرده  بار… مطرح  ده ها  که  را  مجله  این  پیشنهادات 
و  کوچک  واحدهای  که  است  شده  تهیه  طرحی  داد.  قرار  توجه 
کم سرمایه و ضعیف جای خود را به واحدهای بزرگ و مجهز و 
بهداشتی! بدهند. شرکت گسترش خدمات بازرگانی مأمور اجرای 

طرح خواهد بود.«1
این نوع تصمیمات غیراقتصادی که باید با قهر و اعمال زور اجرا شود، و 
از ده ها هزار تولید کننده و کاسبکار کوچک سلب مالکیت نموده و آنان را به 
صفوف پرولتاریا می راند، تنها تعارف روی کاغذ نیست. واقعیت وحشتناک 
اختیارات  با  تهران  اصناف  اتاق  است.  ایران  کنونی  جامعٔه  روزمرٔه  زندگی 
از  کثیری  تعداد  هربار  است.  شده  محّول  آن  به  که  پلیسی  و  قانونی  وسیع 

دکان ها، فروشگاه ها و کارگاه های کوچک را تعطیل می کند.
شاه  انقالب  منشور  بزرگداشت  به منظور  که  ُپرشوری  جلسٔه  »در 
دکان های  دارندگان  صنف  رئیسٔه  هیئت  شد،  تشکیل  مردم  و 
نظام  مواهب  از  برخورداری  با  که  کردند  اعالم  گوشت فروشی 

صنفی، مغازه های قصابی از 2500 به 1500 کاهش می یابد.«2
اصناف  اتاق  رئیس  می شود.  تعطیل  موجود  مغازه های  درصد   40 یعنی 

تهران می گوید:
»ما 1300 واحد نانوایی را حذف می کنیم. برنامٔه جامعی تهیه شده 
است. براساس این برنامه، تعدادی از واحدهای زائد را در رشتٔه 

نان و گوشت و میوه و تره بار و نظایر آن بازخرید می کنیم.«3
به زور مؤسسات  تعطیل متکی  برای  »بازخرید« روپوشی است که  عنوان 
خود  جامع«  »برنامٔه  پیشبرد  برای  اصناف  اتاق  است.  شده  اختراع  کوچک 

1-  مجلٔه »  تهران اکونومیست«، 27 شهریور ماه 1355.
2-  روزنامٔه » کیهان«، 9 بهمن ماه 1351.
3-  » ندای ایران نوین«، 2 مهرماه 1352.
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دارای اختیارات وسیع پلیسی و حتی دادگاه های ویژه است که دست کمی از 
دادگاه های نظامی ندارند. عدٔه کثیری از اصناف به بهانٔه اینکه پروانه ندارند، 
و  کرده اند  گران فروشی  می کنند،  فروش  محدودی  میزان  نیستند،  بهداشتی 

غیره و غیره، صاف و ساده از حق کسب محروم می شوند.
بنا به گفتٔه وزیر بازرگانی:

»به طور متوسط روزی 1500 پروندٔه گران فروشی تشکیل می شود 
که ساالنه قریب 550 هزار پرونده است.«1

با این پرونده سازی، هربار از کسبٔه کوچک مبالغ کالنی جریمه می گیرند، 
جان آنها را به لب می آورند و آنها را به ترک شغل مجبور می سازند.

»در دو سال اخیر بیش از 7000 راننده تاکسی به همین دلیل از کار 
کناره گیری کرده و 140 خشک شویی تعطیل شده است.«2

کردن  جدا  قصد  به  قهر  اعمال  از  ناقص  بسیار  منظره ای  است  چنین 
راندن  و  خرده کاالیی  کوچک  واحدهای  تعطیل  تولید،  وسایل  از  تولیدکننده 
صاحبان آنها به صفوف پرولتاریا. در این مرحلٔه گذار به سرمایه داری، اعمال 

قهر دولتی اهرمی است در دست بورژوازی نوخاسته.

فابریک سرمایه دارسازی
در کنار دستگاه اعمال قهر پرولترسازی، فابریک دولتی سرمایه دارسازی نیز 
مشغول به کار است تا عدٔه انگشت شماری بتوانند از طرق گوناگون- خارج از 
روند عادی بهره کشی سرمایه داری- مبالغ کالنی در دست خود متمرکز کرده 
و آن را به صورت سرمایه به کار اندازند. این روند چنان که در صفحات پیش 
گفتیم، سال هاست که جریان دارد، ولی در رابطه با اصالحات ارضی و به ویژه 

پس از افزایش سریع درآمد نفت به طور جهشی پیش می رود.
رشد  راه  با  مقابله  برای  می کوشند  داخلی  ارتجاع  و  جهانی  امپریالیسم 
و  میلیونر  یک َشبه  عده ای  بسازند.  سرمایه دار  مشتی  به سرعت  سوسیالیستی 
میلیاردر می شوند. پول هایی به چنگ می آورند که در گذشتٔه نزدیک به خواب 

1 و 2-  مجلٔه »  تهران اکونومیست«، 11 دیماه 1355.
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هم نمی دیدند. سرچشمٔه همٔه این ثروت های بادآورد مشکوک است. دزدی، 

دغلی، بورس بازی با زمین و انواع کارهای کثیف، عادی تلقی می شود.
نخستین گام در راه ایجاد انباشت اجباری و تحویل آن به مشتی سرمایه دار 
در آستانه اصالحات ارضی، تدوین و تصویب قانون تجدید ارزیابی پشتوانٔه 
قانون  این  موجب  به  اسکناس  پشتوانٔه  و  سلطنتی  جواهرات  بود.  اسکناس 
از  از نو و گران تر از سابق قیمت گذاری شد. دولت توانست  درسال 1337 
بابت 7 میلیارد ریال اسکناس اضافی- در واقع بدون پشتوانه- چاپ و  این 

منتشر کرده به صندوق سرمایه داران منتقل نماید.
بر اثر انتشار اسکناس بدون پشتوانه، بهای کاالهای مصرفی مردم به شدت 
 7 مبلغ  اقتصادی  حقه بازی  یک  با  دولت  که  معناست  بدان  این  و  رفت،  باال 
کوچک  گروه  به  و  کشیده  بیرون  ایران  فقیر  مردم  گلوی  از  ریال  میلیارد 

پیرامونیان دربار پرداخت تا به صورت سرمایه به کار اندازند.
نوکیسه ای  سرمایه داران  ایجاد  برای  تالش  از  است  نمونه ای  قانون  این 
اضافه ارزش  انباشت  از  غیر  دیگری-  جای  از  را  خود  سرمایٔه  نخستین  که 

سرمایه داری- به دست می آورند.
این قانون درعین حال ازمحدودیت امکانات آن روز دولت ایران حکایت 
می کند که نمی توانست مبالغ قابل مالحظه ای برای واگذاری به سرمایه داران 

نوکیسه گرد آورد.
درسال های پس از رفرم ارضی، دست دولت برای سرمایه دارسازی بازتر 
شد، زیرا در این سال ها بر اثر مبارزات کشورهای نفت خیز، بر در آمد آنها از 
نفت افزوده گشت، و دولت ایران نیز عالوه بر آن، بر تولید و صدور هرچه 
بیشتر نفت از جانب کنسرسیوم تکیه کرد. درآمد دولت افزایش یافت و برای 
انتقال آن به سرمایه داران راه حل هایی پدید آمد. از جمله اراضی مالکین را که 
به دهقانان منتقل کردند، بیش از 20 میلیارد ریال ارزیابی کرده از کیسٔه دهقانان 
و با کمک صندوق دولتی به آنها پرداختند تا بخشی از آن را به صورت سرمایه 

به کار اندازند.
یکی از دست اندرکاران اصالحات ارضی هنگام ارزیابی نتایج آن می گوید:
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»یکی از نتایج اصالحات ارضی تبدیل مالک به سرمایه دار صنعتی 
است.«1

اّما این پول ها که در زمان خود و به مقیاس ایران عظیم است، هنوز درد 
سرمایه دار نوخاسته و »درندگان انباشت بدوی سرمایه« را دوا نمی کرد.

بزرگ  سرچشمٔه  آن،  قیمت  رفتن  باال  سپس  و  نفت  تولید  افزایش 
درآمد  که  گشت  مبدل  اهرمی  به  دولتی  دستگاه  شد.  بدوی  انباشت 
انواع و اشکال میان سرمایه داران خارجی  به  و  را دریافت کرده  نفت 

و داخلی تقسیم کند.

موضوع سرمایه داران خارجی و فعالیت آنها در ایران در صفحات بعد در 
جای خود بررسی خواهد شد، اّما آنچه مربوط به سرمایه داران داخلی و به ویژه 
به بحث کنونی مربوط  میلیاردها رسیده اند،  به  از هیچ  نوکیسه هایی است که 
می شود. کانال هایی که بخش بزرگی از پول نفت را به صندوق گروه معدودی 
به چند  برشمرد.  را  آنها  تمام  بتوان  فراوان است که مشکل  آن قدر  می ریزند، 
مورد اشاره می کنیم. آشکارترین این کانال ها انتقال بی پردٔه پول نفت- که مال 
و  بالعوض  کمک  صورت  به  که  است،  سرمایه داران  به  است-  مردم  عموم 
گاه وام بی بهره یا کم بهره انجام می شود. مبلغی که تنها در برنامٔه پنجم برای 
این منظور در نظر گرفته شد 230 میلیارد ریال است. رئیس سازمان برنامه با 

خوش خدمتی تمام خطاب به سرمایه داران بزرگ می گوید:
»ما در برنامٔه پنجم در حدود 230 میلیارد ریال از منابع دولت را به 

بخش خصوصی منتقل می کنیم.«2
بانک اعتبارات صنعتی نیز که بانک دولتی است، به نوبٔه خود 132 میلیارد 
مؤسسات  و  بانک ها  و  می دهد3  اعتبار  خصوصی  بخش  صنایع  برای  ریال 

1-  » نشریٔه پنجمین کنفرانس اطاق های بازرگانی«، صفحٔه 212.
2-  سخنرانی دکتر مجیدی، رئیس سازمان برنامه در اطاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران، نقل 

از روزنامٔه » کیهان«، 23 مرداد ماه 1353 )13 اوت 1974(. 
3-  روزنامٔه » آیندگان«، 31 مرداد ماه 1353.
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دولتی دیگر به دنبال آن می آیند.

خصوصی«  »بخش  اصطالح  اینکه  یکی  می کنیم.  یادآوری  را  نکته  دو 
وااّل  است  بزرگ  سرمایه داری  مستعار  نام  ایران  امروز  اقتصادی  قاموس  در 
سرمایه های کوچک، چنان که در صفحات پیش گفتیم، حق حیات محدودی 
دارند و همواره شرط انتقال پول دولت به جیب سرمایه دار، بزرگ بودن این 

جیب است.
نکتٔه دّوم، بزرگی رقم های انتقالی از منابع دولت )پول مردم( به صندوق 
هزینٔه  کل  جمع  که  می کنیم  یادآوری  مقایسه  برای  است.  بزرگ  سرمایه های 

برنامٔه اّول 21 میلیارد ریال، جمع کل هزینٔه برنامٔه دّوم 84 میلیارد ریال بود.
بخش  به  ریال  میلیارد   230 یک باره  پنجم  برنامٔه  از  کشوری،  چنین  در 

خصوصی منتقل می شود!!
کانال دیگر انتقال پول دولتی به صندوق سرمایه داران بزرگ، بانک توسعٔه 
خارجی  و  داخلی  سرمایه داران  بزرگترین  که  است  ایران  معدنی  و  صنعتی 

سهام دار آنند.
هر سال مبلغ بزرگی از درآمد دولت به عناوین مختلف به این بانک واگذار 
می شود که از آن راه بین سرمایه داران تقسیم شود. در سال 1353 به دستور 
شاه فقط یک قلم، 600 میلیون دالر، معادل 45 میلیارد ریال، از درآمد نفت به 

این بانک داده شد1 که بین بزرگترین سرمایه داران تقسیم گردید.
انتقال بی پردٔه اموال دولتی به سرمایه داران را هر روز می توان  نمونه های 

در روزنامه ها دید:
- »دولت تا 90 درصد ارزش کارخانه های مصالح ساختمانی به 

آنها وام می دهد«2،
- »دولت به سرمایه دارانی که خود 15 درصد در کشاورزی سرمایه 
تأمین کنند، 85 درصد بقیه را بالعوض می پردازد. حداقل مساحت 

1-  روزنامٔه » اطالعات«، 13 اردیبهشت ماه 1353.
2-  روزنامٔه » آیندگان«، 11 مهرماه 1353.



فصل هشتم ـ انباشِت سرمایه    247

زراعتی نباید کمتر از 20 هکتار باشد«1 ، وغیره و غیره.
در تمام موارد، شرط دریافت وام و کمک بالعوض، ایجاد مؤسسٔه بزرگ 
افکار  تسکین  برای  می برند،  کار  به  موارد  این گونه  در  که  وام  کلمٔه  است. 
عمومی است وگرنه این وام ها را با چنان بهرٔه کم واگذار می کنند که با توجه 
به کاهش ساالنٔه ارزش پول، عماًل بهره ای به آنها تعلق نمی گیرد و درغالب 

اوقات این مبالغ رسمًا بالعوض واگذار می شوند.
خصوصی  کیسٔه  به  عمومی  درآمد  انتقال  بزرگ  کانال های  از  دیگر  یکی 
سرمایه داران نوخاسته، سرمایه گذاری های عظیم دولت در زیرسازی اقتصادی 
است که استفاده از آن مجانًا به سرمایه داران بزرگ واگذار می شود. دولت از 
بودجٔه عمومی تأمین آب، برق، راه، بندر، کانال کشی و انواع هزینه های کالن 
دیگر را پرداخت می کند، و سپس تأسیسات ایجاد شده را به رایگان یا تقریبًا به 
رایگان در اختیار سرمایه داران می گذارد. و این بدان معناست که دولت بخش 
بزرگی از سرمایٔه ثابت را مجانًا به عهده می گیرد و به سرمایه دار امکان می دهد 

که با سرمایٔه کم، سود کالن به دست آورد.
انتقال مؤسسات سودآور دولتی نیز از وسایل مهم سرمایه دارسازی است. 
سرمایه گذاری  مستلزم  آن  ایجاد  که  را  مؤسسه ای  عمومی،  بودجٔه  از  دولت 
نخستین  ضررهای  و  می پردازد  را  آن  هزینه های  و  می سازد  است  سنگینی 
سرمایه داران  به  شد،  سودآور  که  آنگاه  و  می کند،  تقبل  را  فعالیت  سال های 
نوخاسته تقدیم می کند. دولت گاه چنان تخفیف هایی قائل می شود که الاقل 
در موارد معّینی که خریدار از نزدیکان حکومت باشد، معامله به رایگان انجام 

گیرد.
در کنار این نوع انتقال های مستقیم پول نفت و درآمد مّلی به سرمایه داران 
نوکیسه، انواع راه های غیرمستقیم نیز وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت است 

از معافیت های مالیاتی، حمایت های گمرکی، و نظایر آن.
نوکیسه  سرمایه داران  به  دولت  قانونی  و  رسمی  کمک های  اینها  تازه  و 
است. در دستگاه دولتی فاسد کنونی، هزاران راه غیرقانونی نیز وجود دارد. 

1-  روزنامٔه » آیندگان«، 18 مرداد ماه 1354، )تکیه از ما است(.
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دزدی، رشوه خواری، معامالت کثیف با انحصارات خارجی، حساب سازی و 
کاله برداری، از کارهای کاماًل عادی مقامات عالی دولتی ایران است. بسیاری 
از این مقامات از همین طرق نامشروع چنان ثروت های کالنی اندوخته اند که 
تا چند سال پیش در تصور نمی گنجید. اخبار دزدی ها و حساب سازی هایی که 
میلیون دالری است.  ارقام چند صد  به صفحات روزنامه ها می رسد، شامل 
مسلم  آنچه  می کنند.  چاپ  را  درشت تری  رقم های  نیز  خارجی  روزنامه های 
ایران اصل مناقصه و مزایده در معامالت  این است که سال هاست در  است 
دولتی از میان رفته. مقامات دولتی با هرکس که دلشان بخواهد و با هر قیمتی 
که میلشان باشد، معامله می کنند. بودجٔه ارتش که ساالنه رقم ده میلیارد دالری 
است عماًل از هرگونه کنترل دیوان محاسبات خارج است. بودجه های سایر 
حدود  در  فقط  عماًل  است،  حسابرسی  مشمول  ظاهرًا  اگرچه  نیز  سازمان ها 

»تقسیم منافع« میان مقامات عالی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
بورژواهای  به ویژه  و  نوکیسه  َخرپول های  که  سرچشمه هاست  این  از 
می روند،  صدساله  ره  یک شبه  بزرگ«  تمدن  »بزرگراه  در  ایران  بوروکراتیک 
در مصرف بی بندوبار افسانه ها می سازند و برای »انتخاب زیباترین گربه« در 
گران ترین هتل ها شب نشینی برپا می کنند؛ بااین حال هرساله بر ثروت خویش 

ده ها برابر می افزایند.
مارکس فصل مربوط به »انباشت بدوی سرمایه« را در جلد اّول » سرمایه« 

با این جمله به پایان می آورد:

تمام  از  و  پا  تا  سر  از  که  می شود  متولد  جایی  در  »سرمایه 
مساماتش خون و گند بیرون می زند.«1

ما هم اکنون این واقعیت دردناک را در کشورمان به چشم می بینیم. مشتی 
درنده که به هیچ اصل اخالقی و به هیچ قانون و ُعرفی، جز غارتگری، دزدی 
مالکیت  می کنند،  غارت  را  عمومی  اموال  نیستند،  معتقد  پشت هم اندازی  و 

1-  مارکس، جلد اّول » سرمایه«، صفحٔه 689، تکیه از ما است.
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وسیع ترین قشرهای تولیدکنندگان کوچک را از میان می برند، با یک گردش 
قلم 230 میلیارد ریال از درآمد مردم را به بزرگترین سرمایه داران می بخشند، 
کار  اردوگاه  به  کرده  دستگیر  را  گرسنه  و  شده  مالکیت  سلب  دهقان  ولی 
می فرستند، و کارگری را که با پنج سر عائله، دستمزد ده، پانزده تومانی دارد و 

اضافه دستمزد می خواهد، به گلوله می بندند.
ترور فاشیستی حاکم بر کشور ما عالوه بر همٔه وظایف دیگر اجتماعی-
سیاسی که در جهت خدمت به امپریالیسم و سرمایه های بزرگ به عهده دارد، 
نقش بسیار مؤثری در این روند دردناک انباشت بدوی سرمایه و دوقطبی کردن 
و  پرولترسازی  فابریک  بخش های  مهم ترین  از  ترور  این  می کند.  ایفا  جامعه 

سرمایه دارسازی است.
است  غیرانسانی  و  دردناک  روند  این  به  توجه  با  ایران  تودٔه  حزب  برنامٔه 
که راه رشد سرمایه داری را طرد کرده و سمت گیری سوسیالیستی را پیشنهاد 
می کند. طرد راه رشد سرمایه داری و پذیرش سمت گیری سوسیالیستی قبل از 
همه بدین معناست که فابریک پرولترسازی و سرمایه دارسازی که در کشور ما 
با چنین قدرت و سرعتی کار می کند، تعطیل شود. مالکیت دهقانان و تولید 
کنندگان کوچک و متوسط شهر و ده محترم شمرده شود، و همچنین مالکیت 
عمومی به طریق اولٰی محترم و دست نخورده بماند. مال مردم به یک مشت 

بورژوای نوخاسته منتقل نشود.
بدین  همچنین  سوسیالیستی  سمت گیری  و  سرمایه داری  رشد  راه  طرد 
به  ایران  به سود عموم مردم  و  نام عموم مردم  به  معناست که درآمد عمومی 
به سود مردم است سرمایه گذاری شود، و درآمد  افتد، در رشته هایی که  کار 
حاصله از آن نیز صرف رفاه عمومی  شده و بخش قابل پس انداز آن در مالکیت 

عمومی بماند.
»مؤسسات وابسته به انحصارها و دولت های امپریالیستی، بانک ها 
و مؤسسات بیمه مّلی شود، اموال خاندان پهلوی و سایر خائنین به 

خلق و میهن مصادره گردد.«1
1-  » برنامٔه حزب تودٔه ایران«، از انتشارات حزب تودٔه ایران، آذرماه 1354، صفحٔه 31.
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روشن است که حزب تودٔه ایران مخالف تکامل و مخالف ایجاد مؤسسات 
عظیم صنعتی و کشاورزی نیست. ما بهتر از هرکس می دانیم که الزمٔه تکامل، 
ایران نخستین سازمان سیاسی  تودٔه  بزرگ صنعتی است. حزب  تولید  ایجاد 
ایران است که ضرورت ایجاد تولید بزرگ و طبق برنامه و ضرورت صنعتی 
مطرح  خویش  تأسیس  روز  نخستین  از  وسیع  مقیاس  به  را  کشور  کردن 
اجساد  روی  از  نباید  تاریخ  تکامل  چرخ  اّما  است.  کرده  دفاع  آن  از  و  کرده 
طرد  با  می توان  جهان  امروز  شرایط  در  بگذرد.  زحمتکش  انسان  میلیون ها 
از سلب  بیشتر جامعه،  دوقطبی شدن هرچه  تعمیق  از  راه رشد سرمایه داری 
مالکیت از توده ها و تمرکز ثروت در دست عده ای معدود جلوگیری کرد و 
با سمت گیری سوسیالیستی به همراه مردم زحمتکش، و نه علیه آنها، به سوی 
ایجاد صنعت و کشاورزی بزرگ و امروزین رفت. این برنامه و فقط این برنامه 
جوابگوی نیازمندی های جامعٔه ماست. اکثریت قاطع توده های مردم، از طبقٔه 
کارگر گرفته تا تولید کنندگان کوچک و متوسط شهر و ده و حتی بخشی از 
سرمایه های کوچک و متوسط در اجرای آن ذی نفع اند. برای اتحاد این طبقات 
و قشرها در انجام تحول بنیادی و سمت گیری سوسیالیستی جامعه محمل های 

عینی اقتصادی وجود دارد.

6. گرایش تاریخی انباشت سرمایه داری

کنندگان  تولید  از  مالکیت  سلب  جز  دیدیم  چنان که  سرمایه،  بدوی  انباشت 
کوچک، یعنی از میان بردن مالکیت خصوصی مبتنی بر کار شخصی معنای 
بر اعمال قهر دولتی، جامعه را به  با تکیه  دیگری ندارد. سرمایه دار نوخاسته 
دو قطب تقسیم می کند: اکثریت قاطع را به صفوف پرولتاریا می راند و خود 
به  را  سرمایه داری  خصوصی  مالکیت  یعنی  جدید،  نوع  خصوصی  مالکیت 
وجود می آورد؛ مالکیت خصوصی دهقان و پیشه ور که متکی بر کار شخصی 
آنان بود از میان می رود و مالکیت سرمایه داری که متکی بر استثمار کار غیر 
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به  بدوی-  انباشت  روند  روند-  این  که  هنگامی  می نشیند.  آن  جای  به  است 
دو  به  که جامعه  هنگامی  فرا گرفت،  را  پهنای جامعٔه کهن  و  ژرفا  کافی  قدر 
قطب پرولتر و سرمایه دار تقسیم شد و شیوه تولید سرمایه داری به روی پای 
خود ایستاد، اجتماعی شدِن بازهم بیشتر وسایل تولید که طبعًا مستلزم سلب 
خود  به  جدیدی  شکل  است،  تولید  وسایل  صاحبان  از  بخشی  از  مالکیت 
کوچکتر  سرمایه داران  از  مالکیت  سلب  به  بزرگتر  سرمایه داران  می گیرد. 
می پردازند. این امر از طریق عملکرد قوانین تکامل شیوه تولید سرمایه داری 
انجام می گیرد که ما در صفحات پیش، ضمن بررسی روند گردآیی و تمرکز 

سرمایه از آنها یاد کردیم.
بنابراین، با تکامل شیوه تولید سرمایه داری، روند دوگانه ای جریان می یابد. 
از یک سو جنبٔه اجتماعی تولید روزبه روز بیشتر می شود، تعداد روزافزونی از 
شبکٔه  در  ملت ها  هم پیوستگی  به  و  می کنند،  همکاری  تولید  امر  در  انسان ها 
این  تولید که  از سوی دیگر، مالکیت وسایل  بازار جهانی تشدید می شود؛ و 
تودٔه وسیع به کار می گیرند، در دست های محدودتری تمرکز می یابد. حجم 

فقر، فشار و رقّیت و بهره کشی از انسان ها افزایش می یابد.

تملک و تصاحب سرمایه داری که خصوصی و در دست های محدودی 
متمرکز است، با خصلت اجتماعی تولید که گسترش می یابد در تضاد 

می افتد. این تضاد، تضاد اصلی جامعٔه سرمایه داری است.

تضاد اصلی جامعٔه سرمایه داری بیانگر عدم تطابق مناسبات تولیدی با رشد 
نیروهای مولده است. سرمایه داری پس از آنکه نیروی عظیمی ایجاد کرد و به 
تولید خصلت وسیع اجتماعی داد، دیگر قادر نیست این نیروی مولدٔه عظیم را 
در پوستٔه تنگ مالکیت و تملک سرمایه داری حفظ کند. این پوسته می ترکد. 
مالکیت خصوصی سرمایه داری که خود از راه سلب مالکیت از تولیدکنندگان 
از  بهره کشی  و  کوچکتر  سرمایه داران  از  مالکیت  سلب  سپس  و  کوچک 
به مالکیت اجتماعی  را  تا جای خود  از میان می رود  آمده،  پدید  طبقٔه کارگر 
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سوسیالیستی بدهد که با خصلت اجتماعی تولید مطابقت دارد. بگذار آقایان 
سرمایه داران از این سلب مالکیت و اجتماعی شدن مالکیت بیش از حد فغان 
برنیاورند. خود آنان از طریق سلب مالکیت از میلیون ها انسان شالودٔه تولید 

سرمایه داری را ریخته اند.
لغو مالکیت خصوصی سرمایه داری و استقرار مالکیت سوسیالیستی یک 
کارگر  طبقٔه  باید  آید،  فعل  به  قوه  از  اینکه  برای  ولی  است.  عینی  ضرورت 
به طور متشکل و آگاه علیه سرمایه داری برخیزد و از راه انقالب سوسیالیستی 

حاکمیت سرمایه را سرنگون ساخته و حاکمیت پرولتاریا را برقرار نماید.
»هم َرَوند با رشد صنایع بزرگ بنیادی که بورژوازی با تکیه بر آن 
زیر  در می آورد،  به تصاحب خود  را  آن  و  تولید می کند  محصول 

پایش فرو می ریزد.
می آورد.  وجود  به  را  خود  گورکنان  چیز  هر  از  بیش  بورژوازی 

سقوط بورژوازی و پیروزی پرولتاریا به یکسان ناگزیر است.«1
صورت  به  الزامًا  بورژوازی  علیه  پیکار  جریان  در  پرولتاریا  وقتی 
یک طبقه متحد می گردد و از طریق انقالب خود را به طبقٔه فرمانروا 
مبدل می سازد و در مقام طبقٔه فرمانروا، مناسبات تولیدی کهنه را 
مناسبات  این  برانداختن  با  میان می برد، همراه  از  قهر  به  توسل  با 
طبقات،  کلی  طور  به  و  طبقاتی  تضاد  وجود  عوامل  تولیدی، 
میان  از  طبقه  یک  نقش  در  نیز  را  خویش  فرمانروایی  بدین سان  و 

می برد.
به جای جامعٔه کهنه و بورژوایی با طبقات و تضادهای طبقاتی اش، 
انجمن یکپارچه ای از انسان ها پدید می آید که در آن رشد آزاد هر 

انسان شرط رشد آزاد همگان است.«2

1-  » مانیفست حزب کمونیست«، از انتشارات حزب تودٔه ایران، سال 1354، صفحٔه 85.
2-  همان جا، صفحٔه 102.
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1. دگرسانی های سرمایه و دورپیمایی آنها

از آنچه تاکنون گفته ایم روشن است که تولید سرمایه داری روند واحدی است 
که هم تولید به معنی اخص کلمه و هم گردش کاال را شامل می شود.

در واقع ما بررسی تولید سرمایه داری را از فرمول عام سرمایه داری آغاز 
کردیم که عبارت بود از:

پول2  ← کاال    ← پول1  
از دو  فرمول عام  این  که  باز کردیم معلوم شد  را  فرمول  این  که  و زمانی 
مبادله )گردش سرمایه( و یک مصرف بارآور تشکیل شده است؛ به صورت 

زیرین:
نیروی کار  

پول1       مصرف موّلد در کارخانه   ←    کاالی جدید ←  پول2
وسایل تولید  

مبادله یا گردش1 ←   روند تولید   ← مبادله یا گردش2

و وسایل  کار  نیروی  بارآور  روند مصرف  به طور عمده  تاکنون  ما  بحث 
کشف  سرمایه  ارزش افزایی  عینی  ریشه های  تا  است،  گرفته  دربر  را  تولید 
شود و معلوم گردد که چرا پول2 بیشتر از پول1 است و چگونه سرمایه دار از 
کارگر بهره کشی می کند، چگونه بخشی از اضافه ارزشی را که به دست آورده 
می اندوزد، و نتایج حاصل از این انباشت و گرایش تاریخی آن چیست. ولی ما 
تاکنون بر روی گردش سرمایه مکث نکرده و دو مرحلٔه گردش را که در فرمول 
عام سرمایه جا دارد، جز در حدودی که برای تمیز مصرف بارآور ضرور بوده، 
بررسی  را  که گردش سرمایه  آن است  اینک وقت  نداده ایم.  قرار  مورد دقت 

کنیم.
که  می کنیم  مشاهده  بگذرانیم،  نظر  از  دقت  با  را  سرمایه  عام  فرمول  اگر 
صورت  به  که  زمانی  تا  می افتد  کار  به  سرمایه  صورت  به  که  زمانی  از  پول1 
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پول2- بیش از پول1- به دست سرمایه دار برگردد، از سه مرحله می گذرد و 

سه بار دگرسان شده تغییر چهره می دهد:
ابتدا سرمایه به صورت سرمایٔه پولی است و چهرٔه پول-سرمایه  دارد . 1

بدل  تولید  وسایل  و  کار  نیروی  به  و  شده  بازار  وارد  چهره  این  با  و 
سرمایٔه  به  پولی  سرمایٔه  از  داده،  تغییر  را  خود  چهرٔه  یعنی  می شود، 
بارآور )موّلد( دگرسان می شود. این دگرسانی درعرصٔه گردش انجام 

می گیرد.
در روند . 2 و  کار می افتد  به  در کارخانه  موّلد(  بارآور )سرمایٔه  سرمایٔه 

تولیدـ به معنای اخص این کلمه- کاالی نوینی می سازد. یعنی سرمایٔه 
بارآور ضمن ارزش افزایی دگرسان شده، تغییر چهره داده، به سرمایٔه 
کاالیی با ارزشی بیش از ارزش نخستین بدل می شود. این دگرسانی 

در عرصٔه تولید انجام می گیرد.
یعنی . 3 کند-  نقد  را  خود  ارزش  تا  می شود  بازار  وارد  کاالیی  سرمایٔه 

از  بیش  آن  مبلغ  که  می شود  بدل  پولی  سرمایٔه  به  داده  چهره  تغییر 
گردش  عرصٔه  در  نیز  دگرسانی  این  است.  پیش ریخته  پولی  سرمایٔه 

انجام می گیرد.

مارکس دگرسانی پیگیر یا تغییر چهرٔه منظم و متوالی سرمایه را از یک 
چهره به چهرٔه دیگر و بازگشت آن را به چهرٔه نخستین »دورپیمایی« 

سرمایه می نامد.

اگر سرمایه از سیمای پولی آغاز به حرکت کرده و پس از گذشت پیگیر و 
متوالی از سه مرحلٔه مذکور، بازهم به چهرٔه پولی بازگشته باشد، می گوییم این 

سرمایه یک دور پیموده است.
به شکل صفحٔه بعد توجه کنید:
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شکل فوق، همان فرمول عام سرمایه است. سرمایٔه پولی )پول ـ سرمایه( 
کار  نیروی  صورت  به  داده  چهره  تغییر  می شود،  بازار  وارد  می کند،  حرکت 
این  با  می آید،  بیرون  موّلد(-  )سرمایٔه  بارآور  سرمایٔه  یعنی  تولید-  وسایل  و 
چهره وارد کارخانه می شود و در آنجا تغییر چهره داده به صورت کاالی نوین 
)یعنی سرمایٔه کاالیی( و با ارزشی بیش از ارزش پیش ریخته بیرون می آید و باز 
تا به صورت نخستین خویش که سرمایٔه  وارد بازار شده تغییر چهره می دهد 
پولی بود برگرددـ ُمنتها پولی که از نظر مقدار، بیش از سرمایٔه پولی پیش ریخته 

است.
چرا تغییر چهرٔه مداوم و پیگیر سرمایه را با این دقت بررسی می کنیم؟ زیرا 

که:
تولید  این زنجیر وقفه ای حاصل شود،  از حلقه های  اگر در یکی  اّواًل- 
به  تنها  سرمایه داری  تولید  ماند.  خواهد  باز  کار  از  شده  مختل  کاپیتالیستی 
در  سرمایه دار  دارد.  وجود  دورپیمایی  این  منظم  و  مداوم  تکرار  صورت 
هریک از این سه مرحله یا در هریک از این سه چهرٔه خویش نقش معّینی ایفا 
می کند. لذا باید مراحل سه گانٔه دورپیمایی سرمایه و دگرسانی های آن را به 
دقت بررسی نمود تا معلوم شود که برای ادامٔه بی وقفه و مستمر دورپیمایی 

سرمایه چه شرایطی الزم است.

III

پول 2

نیروی کار

بازار

بازار

 کاالییکارخانه

ٔٔ

سرمایه

II

ٔ

پول 1
I

لی
 پو

مایه

سر

ٔ

سرمایه موّلد
ٔ

وسایل تولید
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تصاحب  و  آوردن  دست  به  می دانیم،  چنان که  سرمایه دار  هدف  ثانیًا- 
سرعت  با  مستقیم  رابطٔه  امر  این  و  است،  بیشتری  هرچه  اضافه ارزش 
دورپیمایی دارد. اگر سرمایه ای که به راه افتاده )پیش ریخته شده( طی یک سال 
فقط یک دور بپیماید، برای صاحب خود مبلغی اضافه ارزش نقد شده خواهد 
آورد. ولی اگر این سرمایه طی یک سال سه دور بپیماید، به فرض برابری سایر 
شرایط، سه برابر همان مبلغ اضافه ارزش خواهد آورد. سرمایه زمانی بزرگ 

و بزرگتر می شود که به دورپیمایی افتاده و به طور مستمر و مداوم می گردد.
گفتیم  می کردیم،  بررسی  را  تولید  روند  که  آنگاه  پیش،  صفحات  در 
میان  اجتماعی  رابطٔه  بلکه  نیست،  شیء  فزاینده،  ارزش  به مثابه  سرمایه  که 
انسان هاست، بیانگر رابطٔه طبقاتی و مناسبات تولیدی سرمایه داری است که 
بر شالودٔه بهره کشی از کارگر مزدور استوار شده است. اینک که سرمایه را در 
حال دورپیمایی مداوم و مستمر آن بررسی می کنیم متوجه می شویم که سرمایه 
تنها بیانگر روابط طبقاتی هم نیست، بلکه درعین حال یک حرکت مداوم، یک 

دورپیمایی بی وقفه است.
روابط  متضمن  تنها  می شود،  بارور  که  ارزشی  به مثابه  »سرمایه 
مشخصی  اجتماعی  خصلت  متضمن  تنها  یعنی  نیست،  طبقاتی 
که بر پایٔه وجود کار به مثابه کار مزدور قرار دارد، نیست. سرمایه 
مراحل  با  دورپیمایی  پروسٔه  از  عبارت  است،  حرکت  از  عبارت 
مختلف  شکل  سه  متضمن  خویش  به نوبٔه  خود  که  است،  مختلفه 
به مثابه  می توان  فقط  را  سرمایه  بنابراین  است.  دورپیمایی  روند 

حرکت و نه مانند چیزی که در حال سکون است، درک نمود.«1

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد دّوم، چاپ فارسی، صفحه های 89-90، )تکیه از ما است(.
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2. واگرد سرمایه، سرمایٔه استوار و سرمایٔه گردان

سرمایه  نمی رسد.  پایان  به  دورپیمایی  یک  با  سرمایه  حرکت  گفتیم  چنان که 
به طور مداوم و مستمر در حرکت است و دورپیمایی خود را تکرار می کند. 

مارکس تکرار مداوم و متناوب دورپیمایی سرمایه را واگرد سرمایه می نامد:

به مثابه عمل جداگانه ای در نظر گرفته  هنگامی که دورپیمایی سرمایه 
نشده، بلکه به صورت روند متناوب در نظر گرفته شود، واگرد سرمایه 

نامیده می شود.1

همٔه سرمایه های منفرد دورپیمایی دارند، یعنی همٔه آنها الزامًا از سه مرحلٔه 
سرمایه دار  به  می کند  تولید  کارگر  که  را  اضافه ارزشی  تا  می گذرند  شده  یاد 
برسانند، ولی زمان واگرد سرمایه های گوناگون منفرد یکسان نیست. در برخی 
رشته ها، سرمایه در مدت یک سال چندبار می گردد و در برخی رشته ها فقط 

یک بار یا کمتر.
که  دارد  بستگی  مختلفی  عوامل  به  سرمایه  واگرد  سرعت  یا  واگرد  زمان 
باالتر  سرمایه  آلی  ترکیب  هرچه  است.  بارآور  سرمایٔه  ترکیب  آنها  مهم ترین 
باشد، زمان واگرد آن طوالنی تر است. ما تاکنون با تقسیم سرمایه از نقطه نظر 
ارزش افزایی آشنا هستیم و می دانیم که سرمایه از این حیث به دو بخش اساسی 
متغّیر و ثابت تقسیم می شود. اینک باید با تقسیم بندی دیگر سرمایه از نقطه نظر 

زمان و سرعت واگرد آشنا شویم.
موضوع این است که همٔه سرمایٔه ثابت با یک سرعت نمی گردد. بخشی از 
سرمایٔه ثابت از نقطه نظر سرعت واگرد شبیه سرمایٔه متغّیر است و به همراه آن 

می گردد، و بخش دیگر زمان واگرد طوالنی تری دارد.

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد دّوم، چاپ فارسی، صفحٔه 175.
ما  و  نیست   آماده  فارسی  زبان  به  سرمایه«   « بعدی  بخش های  و  بخش  این  ترجمٔه  هنوز  )متأسفانه 

مجبوریم از ترجمٔه روسی استفاده کنیم.(
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سرمایٔه متغّیر که صرف خرید نیروی کار شده، در هر دورپیمایی سرمایه 
پایان می رساند، یعنی ارزش افزوده ای ساخته و در محصول  به  نقش خود را 
تولید شده متبلور می کند و آنگاه که این محصول به فروش رسد، سرمایٔه متغّیر 

و اضافه ارزشی که ساخته است به دست سرمایه دار برخواهد گشت.
ولی همٔه سرمایه ثابت با چنین سرعتی نمی گردد. بخشی از سرمایٔه ثابت 
که صرف خرید ساختمان، تأسیسات، ماشین آالت و تجهیزات کارخانه شده، 
در هر دورپیمایی به طور کامل به محصول منتقل نمی شود، بلکه به تدریج و به 

نسبت استهالک ارزش خود را به کاالی نوین منتقل می سازد.
برای  ساختمان  یا  ماشین  صورت  به  سرمایه  این  طبیعی  شکل  به عالوه، 
خریده،  ریسندگی  ماشین  که  سرمایه داری  می شود.  حفظ  دورپیمایی  چندین 
مثاًل کم وبیش می تواند ده سال از این ماشین استفاده کند. در این مدت ارزش 
منتقل  نوین  کاالی  به  آن  یک دهم  سال  هر  و  شده  مستهلک  به تدریج  ماشین 
می شود. اّما در تمام این ده سال شکل طبیعی ماشین به جای خود باقی است و 
ماشین همان کاری را که سال اّول انجام می داد، در آخرین سال استهالک نیز 

انجام می دهد.

این بخش از سرمایٔه ثابت که ارزش آن به تدریج )به نسبت استهالک( به 
محصول منتقل می شود و در چندین بار دورپیمایی سرمایه شکل طبیعی 
ماشین آالت،  می شود.  نامیده  استوار  سرمایٔه  می کند،  حفظ  را  خود 

ساختمان، تأسیسات و تجهیزات کارخانه جزو این بخش است.

بخش دیگر سرمایٔه ثابت که صرف خرید محصول کار و مصالح کمکی 
شده از این حیث با سرمایٔه استوار تفاوت دارد. ارزش این بخش از سرمایٔه 
ثابت نه به تدریج، بلکه یک باره و در هر دورپیمایی به محصول منتقل می شود. 
برای  که  پنبه ای  می کند.  تغییر  سرمایه  دورپیمایی  هر  در  نیز  آن  طبیعی  شکل 
نخ ریسی به کار رفته، در هر دور تولید شکل طبیعی خود را تغییر می دهد و به 
نخ مبدل می شود. ارزش پنبه نیز تمام و کمال و به یک باره به نخ انتقال می یابد. 
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همچنین ارزش سوخت موتور نیز در هر دورپیمایی به نخ منتقل می شود. این 
نوع مواد در جریان دورپیمایی نمی توانند شکل خود را حفظ کنند )سوخت 

موتور می سوزد و دود و خاکستر می شود(.
است،  متغّیر  سرمایٔه  شبیه  واگرد،  نقطه نظر  از  ثابت  سرمایٔه  از  بخش  این 
چرا که سرمایٔه متغّیر نیز در هر دور تولید نقش خود را به پایان می رساند. ُمنتها 
بلکه خود  با این فرق که سرمایٔه متغّیر ارزش خود را به کاال منتقل نمی کند، 
آفریننده و سازندٔه ارزش نوین است، ارزشی که بیش از ارزش خود اوست. 
اگر از این تفاوت صرف نظر کنیم و سرمایٔه متغّیر را تنها از نقطه نظر سرعت 
واگرد در نظر بگیریم، در این صورت سرمایٔه متغّیر و بخش اخیر سرمایٔه ثابت 
را از نظر سرعت واگرد می توان یکی دانست و جمع آنها را در مقابل سرمایٔه 

استوار، سرمایٔه گردان نامید.

ثابت که ارزش آن یک باره  از سرمایٔه  جمع سرمایٔه متغّیر و آن بخش 
در  آن  طبیعی  شکل  و  می شود  منتقل  محصول  به  دورپیمایی  هر  در 
و  خام  مواد  می شود.  نامیده  گردان  سرمایٔه  می کند،  تغییر  دورپیمایی 

مواد کمکی از این زمره اند.

متغّیر  و  ثابت  بخش  دو  به  ارزش افزایی  نقطه نظر  از  که  سرمایه  بنابراین، 
قابل  دیگر  بخش  دو  به  ارزش،  انتقال  و  واگرد  نقطه نظر  از  می شود،  تقسیم 

تقسیم است:
1- سرمایٔه استوار

2- سرمایٔه گردان1

1-  توجه خوانندگان را به این نکته جلب می کنیم که اقتصاد سیاسی سرمایه داری، تقسیم سرمایه را 
از نقطه نظر ارزش افزایی، که تقسیم اصلی و ماهوی است، قبول ندارد. اّما تقسیم آن را از نقطه نظر 
منتشر  فارسی  زبان  به  که  سرمایه داری  اقتصادی  نوشته های  و  کتاب ها  در  می پذیرد.  واگرد  سرعت 
می شود، و از جمله در گزارش های سازمان برنامه و بانک مرکزی، معموالً اصطالح سرمایه ثابت و 

متحرک را به جای سرمایه استوار و گردان به کار می َبرند.
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از نقطه نظر سرعت واگرد و   از نقطه نظر ارزش افزایی    

انتقال ارزش      

سرعت  دو  با  واحد  سرمایٔه  یک  گردان  و  استوار  بخش  دو  که  آنجا  از 
متفاوت می گردد، واگرد سرمایٔه کل پیش ریخته عبارت است از میانگین واگرد 
دو بخش استوار و گردان آن، و هرچه این واگرد سریع تر باشد، اضافه ارزش 
بیشتری نصیب سرمایه دار خواهد شد. به همین جهت سرمایه دار عالقه مند به 
تسریع واگرد سرمایه است، درحالی که تکامل نیروهای موّلده، علی رغم میل 
او از سرعت واگرد می کاهد. اگر به تقسیم بندی سرمایه به دو بخش استوار و 
گردان با دقت بنگرید، خواهید دید که این تقسیم بندی جانب دیگری از ترکیب 
آلی)ارگانیک( سرمایه را نشان می دهد. هرچه ترکیب آلی سرمایه باالتر باشد، 
سرمایٔه  کل  واگرد  سرعت  همان قدر  لذا  و  بیشتر،  استوار  سرمایٔه  همان قدر 
از تضاد اساسی  نوبٔه خویش تظاهری است  به  این  پیش ریخته کمتر است، و 

سرمایه داری و گرایش تاریخی انباشت سرمایه.

سرمایٔه ثابت
ارزش افزا نیست

سرمایٔه متغّیر-تنها سرچشمٔه 
ارزش افزایی است

ساختمان، تأسیسات
ماشین آالت

تجهیزات

سرمایٔه استوار-به کندی می گردد و 
ارزش آن به تدریج و به نسبت استهالک 

به محصول منتقل می شود.

سرمایٔه گردان-به سرعت می گردد. 
در هر دور تولید ارزش آن یک باره 
به محصول منتقل می شود یا خود 

آفزینندٔه ارزش نوین است. 

مواد خام و سایر
محمول های کار

مواد کمکی

نیروی کار
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3. تأثیر سرعت واگرد سرمایه در نرخ و حجم اضافه ارزش

درصفحات گذشته وقتی از نرخ و حجم اضافه ارزش سخن می گفتیم، کاری 
به مدت زمان نداشتیم. ما در آن وقت در واقع یک دورپیمایی تاّم سرمایه را 
باشد در نظر گرفتیم و گفتیم که  انجام شده  اینکه در چه مدتی  از  صرف نظر 
و  می شوند  بهره کشی  واحد  آن  در  که  کارگرانی  تعداد  با  اضافه ارزش  حجم 
کارگر  هرچه  دارد.  مستقیم  رابطٔه  آنها  از  هریک  از  متوسط  بهره کشی  نرخ  با 
بیشتر و نرخ بهره کشی متوسط از هر کارگر بیشتر باشد، حجم اضافه ارزشی 
عامل  که  باید  و  اینک می توانیم  بیشتر است.  به دست می آورد  که سرمایه دار 
زمان را هم وارد کنیم و ببینیم حجم اضافه ارزشی که سرمایه دار در مدت یک 
سال به دست می آورد به چه عواملی بستگی دارد، زیرا برای سرمایه دار آنچه 
مهم است این است که در مدت زمان هرچه کمتری حجم هرچه بیشتری از 
در  سرمایه دار  که  اضافه ارزشی  حجم  بنابراین  آورد.  دست  به  اضافه ارزش 

مدت یک سال به دست می آورد به سه عامل بستگی پیدا می کند:
1- عدٔه کارگرانی که در این مدت از آنها بهره کشی کرده

2- نرخ متوسط بهره کشی از هر کارگر )از این دو عامل قباًل اطالع داشتیم(
3- سرعت واگرد سرمایه )این عامل تازه ایست که بررسی می کنیم(

در  اگر  است.  معّینی ٪100  در مؤسسٔه  اضافه ارزش  نرخ  فرض می کنیم 
این مؤسسه سرعت واگرد سرمایه چنان باشد که سرمایٔه متغّیر )که برای خرید 
نیروی کار کارگران صرف شده( طی سال یک بار بگردد، در این صورت نرخ 
واگرد  سرعت  اگر  ولی  بود.  خواهد   ٪100 همان  نیز  اضافه ارزش  ساالنٔه 
افزایش یابد، به طوری که سرمایٔه متغّیر طی سال دو بار بگردد، در این صورت 
ساالنٔه  نرخ  و  کرده  تولید  سرمایه دار  برای  اضافه ارزش  بار  دو  سرمایه  این 
سایر  برابری  فرض  به  و  شد،  خواهد   ٪200 مؤسسه  این  در  اضافه ارزش 
شرایط، حجم اضافه ارزش نیز که نصیب سرمایه دار شده دو برابر خواهد شد. 
و برعکس، اگر سرعت واگرد کمتر، مثاًل نصف شود، نرخ ساالنٔه اضافه ارزش 

و حجم ساالنٔه اضافه ارزش به نصف خواهد رسید.
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در اینجاست که سرمایه دار بی نهایت عالقه مند است که بر سرعت واگرد 

سرمایه بیفزاید.
پرسش  این  پاسخ  یافتن  برای  افزود؟  واگرد  سرعت  بر  می توان  چگونه 
باید به فرمول عام سرمایه و طرز دورپیمایی سرمایه برگردیم. ما دیدیم که هر 
دورپیمایی سرمایه از یک روند تولید و دو مبادله تشکیل شده است، که روند 
تولید در کارخانه و روند مبادله در بازار، یعنی درعرصٔه گردش انجام می گیرد. 
باید زمان تولید، یعنی مدت زمانی که  اینکه زمان واگرد کوتاه تر شود،  برای 
روند تولید در درون کارخانه طول می کشد، و زمان گردش، یعنی مدت زمانی 
که خرید و فروش و به سامان رسانیدن محصول طول می کشد، کوتاه تر شود.

که  تولید  تکنولوژی  یکی  دارد:  بستگی  اساسی  عامل  دو  به  تولید  زمان 
در مؤسسات مختلف و رشته های مختلف متفاوت است. و دیگری، شدت 

آهنگ کار، مدت روزانه کار، تعداد کارگران و نظایر آن.
از  سرمایه دار  هرچه  و  است  فنون  و  علوم  تکامل  به  بسته  عامل  نخستین 
وسایل مدرن تری استفاده کند، می تواند از زمان تولید بکاهد. مثاًل در کارخانٔه 
چرم سازی باید پوست حیوانات را مدت معّینی در مواد شیمیایی خوابانید، یا 
در رنگرزی باید مدت زمان معّینی صبر کرد تا رنگ خشک شود، در نانوایی 
باید مدتی انتظارکشید تا خمیر َور بیاید… این گونه زمان های انتظار کشیدن و 
صبر کردن در هر مؤسسه و در هر رشته ای فراوان است، و به این دلیل، یکی از 
جهات تکامل نیروهای موّلده و تکنولوژی تولید، پیدا کردن راه حل و وسایل 

نوینی است که از این زمان های انتظار بکاهد.
دّومین عامل تعیین کنندٔه زمان تولید، مربوط به رابطٔه سرمایه دار و کارگر 
بر  که  می آورد  فشار  و  می ورزد  اصرار  سرمایه دار  است.  بهره کشی  شدت  و 
روزانه کار کارگر بیفزاید، آهنگ کار آنان را شدیدتر کند، با ایجاد نوبت کاری 
مؤسسه را شب و روز در حال کار نگهدارد، با استخدام کارگر اضافی- به ویژه 

کارگر فصلی- از زمان تولید بکاهد.
زمان گردش – زمان گردش نیز به نوبٔه خود از دو قسمت تشکیل می شود:
نخست زمانی که در آن هنوز امر تولید ادامه دارد: مانند حمل و نقل کاال 
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و رساندن آن به محل مصرف. این بخش ازگردش کاال در حد معقول خویش 
ضروری و ادامٔه تولید است، و مدت زمان آن نیز نظیر زمان تولید بستگی به 
تکامل نیروهای موّلده دارد. هرچه نیروهای موّلده تکامل یافته تر باشد، هرچه 
اقتصاد جامعه زیرسازی محکم تر و مدرن تری داشته باشد، این بخش از زمان 
گردش کوتاه تر است. در کشوری که وسایل حمل و نقلِ مدرن تر و جاده ها، 
بندرها و فرودگاه های مجهزتری دارد، طبیعی است کاالها بهتر و سریع تر به 

مقصد می رسند.
دّومین بخش زمان گردش، عبارت از زمانی است که در آن سرمایه دار به 
دنبال مشتری مناسب می گردد و در انتظار آن است که کاالی خود را به قیمت 
نیز  را  گردش  زمان  از  بخش  این  می کوشند  سرمایه داران  بفروشد.  مناسب 
کوتاه تر کنند. آنها هزار و یک نوع وسیله از قبیل استفاده از آگهی های تبلیغاتی، 
و  اقساط  و  نسیه  و  اعتبار  به  فروش  سریع تر،  و  بهتر  خدمت  طرز  از  استفاده 
اّما  تا بتوانند کاالی خود را هرچه زودتر بفروشند.  غیره و غیره پیدا می کنند 
در عمل، این بخش از زمان گردش به طور کامل وابسته به ظرفیت خرید تودٔه 
مردم و محاسبٔه دقیق کاالی مورد نیاز بازار است، که سرمایه دار قادر به تعیین 
آن نیست. هدف از گردش سرمایه داری کاال، نقد کردن اضافه ارزش است، و 
به این دلیل، سرمایه دار تا وقتی نتواند اضافه ارزشی را که در کاال نهفته است 
به پول بدل کند، یعنی تا وقتی کاالی او را به قیمت مناسبی نخرند، حاضر به 
فروش نیست. از اینجاست که این بخش از زمان گردش با تغییرات رونق و 
رکود بازار تغییر می کند. در زمان رونق کوتاه تر است و در زمان رکود بسیار 

طوالنی.
تالش برای کوتاه تر کردن این بخش از زمان گردش، هزینٔه بزرگی ایجاد 
هزینه ای  است.  َبرج  به اصطالح  و  غیرموّلد  کاماًل  و  زائد  هزینٔه  که  می کند 
قصد  به  زائد  انبارداری  هزینٔه  می شود،  صرف  تبلیغاتی  آگهی های  بابت  که 
از  اینها، َبرج هایی است که  یافتن مشتری مناسب، و نظایر  تا  نگاهداری کاال 

جیب جامعه به هدر می رود.
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1. سرمایٔه اجتماعی

سرمایٔه اجتماعی عبارت از مجموعٔه تک سرمایه ها )سرمایه های انفرادی( در 
کار  تقسیم  بر  سرمایه داری  تولید  می دانیم،  چنان که  آنهاست.  متقابل  ارتباط 
در  تک سرمایه  هر  است.  متکی  تولید  وسایل  انفرادی  مالکیت  و  اجتماعی 
مالکیت سرمایه دار جداگانه ای است که در رشتٔه معّینی از تولید به کار افتاده 
و محصول معّینی به بازار عرضه می کند. ولی هر تک سرمایه اگرچه انفرادی 
مستقل  خویش  دورپیمایی  نظر  از  دارد،  مستقلی  جداگانٔه  مالکیت  و  است 
سایر  دورپیمایی  به  منوط  و  موکول  تک سرمایه  هر  دورپیمایی  بلکه  نیست، 
تکمیل  را  همدیگر  می پیوندند،  به هم  بازار  در  تک سرمایه ها  سرمایه هاست. 
کرده، دورپیمایی همدیگر را مشروط می سازند. آنها با وجود مالکیت انفرادی 
و  تضادها  و  تناقضات  میان  از  مجبورند  اقتصادی  عملکرد  نظر  از  دارند،  که 
رقابت های اقتصادی به صورت سرمایٔه واحدی عمل کنند که سرمایٔه اجتماعی 

است.
که  دیدیم  و  کردیم  بررسی  را  تک سرمایه  دورپیمایی  پیشین،  فصل  در  ما 
حرکت سرمایٔه انفرادی )تک سرمایه( عبارت از دگرسانی یا تغییر چهرٔه مداوم 
آن است. سرمایه به طور منظم اشکال پولی، بارآور و کاالیی به خود می گیرد. 
سرمایه ها  سایر  با  تک سرمایه  هر  پیوند  و  رابطه  دورپیمایی،  این  بررسی  در 
به خودی خود مفروض تلقی می شد، بدین معنا که اگر سرمایٔه انفرادی مثاًل در 
رشتٔه نخ ریسی به کار افتاده، به خودی خود مفروض تلقی می شد که سرمایه دار 
یک  در  و  ضرور،  ماشین آالت  پنبه،  می تواند  می رود  بازار  به  هروقت  مزبور 
کلمه وسایل تولید مورد نیاز خویش را بخرد، و همچنین مفروض تلقی می شد 
که این سرمایه دار نخی را هم که تولید کرده است در بازار می فروشد. چنین 

فرضی برای درک دورپیمایی مداوم و واگرد مداوم تک سرمایه الزم بود.
اینک باید این مسئله را بررسی کرد که چه شرایطی ضروری است تا چنین 
فرضی در واقع موجود باشد، یعنی چه شرایطی ضروری است تا سرمایه دار 
مزبور واقعًا بتواند وسایل مورد نیاز خویش را از بازار بخرد و محصول تولید 
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شده اش را بفروشد.

هر  پیوند  به  بلکه  نیست،  جمع  جداگانه ای  تک سرمایٔه  هر  در  شرایط  این 
باید  است.  وابسته  اجتماعی  سرمایٔه  به  یعنی  سرمایه ها،  سایر  با  تک سرمایه 
سرمایٔه اجتماعی به طور عادی دورپیمایی کند تا تک سرمایه های تشکیل دهندٔه 
آن نیز بتوانند دورپیمایی خود را به پایان رسانده، منظمًا از سر گیرند. و این کار 
ممکن نیست مگر اینکه هر تک سرمایه به طور جداگانه، و همٔه تک سرمایه ها 
نیاز  مورد  کاالی  و  فروخته  را  خود  محصوالت  بتوانند  خویش  مجموع  در 
خویش را بخرند. به دیگر سخن، باید مجموع سرمایه داران مجموع محصول 
و  تک سرمایه  هر  نیازمندی  که  طوری  به  کنند،  مبادله  هم  با  را  اجتماعی  کل 
نیازمندی کل جامعه به ارزش های مصرف تأمین شود، و درعین حال، کاالها 
کسی  دست  روی  بر  نیاز  بر  اضافه  محصول  شده،  مبادله  آنها  ارزش  برابر 
فروش  و  خرید  میلیاردها  و  میلیون ها  طریق  از  که  جمعی  مبادلٔه  این  نماند. 
انجام می گیرد، همان روندی است که در اقتصاد سیاسی تحقق یا سامان یابی 

)رآلیزاسیون( نامیده می شود.
شرط اینکه امر سامان یابی به طور کامل انجام پذیرد دو تاست:

از آنجا که در بازار سرمایه داری، کاالها برابر ارزش آنها مبادله- خرید . 1
و فروش- می شوند، باید میان محصوالت تولید شده توسط سرمایٔه 
اجتماعی چنان تناسبی برقرار باشد که این مبادلٔه برابر را مقدور سازد 

و ارزشی بی خریدار و سامان نیافته باقی نماند.
مصرف اند. . 2 ارزش  دارای  بلکه  نیستند،  ارزش  دارای  تنها  کاالها 

تشکیل  را  اجتماعی  سرمایٔه  جمعًا  که  تک سرمایه هایی  میان  بنابراین 
داده اند، باید چنان تقسیم کاری، با چنان تناسبی برقرار باشد که آنها 
بتوانند در مجموع خویش همٔه ارزش های مصرف مورد نیاز جامعه 

را تولید کنند.
دربارٔه شرط نخست در صفحات پیش به حد کافی سخن گفته ایم، اما شرط 
اخیر و تأثیر آن بر روی سرمایٔه اجتماعی و محل به کار افتادن تک سرمایه ها 

نیازمند توضیح است.
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سرمایه دار منفردی را در نظر می گیریم که در رشتٔه نخ ریسی سرمایه گذاری 
که  است  مراقب  نه تنها  می رود،  بازار  به  سرمایه دار  این  وقتی  است.  کرده 
و  نفروخته  آن  ارزش  از  کمتر  به  را  خود  نخ  کند:  مبادله  را  برابر  ارزش های 
این سرمایه دار  بلکه  نخرد،  آنها  ارزش  از  بیش  را  نیاز خویش  کاالهای مورد 
مجبور است که ارزش های مورد نیاز خویش را در شکل طبیعی معّینی تحویل 
نوع  از  مشخصی  مصرف  وسایل  و  نخ ریسی  ماشین  پشم،  پنبه،  به  او  بگیرد: 

معّین، و خالصه به ارزش های مصرف معّینی نیاز دارد.
بنابراین سرمایٔه اجتماعی نیز که محصول اجتماعی را تولید می کند، باید 
جنبٔه دوگانه ای داشته باشد: هم تولید کنندٔه ارزش باشد و هم تولید کنندٔه ارزش 
مصرف. برای هر تک سرمایه دار این جانب مسئله بی تفاوت است. او حاضر 
است سرمایٔه خود را در هر رشته ای که بیشتر سود می آورد به کار اندازد، و لذا 
مصرف  ارزش های  آب نبات.  یا  می سازد  تابوت  که  است  بی تفاوت  او  برای 
محصوالت برای تک سرمایه تنها به مثابه حامل اضافه ارزش اهمیت دارد. اما 
در مورد سرمایٔه اجتماعی نمی توان چنین گفت. جامعه در مجموع خویش به 
مقدار معّینی از هر محصول، به مقدار معّینی تابوت و مقدار معّینی آب نبات، 
به مقدار معّینی ماشین از نوع معّین و تجهیزات صنعتی از نوع معّین نیاز دارد.

اجتماعی اند،اگرچه هر  اجزای تشکیل دهندٔه سرمایٔه  تک سرمایه هایی که 
یک به دنبال اضافه ارزش بیشتر، از رشته ای به رشته ای می دوند، در مجموع 
ارزش  نظر  از  اجتماعی  سرمایٔه  که  گیرند  قرار  ترکیبی  چنان  در  باید  خویش 
مصرف و فرم طبیعی نیز جوابگوی نیاز جامعه باشد. تنها در این صورت است 

که محصول کل اجتماعی سامان خواهد یافت.
از این نقطه نظر- یعنی از نقطه نظر تولید ارزش های مصرف و شکل طبیعی 

فرآورده ها- سرمایٔه اجتماعی به دو بخش عمده تقسیم می شود:
• بخش اّول که تولید کنندٔه وسایل تولید است؛	
• بخش دّوم که تولید کنندٔه وسایل مصرف است.	

سامان یابی محصول کل اجتماعی و بازتولید مداوم سرمایٔه اجتماعی زمانی 
مقدور است که میان این دو بخش تناسب ضرور برقرار باشد.



272     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
در فصل هشتم، زمانی که روند انباشت سرمایه را بررسی می کردیم گفتیم 
که اگر روند تولید اجتماعی به طور پیوسته، الینقطع و مستمر در نظر گرفته 
شود، بازتولید نامیده می شود، و دیدیم که بازتولید اجتماعی، هنگامی که جنبٔه 
به طور مداوم و مستمر  سرمایه داری دارد، مناسبات تولیدی سرمایه داری را 
تولیدی  مناسبات  باشد،  گسترده  بازتولید  اگر  و  می کند،  تولید  نو  از  و  نو  از 
از  بهره کشی  کارگران و شدت  تعداد  بر  یعنی  سرمایه داری گسترش می یابد، 
قطب  در  و  بندگی،  و  محرومیت  و  فقر  قطب،  یک  در  می شود.  افزوده  آنان 

دیگر، ثروت و مواهب و امتیازات تکامل و ترقی تمرکز می یابد.
اینک باید بازتولید سرمایه داری را از جنبٔه سامان یابی محصول کار اجتماعی 
بررسی کنیم تا ببینیم دو شرط ضرور سامان یابی که در فوق یاد کردیم چگونه 

در مبادله میان دو بخش اساسی تولید منعکس می شود.

2. بازتولید سادٔه سرمایٔه اجتماعی

ساده  بازتولید  که  می دانیم  و  گفته ایم  را  ساده  بازتولید  معنای  هشتم  درفصل 
یعنی اینکه تولید اجتماعی )که گردش و مبادلٔه کاالها نیز جزو آن است( هر 

بار به مقادیر ثابت تکرار شود و در همان سطح پیشین باقی بماند.
همٔه  سرمایه داران  که  است  این  فرض  سرمایه داری  سادٔه  بازتولید  در 
اضافه ارزشی را که به دست آورده اند به مصرف شخصی می رسانند و انباشت 
نمی کنند )به سرمایٔه خود نیفزوده و به مصرف خرید وسایل تولید نمی رسانند(.
می کنیم  فرض  ساده،  بازتولید  سامان یابی  شرایط  تحلیل  و  تجزیه  برای 
سرمایٔه اجتماعی از نظر ارزش و از نظر شکل طبیعی خود به شرح زیر تقسیم 

شده باشد:

بخش I )تولید وسایل تولید( C1+ V1+ m1 = وسایل تولید
4000 + 1000 + 1000 = 6000
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توضیح این فرمول این است که کل سرمایٔه اجتماعی که در هر دو بخش 
پیش ریخته شده برابر است با:

C1 + V1 + C2 + V2 = 7500
 500 ،II 1000 واحد پول، و در بخش ،I این سرمایٔه پیش ریخته در بخش
واحد پول )مثاًل تومان( اضافه ارزش به وجود آورده، و ارزش کل محصول 

اجتماعی برابر است با:
6000 + 3000 = 9000

این محصول اجتماعی از نظر شکل طبیعی به طور کلی بر دو نوع است:
1- وسایل تولید؛

2- مواد مصرفی شخصی.
و  خام  مادٔه  و  ماشین  نظیر  گوناگون  محصوالت  از  مقادیری   I بخش 
فقط  که  کرده  تولید  تومان(  )مثاًل   6000 ارزش  به  غیره  و  صنعتی  تجهیزات 
مصرف بارآور دارد و نمی تواند نیاز مصرف شخصی کارگران و سرمایه داران 

را برآورده سازد.
II نیز به نوبٔه خود مقادیری از محصوالت مصرفی گوناگون نظیر  بخش 
مواد غذایی، پوشاک، اثاث منزل و غیره به ارزش 3000 )مثاًل تومان( تولید 
کرده که فقط مصرف شخصی دارد و نمی تواند نیاز سرمایه داران را به وسایل 
تولید برآورده سازد. پس باید بین دو بخش I و II مبادله انجام شود، به طوری 
 II نیاز مصرف شخصی سرمایه داران و کارگران خود را از بخش I که بخش

تحویل بگیرد و در عوض وسایل تولیدی مورد نیاز بخش II را تحویل دهد.
از آنجا که این کار در بازار سرمایه داری انجام می شود که در آن ارزش های 
برابر مبادله می شوند، پس مواد مصرفی شخصی مورد نیاز بخش I باید برابر 
وسایل  ارزش  می دانیم،  چنان که   .II بخش  نیاز  مورد  تولید  وسایل  با  باشد 
I عبارت است از حاصل جمع مصرف کارگران که  مصرفی مورد نیاز بخش 

بخش II )تولید وسایل مصرف( C2+ V2+ m2 = وسایل مصرف
2000 + 500 + 500 = 3000
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برابر با ارزش نیروی کار آنها )V1( است، و مصرف شخصی سرمایه داران که 
در بازتولید ساده، همٔه اضافه ارزش به دست آمده )m1( را مصرف می کنند. 

بنابراین، بخش I مجبور است از بخش II به اندازٔه:
V1 + m1 = 1000 + 1000 = 2000 خرید کند.

بخش II نیز برای تأمین وسایل تولید مورد نیاز خویش، یعنی C2 به بخش 
I نیازمند است و باید به اندازٔه ارزش C2 از بخش I خرید کند. مبادله میان دو 
بخش زمانی متعادل و متوازن خواهد شد که ارزش C2 هم 2000 باشد تا دو 

جانب خرید و فروش باهم برابر شود:
C2 + V1 + m1 = 2000

بخش I نه تنها باید نیازمندی بخش II را به وسایل تولید که برابر C2 است 
تأمین کند، بلکه باید سرمایٔه ثابت خود C1 را نیز که مصرف شده از نو به جای 

خویش بگذارد. بنابراین مجموع تولید بخش I باید برابر باشد با
C1 + C2 = 6000

بخش II نیز نه تنها باید نیازمندی بخش I را به وسایل مصرف تأمین کند، 
بلکه باید وسایل مصرف مورد نیاز خود را نیز که برابر

V2 + m2 = 500+500 = 1000 است، تأمین نماید.
پس کل تولید بخش II از نظر ارزش باید برابر باشد با:

V1 + m1 + V2 + m2 = 3000
اگرآنچه را که گفتیم خالصه کنیم، شرط اینکه بازتولید سادٔه سرمایه داری 

به طور عادی جریان یابد، وجود سه تناسب زیرین است:
1 V1 + m1 = C2
2 C1 + V1 + m1 = C1 + C2
3 C2 + V2 + m2 = V1 + m1 + V2 + m2

طرز سامان یابی بازتولید ساده را می توان در شکل زیرین دید:
400 + 1000 + 1000 = 6000

2000 + 500 + 500 = 3000
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از بررسی بازتولید سادٔه سرمایه داری می توان نتایج زیر را گرفت:
نخست اینکه شیوه تولید سرمایه داری حتی در حالتی که گسترش نیابد و 
بازتولیدش ساده باشد، برای محصول اجتماعی که تولید کرده بازار فروش به 
وجود می آورد. تکرار مداوم و مستمر تولید اجتماعی سرمایه داری نیز شرایط 

فعالیت مداوم بازار را فراهم می سازد.
آن،  سادٔه  بازتولید  در  ولو  سرمایه داری،  تولید  شیوه  در  اینکه،  دیگر 
سرمایه داران مختار نیستند که کل محصول اجتماعی را به مصارف شخصی 
از  بخشی  مجبورند  کارگر،  کار  نیروی  ارزش  پرداخت  از  پس  آنها  برسانند. 
کنار  شده  مصرف  ثابت  سرمایٔه  کردن  جانشین  برای  را  اجتماعی  محصول 
شخصی  مصرف  به  اجتماعی  محصول  همٔه  که  تصور  این  لذا  بگذارند. 

می رسد، حتی در بازتولید ساده نیز صادق نیست.
دارد.  نهفته  خود  در  را  بحران  خطر  نیز  ساده  بازتولید  اینکه،  سّوم 
نبرد  و  رقابت  بازار  در  تنها  و  داشته  مستقل  مالکیت  که  تک سرمایه هایی 
سه  بتوانند  نیست  ممکن  می آورند،  وجود  به  را  اجتماعی  سرمایٔه  به هم تنیدهٴ 
و  دردسر  بدون  را  ساده  بازتولید  عادی  جریان  برای  ضرور  شدٔه  یاد  تناسب 
بدون برخورد با تضاد برقرار نمایند. تولید سرمایه داری در ساده ترین حالت 

خود نیز آبستن بحران و عدم تناسب و توازن است.

3. بازتولید گستردٔه سرمایٔه اجتماعی

در بازتولید گسترده، چنان که می دانیم، دامنٔه تولید گسترش می یابد، به این معنا 
که سرمایه داران همٔه اضافه ارزشی را که به چنگ می آورند به مصرف شخصی 
نمی رسانند، بلکه بخشی از آن را انباشته و به سرمایٔه خود الحاق می کنند و امر 

تولید را هر بار با سرمایٔه بزرگ و بزرگتری آغاز می نمایند.
 فرض می کنیم سرمایٔه اجتماعی در بخش I مانند مثال قبلی به شرح زیر به کار 

افتاده باشد:
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I بخش    C1    +    V1   +      m1  = وسایل تولید

4000 + 1000 + 1000 = 6000
زمانی که بازتولید ساده بود، سرمایه داران همٔه m1 را به مصرف شخصی 
می رساندند. اما برای اینکه بازتولید گسترش یابد، آنها مجبورند اضافه ارزش 

m1 را که به چنگ آورده اند دو قسمت کنند:
• یکی درآمد، که به مصرف شخصی می رسانند، و	
• دیگری انباشت، که به سرمایٔه اصلی الحاق می کنند.	

فرض می کنیم سرمایه داران بخش I )تولید وسایل تولید( اضافه ارزشی را 
که به دست آورده اند به نسبت مساوی میان درآمد و انباشت تقسیم کنند. در آن 

صورت چنین خواهیم داشت:
500 انباشت یا سرمایٔه الحاقی 

m1 = 1000      
500 درآمد سرمایه دار  

)مصرف شخصی سرمایه دار(
اگر ترکیب ارگانیک سرمایه تغییر نکند، سرمایٔه الحاقی نیز مانند سرمایٔه 
اصلی به نسبت چهار بر یک بین سرمایٔه ثابت و متغّیر تقسیم خواهد شد. در 

آن وقت فرمول بخش I به صورت زیر درخواهد آمد:
)4000 + 400( + )1000 + 100( + 500 = 6000

تومان خرید  مانند سابق 2000   II از بخش  دیگر   I ترتیب، بخش  این  به 
خرید  تومان   1600 تنها  می بینیم،  فوق  فرمول  در  چنان که  و  کرد،  نخواهد 
آن  تومان   1100 و  سرمایه داران  مصرف  آن  تومان  پانصد  که  کرد  خواهد 
مصرف کارگران است- 100 تومان برای کارگران قبلی و 100 تومان برای 
کارگرانی که بر اثر گسترش تولید تازه استخدام شده اند- و چون بخش II فقط 
آن قدر می تواند از بخش I وسایل تولید بخرد که وسایل مصرف به آن فروخته 
است، پس سرمایٔه ثابت بخش II )هم سرمایٔه ثابت قبلی و هم سرمایه ای که بر 

اثر انباشت به آن اضافه می شود( باید 1600 تومان باشد.
همٔه  گسترده،  تولید  بازار  در  نمی توانند  نیز   II بخش  سرمایه داران 
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نیز  آنان  برسانند.  شخصی  مصرف  به  می آورند  چنگ  به  که  را  اضافه ارزشی 
مجبورند این اضافه ارزش را به دو قسمت کنند: درآمد و انباشت.

چنگ  به  که  را  اضافه ارزشی  همٔه  ساده،  بازتولید  در  سرمایه داران  این 
 II بخش  محصوالت  از  یعنی  می رسانیدند،  شخصی  مصرف  به  می آوردند 
درآمد  فقط  دارند،  گسترده  بازتولید  که  اینک  اما  می کردند.  خرید  خودشان 
خود را از محصوالت این بخش خرید کرده و انباشت را که به سرمایٔه الحاق 
کرده اند از وسایل تولید )بخش I( خرید خواهند کرد. نتیجه اینکه در بازتولید 
به  نسبت  در مجموع خویش   II بازتولید ساده( بخش  با  مقایسه  )در  گسترده 
بخش I ضعیف تر می شود و ترکیب ارگانیک سرمایه نیز در این بخش درسطح 

پایین تری خواهد بود.
تومان   1600 فقط   II بخش  از   I بخش  بررسی،  مورد  مثال  در  که  گفتیم 
تومان   1600 از  بیش  ثابتی  سرمایٔه  نمی تواند   II بخش  لذا  و  می کند،  خرید 
 II بخش  احتمالی  فرمول  باشد،  برقرار  بخش  دو  میان  توازن  اگر  و  بخرد، 
درحالی که همان محصول کل 3000 تومانی را تولید کند، چنین خواهد بود:

II بخش    1500 + 750 + 750 = 3000
II بخش    1600 + 800 + 800 = 3200

240 =160+80
m2 = 800    

560         
شرط سامان یابی چنین است:

)4400 + 440( + )1100 + 110( + 550 = 6600  
9800

)1600 + 160( + )800 + 80( + 560 = 3200  
و همین ترتیب در سال سّوم، چهارم و غیره.

چنان که مالحظه می کنید تناسب هایی که الزم است میان دو بخش سرمایٔه 
در  که  تناسب هایی  با  گیرد،  انجام  گسترده  بازتولید  تا  باشد  برقرار  اجتماعی 

بازتولید ساده داشتیم تفاوت دارد.
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V1 + m1 = C2 1- در بازتولید ساده داشتیم:  

V1 + m1 بزرگتر است > C2 در بازتولید گسترده باید:  
بازتولید  در  شود.  ذخیره  باید  حتمًا  نوین  ارزش  از  قسمتی  اینکه  یعنی 

گسترده، انباشت اجباری است.
C1 + V1 + m1 = C1 + C2 2- در بازتولید ساده داشتیم: 

C1 + V1 + m1 > C1 + C2 :در بازتولید گسترده باید داشته باشیم
از آنچه به مصرف موّلد رسیده است  بیشتر  باید  اینکه وسایل تولید  یعنی 

تولید شود.
V1 + m1 + V2+ m2 = C2 + V2 + m2 :3- در بازتولید ساده داشتیم

در بازتولید گسترده باید داشته باشیم:
V1 + m1 + V2 + m2 > C2 + V2 + m2         

از ارزش  باید بیش  اینکه همٔه ارزش نوین تولید شده در دو بخش،  یعنی 
وسایل مصرفی باشد که تولید شده است.

4. تضادهای بازتولید سرمایٔه اجتماعی

انتزاع  و  تجرید  از  درخشانی  نمونٔه  سرمایه داری،  تولید  بررسی  در  مارکس 
سامان یابی  شرایط  بررسی  در  هم اکنون  چنان که  او  می دهد.  دست  به  علمی 
جزو  را  ضرور  محمل  چندین  دیدیم،  گسترده  بازتولید  و  ساده  بازتولید  در 

مفروضات می گیرد و از جمله فرض می کند که:
جامعٔه سرمایه داری خالص بوده و تنها از دو طبقٔه کارگر و سرمایه دار . 1

تشکیل شده باشد؛
کاالها برابر ارزش آنها فروخته شوند و ارزش کاالها در تمام دوران . 2

گردش تغییر نکند؛
ترکیب ارگانیک سرمایه ثابت بماند.. 3

با چنین مفروضاتی است که مارکس ابتدا بازتولید ساده و سپس بازتولید 
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گستردٔه سرمایه داری را مورد بررسی قرار داد، و آن شرایط ایده آل و آرمانی را 
که الزم است تا بازتولید سرمایٔه اجتماعی بی وقفه جریان یابد ارائه می دهد. 

او ثابت می کند:
اّوالً- سرمایه داری قادر است بازار الزم برای کاالهایی که تولید می کند به 

وجود آورد و محصول کل اجتماعی را سامان دهد.
ثانیًا- سامان یابی محصول اجتماعی سرمایه داری حتی در جامعٔه تجریدی 
برای  ضرور  شرایط  و  نمی گیرد  انجام  تضاد  بدون  و  به آسانی  نیز  ایده آل  و 
بازتولید بی وقفه با دشواری ها و عدم تناسب ها و توازن ها توأم است. مارکس 

می گوید:
و  منوط  به هم  متقاباًل  که  بازتولید،  ضرور  محمل های  »همه 
مشروطند، از طریق روند بسیار بغرنجی فراهم می آیند… بغرنجی 
فراوان این روند، خود دالیل فراوانی به دست می دهد که جریانش 

عادی نباشد.«1
لنین در توضیح تئوری سامان دهی مارکسیستی می گوید:

باید  و  می کند  فرض  )رآلیزاسیون(  سامان دهی  تجریدی  »تئوری 
متناسبی میان رشته های گوناگون  به طور  فرض کند که محصول 
تولید کاپیتالیستی توزیع می شود. اما تئوری سامان دهی، با وجود 
چنین فرضی، به هیچ روی ادعا نمی کند که در جامعٔه سرمایه داری 
همواره محصوالت به طور متناسبی توزیع می شود یا ممکن است 

که به طور متناسبی توزیع شوند.«2
»از این تئوری چنین برمی آید که حتی در بازتولید و گردش کاماًل 
بی دردسر و متناسب سرمایٔه اجتماعی هم، تضاد میان رشد تولید 
روند  امر  واقع  در  به عالوه،  است.  ناگزیر  مصرف  محدودیت  و 
سامان دهی بی دردسر و با تناسب کمال مطلوب پیش نمی رود، بلکه 
1-  مارکس، » سرمایه«، جلد دّوم، از مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد 24، صفحٔه 

.567
جلد  چهارم،  چاپ  آثار،  سامان دهی«، مجموعٔه  تئوری  به  مربوط  مسئلٔه  دربارٔه  بازهم   « لنین،    -2

چهارم روسی، صفحه های 61 و 62.
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از درون »تنگناها«، »نوسان ها«، »بحران ها« و غیره می گذرد.«1

بازتولید  اینکه  برای  ضرور  محمل های  و  شرایط  آوردن  فراهم  بنابراین 
کمال  خواست  باشد،  داشته  بی دردسری  و  متناسب  مسیر  سرمایه داری 
زمین  واقعیت  نیست.  سرمایه داری  واقعیت  اما  است،  سرمایه داری  مطلوب 
روندی  سرمایه داری  بازتولید  دارد.  تفاوت  مطلوب  کمال  این  با  آسمان  تا 
است پر از تضادهای عمیق و آشتی ناپذیر که هریک انعکاسی از تضاد اصلی 

سرمایه داری اند.
اجتماعی  خصلت  میان  تضاد  از  است  عبارت  سرمایه داری  اصلی  تضاد 
موّلده  نیروهای  تولید،  این شیوه  در  تملک سرمایه داری.  و  و تصاحب  تولید 
به سرعت رشد می کنند و تولید به طور روزافزونی خصلت اجتماعی به خود 
تکامل  نسبت  به  شده  تولید  محصول  و  تولید  وسایل  مالکیت  اما  می گیرد. 
سرمایه داری در دست عدٔه هرچه کمتری سرمایه دار متمرکز می شود که تمام 
اختصاص  خود  به  را  تولید  اجتماعی  خصلت  از  حاصل  موهبت  و  نعمت 

می دهند.
یا بحران های  فراوان  با دشواری های  را  بازتولید سرمایه داری  این تضاد، 
و  قوانین  نیست.  دلبخواه  اجتماعی  سرمایٔه  گردش  می سازد.  روبرو  ادواری 
محمل ها و شرایطی دارد که ما در صفحات پیش یاد کردیم. اما وقتی مالکیت 
سرمایٔه اجتماعی و محصول کل اجتماعی در دست افراد جداگانه ای باشد که 
هریک می کوشد به حساب دیگری و علیه دیگری سهم بیشتری از ارزش اضافی 
را غارت کند و بر خود اختصاص دهد، کدام مرجع است که می تواند قوانین 
و محمل های ضرور بازتولید را طبق برنامه مراعات کند؟ سرمایٔه اجتماعی، 
که با رشد سرمایه داری خصلت واقعًا اجتماعی پیدا کرده و به صورت سرمایٔه 
واحدی درآمده، تنها وقتی می تواند به طور عادی بگردد و تناسب های الزم در 
انفرادی- کاپیتالیستی-  از حالت  نیز  آن  باشد که مالکیت  برقرار  آن  بازتولید 

بیرون آمده خصلت اجتماعی سوسیالیستی به خود بگیرد. 
تضاد اصلی سرمایه داری به پنج شکل یا در پنج تضاد بروز می کند:

1- همان اثر، صفحٔه 71. 
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1- تضاد میان تولید و مصرف
در بررسی شرایط ایده آل بازتولید، همواره فرض این بود که ارزش نیروی کار 
تمام و کمال پرداخت می شود، سرمایه داران نیز میان درآمد و انباشت نسبت 
معّینی را مراعات می کنند. اما سرمایه داران کشش و تالش مداومی دارند که 
دستمزد کارگران را در سطحی پایین تر از ارزش آن نگاه دارند. به عالوه، نبرد 
انباشت سوق می دهد.  و  میان درآمد  تناسب  برهم زدن  به  را  آنان  نیز  رقابت 
در نتیجه تناسب میان تولید و مصرف به هم می خورد. هدف سرمایه دار تأمین 
نیازمندی کارگر نیست، سامان دهی و تملک اضافه ارزشی است که تولید شده 
فروش  شده  تولید  کاالی  اگر  یافت  نخواهد  سامان  اضافه ارزش  اما  است. 
باال  را  تولید  از یک سو سرمایه داری  ترتیب،  این  به  به مصرف نرسد.  نرود و 
تولید شده مقداری اضافه ارزش موجود  می برد، چرا که در هر واحد کاالی 
است و هرچه تولید بیشتر باشد حجم اضافه ارزش بیشتر است. اما از سوی 
دیگر، همین سرمایه داری، شرایط فروش کاالها و سامان دهی اضافه ارزش را 

محدودتر می سازد.

2- تضاد میان تولید و گردش کاال
در بررسی دورپیمایی و واگرد سرمایه، دیدیم که تولید سرمایه داری به معنای 
وسیع کلمه مجموعه ای است از تولید و گردش، و اگر در یکی از حلقه های 
و  می افتد  خطر  به  تک سرمایه  دورپیمایی  نظم  آید،  پدید  دشواری  دورپیمایی 
زمانی که دورپیمایی تک سرمایه ها به خطر افتد، دورپیمایی سرمایٔه اجتماعی 
به هم می خورد. هدف از گردش سرمایه داری سامان دهی اضافه ارزش است و 
سرمایه دار، تا وقتی که نتواند اضافه ارزش نهفته در کاال را نقد کرده تصاحب 

کند، کاال را نمی فروشد. گردش کاال با تولید در تناقض قرار می گیرد.

3- تضاد میان نظم موجود در داخل هر مؤسسه و آنارشی در اجتماع
سرمایٔه اجتماعی، حاصل جمع َدرَهم تنیده و به هم پیوستٔه تک سرمایه هاست. 
سرمایه دار  نظر  زیر  مؤسسه  درون  در  آنها  کار  دارند،  صاحب  تک سرمایه ها 
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صاحب سرمایه کاماًل منظم است. ولی سرمایٔه اجتماعی به جای یک صاحب، 
صدها و هزاران صاحب جداگانه دارد که باهم در نبردند. »مدیریت« سرمایٔه 
تک سرمایه  مدیریت  دارد.  کیفی  تفاوت  تک سرمایه ها  مدیریت  با  اجتماعی 
متمرکز و کنترل شده است، اما »مدیریت« سرمایٔه اجتماعی به امان نبرد رقابت 
در بازار سرمایه رها شده است. لذا در هر تک سرمایه نظم برقرار است، اما در 

سرمایٔه اجتماعی و تولید اجتماعی آنارشی و هرج ومرج برپاست.

4- تضاد میان گسترش تولید و افزایش ارزش
ارگانیک  ترکیب  که  بود  این  ما  فرض  اجتماعی  سرمایٔه  بازتولید  بررسی  در 
سرمایه تغییر نمی کند. چنین فرضی توجیه منطقی داشت، زیرا با ساده کردن 
بازتولید  می دانیم،  چنان که  ولی  می کرد.  کمک  امر  ماهیت  درک  به  مسئله 
یعنی  می برد،  باال  را  آلی سرمایه  ترکیب  اجتماعی خواه ناخواه سطح  سرمایٔه 
همراه با رشد سرمایه داری، ارزش نسبی سرمایٔه ثابت به سرمایٔه متغّیر بیشتر 
شده، سطح تکامل فنی نیز باال می رود. و از اینجا تضادی میان گسترش تولید 
ترکیب  سطح  و  شده  بیشتر  فنی  تکامل  هرچه  می آید.  پدید  ارزش افزایی  و 
گذاشته اند  که  سرمایه ای  نسبت  به  سرمایه داران  می رود،  باالتر  سرمایه  آلی 
اضافه ارزش کمتری به دست می آورند. بند مربوط به گرایش تاریخی انباشت 
سرمایه داری جوانبی از این تضاد را آشکار می کند. اما توضیح و تشریح کامل 
آن را می گذاریم به بخش های بعدی، زمانی که از سود سرمایه سخن خواهیم 

گفت.

5- تضاد میان طبقٔه کارگر و طبقٔه سرمایه دار
از  کردیم،  یاد  باال  در  که  آن  تظاهر  اشکال  همٔه  و  سرمایه داری  اصلی  تضاد 
نظر اجتماعی و سیاسی در نبرد طبقاتی میان کارگران و سرمایه داران منعکس 
می شود و سرانجام از طریق همین نبرد و انقالب سوسیالیستی است که حل 

می شود.
v   v   v   v
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5. دفاع لنین از تئوری مارکسیستِی بازتولیِد سرمایه داری و تکامِل آن

»سرمایه«  دّوم  جلد  موضوع  کردیم،  بررسی  دهم  و  نهم  فصل  در  ما  آنچه 
بررسی  را  واگرد سرمایه  و  دورپیمایی  ابتدا  اینجا  در  مارکس  است.  مارکس 
تنیدن  َدرَهم  به هم پیوستن و  به بررسی  می کند )فصل نهم درسنامه( و سپس 
و  اجتماعی  سرمایٔه  بازتولید  اجتماعی،  سرمایٔه  تشکیل  و  تک سرمایه ها 
این  به  درسنامه(.  دهم  )فصل  می پردازد  اجتماعی  کل  محصول  سامان یابی 
ترتیب، مارکس در قیاس با اقتصاددانان پیشین و کالسیک بورژوایی و در نبرد 
با آنها، تئوری تمام و کمال بازتولید سرمایه داری را تدوین می کند. این تئوری 
برای دستیابی به ریشه های شیوه تولید سرمایه داری دارای اهمیت درجه اّول 

است.
برخی  از جانب  مارکسیستی حتی  تئوری  از  این جوانب  از مارکس،  پس 
از هواداران آن به درستی درک نشد، تا چه رسد به دشمنان مارکسیسم که به 
تحریف آن پرداختند، و این شگفت نیست چرا که در اینجا ریشٔه بحران های 
سرمایه داری نهفته است )بحران ها را در فصول بعدی کتاب به تفصیل بررسی 
خواهیم کرد(. مارکس در تئوری سامان یابی، هم این واقعیت را نشان می دهد 
که سرمایه داری قادر است محصوالتی را که تولید می کند سامان بخشد، و هم 
این واقعیت را که این سامان یابی توأم است با تضاد و بحران، و لذا محدودیت 
انحراف  به  می تواند  مکمل،  جزء  دو  این  از  هریک  درک  عدم  دارد.  تاریخی 

بَینجامد.
روز  آن  روسیٔه  در  گذاشت،  انقالبی  جنبش  عرصٔه  به  پا  لنین  که  زمانی 
اجتماعی،  محصول  سامان یابی  و  اجتماعی  سرمایٔه  بازتولید  نادرست  درک 
انحراف  دو  میان،  آن  از  که  می آورد  پدید  انحرافی  گوناگون  جریان های 
بازتولید سرمایٔه  به امکان  ناُردنیکی، که  برجسته و ریشه دار بود: یکی جریان 
اجتماعی و سامان یابی محصول اجتماعی کم بها می داد، و مدعی بود که در 
شرایط روسیه به علت فقر شدید تودٔه مردم، دورنمایی برای رشد سرمایه داری 
مدعی  »ناُردنیک«ها  نیست.  موجود  صنعتی  بزرگ  سرمایه داری  پیدایش  و 
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ندارد  فروش کاالهای مؤسسات سرمایه داری  برای  بازاری  که روسیه  بودند 
فروش  برای  محلی  و  می کند  محدود  را  داخلی  بازار  گویا  سرمایه داری  و 

محصوالت خود و سامان یابی سرمایٔه اجتماعی باقی نمی گذارد.
دیگری جریان »مارکسیست های علنی« ]بود[ که تضادهای بازتولید سرمایٔه 
سرمایه داری  که  می کرد  وانمود  چنین  و  می داشت  دور  نظر  از  را  اجتماعی 
می تواند بدون برخورد به دشواری، و بدون گذار از تضادها رشد کند، و رشد 

آن هماهنگ و موزون است.
برابر  در  مارکسیسم  از  گذاشت،  نبرد  عرصٔه  به  پا  که  آغاز  همان  از  لنین 
این گونه جریان های انحرافی دفاع کرد و تئوری مارکسیستی بازتولید سرمایٔه 
اجتماعی را در شرایط نوین تاریخی تکامل بخشید. از جمله، آثار زیرین لنین 

از این حیث دارای اهمیت فراوان است:
• » دربارٔه به اصطالح مسئلٔه بازارها« )1893(	
• » نظری به مختصات رمانتیسم اقتصادی« )1897(	
• » یادداشتی دربارٔه مسئلٔه تئوری بازارها« )1898(	
• » رشد سرمایه داری در روسیه« )1899(	
• » بازهم دربارٔه مسئلٔه تئوری سامان دهی« )1899(	

دربارٔه  آنان  »تئوری«سازی های  که  کرد  ثابت  ناُردنیک ها  با  نبرد  در  لنین 
است.  زندگی  از  جدا  و  تخیلی  روسیه،  در  سرمایه داری  رشد  امکان  عدم 
آن  رشد  امکان  عدم  از  ناُردنیک ها  که  زمانی  همان  در  درست  سرمایه داری 
سخن می گویند، دارد به سرعت رشد می کند و درست در عمق دهات روسیه، 
آنجا که به گمان ناُردنیک ها سرمایه داری رخنه نخواهد کرد، سرمایه داری در 

حال رشد و تکامل است.
که  دارد  تکیه  مارکسیستی  اصلی  اندیشٔه  ]این[  به  لنین  نبرد،  این  در 
سرمایه داری از خارج، از یک دنیای دیگر، وارد نمی شود، بلکه درست از بطن 
تولید کاالیی می روید. و از آنجا که در روسیه تولید کاالیی مدت هاست راه 
یافته، زمینٔه مناسبی برای رشد سرمایه داری فراهم آمده است. اینکه سرمایه داری 
تولیدکنندگان کوچک خرده کاالیی را ورشکست می کند و به صفوف پرولتاریا 
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می راند، اینکه با رشد سرمایه داری دیوارهای اقتصاد طبیعی می شکند و خرید 
و فروش کاال در عمق دهات رسوخ می کند، واقعیت انکارناپذیری است. اما 
از این واقعیت، برخالف ادعای »ناُردنیک ها« این نتیجه حاصل نمی شود که 
اثر  بر  درست  سرمایه داری  برعکس،  است.  شده  محدود  داخلی  بازار  گویا 
شکستن دیوارهای اقتصاد طبیعی و ویران کردن تولید خرده کاالیی، برای خود 

بازار ایجاد می کند و آن را گسترش می دهد.1
در  که  مدت هاست  دیگر  همگون  دهقان  ناُردنیک ها،  ادعای  برخالف 
ثروتمند  آنان  از  معدودی  عدٔه  شده اند.  تجزیه  دهقانان  ندارد.  وجود  روسیه 
آنان از  شده، به صاحبان مزارع سرمایه داری- فرم ها- بدل می شوند، و اکثر 
هستی ساقط شده به صفوف پرولتاریا در شهر و ده می پیوندند، و درست بر اثر 
همین تجزیه و حتی بر اثر از هستی ساقط شدن تودٔه دهقان، بازار سرمایه داری 

محدود نمی شود بلکه گسترش می یابد.
چیزی  هم  شدن  فقیر  است.  نیازمند  آزاد«  »کارگر  به  »کاپیتالیسم 
بدل  مزدور  کارگران  به  کوچک  کنندگان  تولید  اینکه  جز  نیست 
معدودی  شدن  غنی  با  است  همراه  توده  شدن  فقیر  می شوند. 
است  همراه  کوچک  مؤسسات  سقوط  و  ورشکستگی  بهره کش. 
گسترش  به  نیز  روند  این  دوی  هر  بزرگترها.  تکامل  و  تقویت  با 
از تولید خود  بازار کمک می کند. دهقان »فقیر شده ای« که سابقًا 
فروش  حساب  به  یعنی  »دستمزد«،  حساب  به  اینک  می زیست، 
1-  در دهٔه 1960-1970، گروه های مائوئیستی ایران نیز دربارٔه عدم امکان رشد سرمایه داری در ایران 
سخن می گفتند. و درست در زمانی که رژیم ایران با خشونت تمام جاده را برای تازاندن سرمایه داری 
می کوبید، آنها دیدن واقعیت رشد سرمایه داری را »رویزیونیسم کمیتٔه مرکزی« می نامیدند. دهقانان 
ایرانی را نیروی یک پارچه ای به حساب آورده، شعارهای »نبرد مسلحانه«، »محاصرٔه شهرها از ده« و 
غیر را َعَلم می کردند. البته این شعار با حساب ها و معامله های ناسالم سیاسی رهبری مائوئیستی پکن 
مربوط بود و به قصد بهانه تراشی و دامن زدن به جنجال ضدتوده ای و ضدشوروی اختراع می شد، و 
لذا در سر تا پاِی آن حتی یک استدالل شبه علمی هم وجود نداشت. مائوئیست های ایرانی صدسال 
پس از ناُردنیک های روس از نظر علمی حتی به گرِد پای آنها نرسیدند و به یک َصُدم دانش و فرهنگ 
آنها دست نیافتند. با این حال و با کمال تأسف عده ای از جوانان را برای مدتی َسر َدر ُگم کردند. جا 
دارد خوانندگان اندیشه های لنین را که هم اکنون می آوریم، با دقت دنبال کنند و در آنها سیمای جامعٔه 
امروز ایران را بیابند و به نقشی که حزب تودٔه ایران در درک مسائل جامعٔه ایران و دفاع از مارکسیسم-

لنینیسم انجام داده، توجه نمایند.



286     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
مواد  است  مجبور  اینک  او  می کند.  زندگی  خویش  کار  نیروی 
کیفیتش  و  کمتر  مقدارش  اینکه  )ولو  را  نیازش  مورد  مصرفی 
َپست تر باشد(، خریداری کند. از سوی دیگر، وسایل تولیدی که 
این دهقان از دست داده، در دست اقلیتی متمرکز شده و به سرمایه 

بدل می شود، و محصول تولید شده نیز اینک وارد بازار می گردد.
این پدیده را که سلب مالکیت وسیع از دهقانان ما در دوران رُفرم ها 
با افزایش تولید کل کشور و گسترش بازار همراه بود و نه با کاهش 

آن، تنها به این ترتیب می توان توضیح داد.«1
ما هم اکنون در ایران امروز با چنین روندی روبرو هستیم. بر اثر اصالحات 
سیاست  و  دهقانان  وسیع  قشرهای  از  مالکیت  سلب  و  سرمایه داری  ارضی 
تازاندن سرمایه داری بزرگ که از زمان اصالحات اجرا شده و می شود، تودٔه 
وسیعی از دهقانان و تولید کنندگان کوچک از هستی ساقط شده، دست از کار 
کشاورزی و تولیدی مستقل خویش کشیده، و به صفوف پرولتاریا پیوسته و 

می پیوندند. با وجود این، بازار داخلی محدود نشده، بلکه گسترش می یابد.
درست است که تعداد کثیری از دهقانان در فقری جانکاه به سر می برند و 
مهاجرت روستایی ایران روند بسیار دردناکی است؛ درست است که صدها 
هزار دهقان ورشکسته، حاشیٔه شهرها و درون زاغه ها و آلونک ها را پر کرده اند 
درست  این هم  ولی  باشند؛  داشته  مطمئنی  دستمزد  و  معلوم  کار  اینکه  بدون 
بلکه رشد  نشده،  داخلی سرمایه داری محدود  بازار  اینها،  علٰی رغم  که  است 
کرده است، چرا که مستمندان در گذشته گندم مزرعٔه خود را مصرف کرده، 
جوراب دست باف و چاُرق دست دوز خود را به پا می کردند، اما اینک لقمه نان 
بازار بخرند، و  از  با پول  باید  خالی را که برای سیر کردن شکم الزم دارند، 

برای پرداخت این پول باید به هر رو پولی به چنگ آورند.
افزایش  یکباره  نفت  از  ایران  ارزی  درآمد  که   1973 از  پس  سال های  در 
یافت، واردات کاالهای کشاورزی و مواد غذایی چنان دامنه ای گرفت که قبل 

1-  لنین، » دربارٔه به اصطالح مسئلٔه بازارها«، مجموعٔه آثار، چاپ چهارم روسی، جلد اّول، صفحٔه 
87 )منظور از دوران رفرم ها اشاره به اصطالحات 1861 است(.
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لبنیات، میوه  از آن غیر قابل تصور بود. مقادیر زیادی گندم، برنج، گوشت، 
و نظایر آن وارد کشور شد، به طوری که در بسیاری از دهات نیز روستاییان 
شدند.  بدل  آن  کنندگان  مصرف  به  کشاورزی،  مواد  کنندگان  تولید  به جای 
چنین هجوم کاالی خارجی از یک سو نشانه ای از سیاست های غارتگرانه و 
اسارتگر امپریالیستی است که در اینجا هنوز مورد بحث ما نیست و به جای 
خود بررسی خواهد شد، و از سوی دیگر نشانٔه شکستن همٔه سدهای اقتصاد 

طبیعی و گسترش عظیم بازار سرمایه داری در داخل کشور ماست.
اقتصاددانان کالسیک  نادرست  اندیشه های  دنبال  به  ناُردنیک های روس، 
بورژوایی و به ویژه به دنبال اقتصاددانان عامی گرایی که این اندیشه ها را نیز از 
محتوای خویش تهی می کردند، رفتند. آنها نقشی را که تولید وسایل تولید در 
درک  می کند،  ایفا  اجتماعی  کل  محصول  سامان دهی  و  سرمایه داری  اقتصاد 
بلکه  کرد،  دفاع  مارکس  اندیشه های  از  نه تنها  مورد  این  در  لنین  نمی کردند. 
محصول  همٔه  که  است  این  موضوع  بخشید.  تکامل  نوین  شرایط  در  را  آنها 
کل اجتماعی به مصرف شخصی )مصرف سرمایه داران وکارگران( نمی رسد، 
بلکه بخشی از آن همواره برای جانشین شدن وسایل تولیدی که به طور بارآور 
مصرف شده به کار می رود. اگر بازتولید گسترده باشد، عالوه بر آن باید بخشی 
از ارزش نوین را نیز انباشت و صرف خرید وسایل تولید کرد. ما این مطلب 
سرمایٔه  بازتولید  بخش  در  هم  و  سرمایه  انباشت  به  مربوط  فصل  در  هم  را، 

اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم.
نداشت،  توجه  نکته  این  به  بورژوا،  کالسیک  اقتصاددان  اسمیت،  آدام 
عامی گری  به  و  کردند  دنبال  را  او  عقاید  اسمیت  مرگ  از  پس  که  کسانی  و 
کشانیدند، به اینجا رسیدند که سرمایه داری نمی تواند اضافه ارزشی را که تولید 
سرمایه داری  نمی بود،  بارآور  مصرف  اگر  نیز  واقع  در  دهد.  سامان  می کند 
را  شده  تولید  اضافه ارزش  جمله  از  و  اجتماعی  کل  محصول  نمی توانست 

سامان دهد )رآلیزه کند(.
لنین در پاسخ ناُردنیک ها از اندیشٔه اصلی مارکس دفاع کرد و نشان داد که 
از بررسی مارکس دربارٔه بازتولید گستردٔه سرمایٔه اجتماعی تنها نتیجٔه درستی 
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که می توان گرفت این است که:

تولید  از  سریع تر  تولید  وسایل  تولید  سرمایه داری،  جامعٔه  »در 
وسایل مصرف رشد می کند.«1

سرمایه دار در نبرد رقابت و برای اینکه ورشکست نشود مجبور است تولید 
تولید  وسایل  بیشتر  هرچه  تولید  با  الزامًا  تولید  گسترش  و  دهد،  گسترش  را 
مالزمه دارد، و لذا بخش مهمی از اضافه ارزش تولید شده به صورت انباشت 

سرمایه سامان می یابد.
چنان که در صفحات پیش گفتیم، مارکس هنگام بررسی بازتولید سرمایٔه 
اجتماعی الزم دید که از رشد ترکیب آلی سرمایه صرف نظر کند تا بتواند ریشٔه 
مارکس،  اندیشه های  از  دفاع  برای  نبرد  در  لنین  دهد.  نشان  را  مطلب  اصلی 
نظر  در  کند  تغییر  نیز  سرمایه  آلی  ترکیب  آن  در  که  را  حالتی  و  رفت  جلوتر 

گرفت، و این قانون را فرموله کرد که:
»سریع تر از همه، تولید وسایل تولید برای تولید وسایل تولید رشد 
می کند. پس از آن، تولید وسایل تولید برای تولید وسایل مصرف، 

و کندتر از همه، تولید وسایل مصرف.«2
این ترتیب، لنین نشان داد که محصول کل اجتماعی مرّکب از وسایل  به 
از  بزرگی  بخش  رسانید.  سامان  به  را  آن  نتوان  که  نیست  شخصی  مصرف 
محصول کل اجتماعی از وسایل تولید، و قبل از همه وسایل تولید برای تولید 
در  لذا  و  دارند  بارآور  این وسایل مصرف  تولید، تشکیل شده است.  وسایل 

سامان دهی محصول کل اجتماعی جا پیدا می کنند.
بازار  مسئلٔه  نه تنها  علنی«  »مارکسیست های  و  »ناُردنیک ها«  با  نبرد  در 
داخلی، بلکه مسئلٔه بازار خارجی نیز مطرح بود. بورژوازی روسیه به نسبت 
خارجی  بازارهای  تسخیر  فکر  به  و  می شد  ُپراشتهاتر  قدرت،  کسب  و  رشد 
می افتاد و از اینکه »بازار داخلی محدود است« می نالید. از این جهت، خواست 

اّول،  جلد  روسی،  چهارم  چاپ  آثار،  مجموعٔه  بازارها«،  مسئلٔه  اصطالح  به  دربارٔه   « لنین،    -1
صفحه های 72-71. 

2-  همان جا. 
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بازار داخلی تطبیق می کرد.  با »تئوری« های مربوط به محدودیت  بورژوازی 
بازار خارجی درعین حال  لنین این وجه مشترک را برَمال کرد و نشان داد که 
که برای سرمایه داری مهم است، به هیچ وجه به مسئلٔه به اصطالح سامان دهی 
سرمایه دار  هم  خارجی  بازار  در  زیرا  ندارد،  ارتباطی  اجتماعی  کل  محصول 
در مقابل فروش باید خرید کند، و تصور اینکه بازار خارجی تنها محلی است 
برای فروش کاال و سامان دهی اضافه ارزش، تصوری است دور از واقعیت. 
بازارهای  دنبال  همواره  دارد،  گرایش  گسترش  به  همواره  سرمایه داری  البته 
جدید می گردد. اما مربوط کردن این مطلب به سامان دهی محصول اجتماعی، 
فقط موضوع را بغرنج تر می کند، بدون آنکه به حل آن کمکی کرده باشد. لنین 
رابطٔه جنجال بر سر بازار خارجی را با نقشه های تجاوزکارانٔه سیاسی دریافت 

و نوشت:
»ناله های مربوط به اینکه صنایع ما بر اثر کمبوِد بازار دارند از بین 
می روند، چیزی نیست جز مانور آشکار سرمایه داران ما، که به این 
ترتیب به محافل سیاسی فشار وارد می آورند. آنها منافع جیب خود 
را با منافع »کشور« یکی می گیرند و در کار آنند که دولت را به راه 
سیاست استعماری جهانگیرانه سوق دهند، و حتی به خاطر حفظ 

این نوع منافع »دولتی« به جنگ بکشانند.«1
بحث بر سر اندیشٔه مارکسیستی بازتولید سرمایٔه اجتماعی، یک بار دیگر در 
دوران امپریالیسم و برای تعیین ماهیت امپریالیسم، و سپس در زمان ساختمان 
درک  را  امپریالیسم  ماهیت  مارکسیست ها  از  عده ای  آمد.  پیش  سوسیالیسم 
نمی کردند و می پنداشتند که امپریالیسم همانا به علت محدودیت بازار داخلی 
پدید می آید. از جمله مارکسیست برجسته ای نظیر روزا لوگزامبورگ، که در 
برجسته ای  نقش  آلمان  دموکراسی  سوسیال  اپورتونیست  رهبران  علیه  نبرد 
سرمایٔه  سامان دهی  امکان  دربارٔه  مارکس  اندیشٔه  که  می ُبرد  گمان  دارد، 
برای  سرمایه داری  گویا  و  است  نادرست  سرمایه داری  جامعٔه  در  اجتماعی 
)ماقبل  غیرسرمایه داری  محیط  به  قطعًا  شده  تولید  اضافه ارزش  سامان دهی 

1-  همان جا، صفحٔه 86.



290     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
دنبال مستعمرات می رود.  به  اینجاست که  از  نیازمند است، و  سرمایه داری( 
اشتباه لوگزامبورگ در واقع تکرار اشتباه ناُردنیک های روس در سطح دیگری 
ماهیت  دید،  خواهیم  امپریالیسم  لنینی  تئوری  بررسی  در  چنان که  و  است، 

امپریالیسم کمترین رابطه ای با این نوع مسائل ندارد.
در زمان ما، محافل معّینی که قصد تحریف مارکسیسم-لنینیسم را دارند، به 
اشتباه لوگزامبورگ برمی گردند و به جای اینکه خدمات این شخصیت بزرگ 
جنبش جهانی کارگری را برجسته کنند، اشتباه او را به مثابه تکامل مارکسیسم 

یا تحفه ای علیه لنینیسم برجسته می کنند.
کشورهای  در  سرمایه داری  رشد  امکان  عدم  مائوئیستی،  اندیشه های  در 
نخواهد  امپریالیستی  سرمایه داری  که  نیز  مائو  ادعای  این  در  و  سّوم  جهان 
کهنٔه  اشتباه  همان  کند،  رشد  مستعمره  کشورهای  در  سرمایه داری  گذاشت 
چنان که  البته  ولی  است،  یافته  انعکاس  ضدمارکسیستی  و  ناُردنیکی  محافل 
گفتیم، در سطح بسیار بسیار نازل تئوریک، که محصول عقب ماندگی فرهنگی 

و جهل مائو و مائوئیست هاست.
محصول  سامان دهی  و  اجتماعی  سرمایٔه  بازتولید  مارکسیستی  اندیشٔه 
سیاسی  اقتصاد  پایه ریزی  هنگام  به  اکتبر  کبیر  انقالب  از  پس  اجتماعی،  کل 
سوسیالیستی نیز یک بار دیگر مسئلٔه روز شد. کسانی نظیر بوخارین بر آن بودند 
که چون حکومت به دست پرولتاریا افتاد، دیگر اقتصاد سیاسی از میان رفت و 
رژیم پرولتری می تواند به دلخواه خویش اقتصاد کشور را اداره کند و محصول 
نبوغ  با  لنین  دهد.  سامان  و  کرده  تولید  خویش  دلخواه  به  را  اجتماعی  کل 
درخشان خویش دریافت که تقسیم تولید اجتماعی به دو بخش اساسی تولید 
وسایل تولید و تولید وسایل مصرف، و همچنین شرایط ضرور برای سامان یابی 
محصول کل اجتماعی، حتی در سوسیالیسم نیز اهمیت خود را حفظ می کند. 
نمی توان به دلخواه تولید کرد و نمی توان تناسب میان رشته های مختلف تولید 
در  را  اجتماعی  محصول  سامان دهی  شرایط  باید  نمود.  تعیین  دلخواه  به  را 
اقتصاد سوسیالیستی نیز مراعات کرد. البته در سوسیالیسم، اضافه ارزش تولید 
هر  نمی تواند  جامعه  صورت  هر  به  ولی  ندارد،  وجود  بهره کشی  و  نمی شود 
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الزامی  انباشت  تولید،  برای گسترش  کند.  تولید می کند، مصرف  را که  آنچه 
است، و انباشت با رشد علمی و فنی و ترکیب ارگانیک سرمایه مالزمه دارد، و 
لذا در سوسیالیسم نیز باید تولید وسایل تولید برای تولید وسایل تولید سریع تر 
تولید  گوناگون  بخش های  میان  باید  همواره  درعین حال،  کند.  رشد  همه  از 
قانونمند است  نیز  تولید سوسیالیستی  باشد.  برقرار  تناسب  و  توان  اجتماعی 
و اقتصاد سیاسی با مرگ سرمایه داری نمی میرد، بلکه در شرایط نوین و برای 

حل مسائل اقتصاد سوسیالیستی رشد می کند.1

1-  در اینجا توجه خوانندگان را به برخی بحث های بی نهایت مبتذل محافل ضدکمونیستِی »ماورای 
و  برگشته  سرمایه داری  شوروی  اتحاد  در  مدعی اند  که  می کنیم  جلب  مائوئیستی،  به ویژه  و  چپ« 
برای اثبات ادعای خویش از سخنان رهبران شوروی نقل قول می کنند که در آنها کلمات »سرمایه«، 
در  لنین  زمان  از  کلمات  نوع  این  است. درحالی که  رفته  کار  به  غیره  و  »انباشت«  »سرمایه گذاری«، 
اقتصاد سیاسی سوسیالیستی وارد شده ولی معنای آن به طور کامل و ماهوی با معنایی که در اقتصاد 

سرمایه داری داشت، متفاوت است.
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طرح مسئله

این است که ماهیت آن در درون  از ویژگی های مهم نظام سرمایه داری  یکی 
برده  با  برده دار  مناسبات  پنهان می ماند.  از نظرها  آن  پیچیدٔه  بغرنج و  َاشکال 
کاماًل آشکار و علنی بود، اّما مناسبات سرمایه دار با کارگر- این بردٔه نوین جهان 
سرمایه- در زیر پوشش سنگینی نهفته است. ما فقط گوشه ای از این مطلب را 
در بررسی دستمزد بیان کردیم و نشان دادیم که دستمزد به مثابه شکل دگرسان 
شدٔه ارزش نیروی کار، ماهیت بهره کشی سرمایه داری را پنهان می کند و چنین 
و  کرده  دریافت  را  خود  کار«  »ارزش  دستمزد  دریافت  با  کارگر  که  می نماید 
معاملٔه »برابری« با سرمایه دار انجام داده است. اّما این دگرسانی تنها محدود 
را  خود  ماهیت  سرمایه داری  اقتصاد  اساسی  مفاهیم  همٔه  نیست.  دستمزد  به 
نه  سرمایه داری،  جامعٔه  سطح  در  می کنند.  پنهان  شده ای  دگرسان  اشکال  در 
آنها را. کاالها  اولٰی اضافه ارزش  به طریق  نه  ارزش کاالها را می توان دید و 
به جای ارزش با قیمت آنها نموده می شوند، یعنی ارزش، شکل دگرسان شدٔه 
بهای تولید را به خود می گیرد، و اضافه ارزش شکل سود را. سرمایه، که ما آن 
به صورت سرمایٔه واحدی درنظر گرفتیم )فصل  را در یک دورپیمایی کامل 
و  می شود،  تجزیه  استقراضی  بازرگانی،  صنعتی،  سرمایه های  انواع  به  نهم( 
نبرد  در یک  در مجموع خویش،  کارگر  توسط طبقٔه  تولید شده  اضافه ارزش 
سهمگین و بغرنج رقابت، میان قشرهای مختلف طبقٔه سرمایه دار در مجموع 
خویش تقسیم می شود و هرجا شکل ویژه ای به خود می گیرد: سود صنعتی، 
سود بازرگانی، سود سهام، بهرٔه وام و غیره. از این اضافه ارزش، بخشی نیز 
نصیب مالکین اراضی می شود و شکل بهرٔه زمین به خود می گیرد. این اشکال 
تظاهر اضافه ارزش، آن چنان ماهیت خویش را می پوشانند که در سطح جامعٔه 
سرمایه داری به آسانی نمی توان رابطٔه محتوا و شکل را دریافت. تحلیل دقیق 
کند.  َبرَمال  را  پدیده ها  ماهیت  و  بشکافد  را  اشکال  این  تا  است  الزم  علمی 
ماهیت  در فصل های گذشتٔه درسنامه،  برابر ماست.  در  این وظیفه  هم اکنون 
بهره کشی سرمایه داری و روند گردش سرمایٔه اجتماعی بررسی شده و زمینٔه 
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این اشکال دگرسان شده، که اشکال مشخص  تا  به وجود آورده است  کافی 

تظاهر مناسبات تولیدی سرمایه داری هستند، شناخته شوند.
آغاز  سرمایه  سود  به  آن  شدن  بدل  و  اضافه ارزش  دگرسانی  از  را  بحث 

می کنیم.

1. ارزش و هزینٔه تولید

ارزش هر کاال، چنان که می دانیم، از سه جزء تشکیل می شود:
]C[ 1- ارزش سرمایٔه ثابت

]V[ 2- ارزش نیروی کار
]m[ 3- اضافه ارزش

C+ V + m = ارزش کاال
دراینجا )V + m( ارزش نوینی است که کارگر آفریده، و C ارزش ُمرده ای 
که کارگر آن را به کاال منتقل کرده است. به عبارت دیگر، ارزش هر کاال برابر 

با مقدار کار اجتماعی الزمی است که در آن نهفته است.
او  است.  مطرح  دیگری  گونٔه  به  مسئله  سرمایه دار،  دیدگاه  از  ولی 
تولید  به  که  هنگامی  و  می داند  خود  حق  طبیعی  طور  به  را   m اضافه ارزش 
هزینٔه تولید آن است.  یا  قیمت تمام شده  کاال می اندیشد، قبل از همه به فکر 
تا  شد  خواهد  تمام  قیمتی  چه  به  برایش  کاال  که  بداند  می خواهد  سرمایه دار 
بازار دریابد که در موقع فروش چه مبلغی اضافه بر  با قیمت های  در مقایسه 
به جای  بنابراین، سرمایه دار  آورد.  به دست خواهد  متحمل شده  که  هزینه ای 
اینکه به ارزش نوینی که آفریده شده )V + m( توجه کند، به هزینه ای که انجام 
گرفته یعنی )C + V( توجه می کند. او هزینٔه تولید هر کاال را برابر سرمایه ای 
بابت دستمزد کارگران  به حساب می آورد: مبلغی که  برای آن خرج شده  که 
این طرز  تولید شده است.  به اضافٔه مبلغی که صرف وسایل  پرداخت شده، 
محاسبه که در سطح جامعٔه سرمایه داری کاماًل طبیعی جلوه می کند، در ماهیت 
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امر ارزش کاال را دگرسان می کند. ارزش هر کاال، که در واقع باید با میزان 
کاری که برای تولیدش صرف شده سنجیده شود، از دیدگاه سرمایه دار با میزان 
سرمایه،  جداگانٔه  بخش  دو  به عالوه،  می شود.  سنجیده  شده  مصرف  سرمایٔه 
سرمایٔه متغّیر )V( و سرمایٔه ثابت )C( با هم جمع می شوند، و تفاوت ماهوی 
که میان آنها وجود دارد از نظرها دور می ماند. سرمایه دار حساب می کند که 
برای تولید یک کیلو نخ، مثاًل یک کیلو پنبه خریده )120 ریال(، ماشین آالت 
و تجهیزات و غیره اش مستهلک شده )2 ریال(، برای مواد کمکی وسوخت و 
غیره خرج کرده )10 ریال(، و بابت دستمزد ]به[ کارگران پرداخته )8 ریال(. 

پس هزینٔه تولید یک کیلو نخ برای سرمایه دار برابر است با:
ریال 140 = 8 + )2 + 10 + 120(

تمام شده،  برای سرمایه دار  قیمتی  به چه  اینکه کاال  و  تولید  نظر هزینٔه  از 
هیچ گونه تفاوتی میان پولی که بابت دستمزد کارگر و وسایل تولید پرداخت 
شده موجود نیست. تغییرات هریک از آنها می تواند هزینٔه تولید را تغییر دهد. 
اگر بتوان وسایل تولید را ارزان تر خرید یا به کارگر دستمزد کمتری داد، هزینٔه 
تولید کاال کمتر می شود، و اگر هریک از این هزینه ها باال رود هزینٔه تولید باال 
می رود. در ظاهر چنین به نظر می رسد که گویی هر دو بخش سرمایه )ثابت و 
متغّیر( در تولید ارزش آن به یک نسبت نقش داشته اند و گویی سرمایٔه ثابت نیز 

آفرینندٔه ارزش نوین است.

2. سود سرمایه، نرخ و حجم سود

سرمایه دار نخی را که تولید کرده در بازار می فروشد )مثاًل هرکیلو 200 ریال(، 
سرمایه اش  سود  را  آن  که  می آورد  دست  به  مبلغی  تولید،  هزینٔه  بر  اضافه  و 

می داند:
200 = سود + 140

60 = 140 - 200 = سود سرمایه
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سرمایه دار نرخ این سود را نسبت به کل سرمایه اش می سنجد. او حساب 
می کند که 140 ریال سرمایه گذاشته و 60 ریال سود برده است. پس نرخ سود 

عبارت است از
 60
140  × 100 = 42/8٪

مرده(  )ارزش  ثابت  سرمایٔه  که  است  این  واقعیت  چیست؟  واقعیت  اّما 
هیچ گونه ارزشی ایجاد نکرده و تمام مبلغ اضافی که سرمایه دار به دست آورده 

است نتیجٔه زحمت کارگر است. فرمول واقعی چنین است:
C+ V + m = ارزش کاال

)120 + 10 + 2( + 8 + 60 = 200
متغّیر 8 ریالی حاصل شده و  از سرمایٔه  60 ریال اضافه ارزشی است که 

نرخ اضافه ارزش برابر است با:
m
V  × 100 = 60

8  × 100 = 750٪
چنان که می بینیم:

شکل  سود  نرخ  و  ارزش  اضافه  شدٔه  دگرسان  شکل  سرمایه  سود 
دگرسان شدٔه نرخ اضافه ارزش است. این دگرسانِی َاشکال، ماهیِت 

بهره کشِی سرمایه داری را می پوشاند.

»اضافه ارزش و نرخ اضافه ارزش مانند چیز نسبتًا نامرئی و ماهوی 
است که باید از طریق بررسی کشف کرد، درحالی که نرخ سود و 
به  پدیده ها  اضافه ارزش است، در سطح  لذا خود سود، که شکل 

چشم می خورد.«1
به  اضافه ارزش  با  سود  درونی  پیوند  اشکال،  دگرسانی  وجود  با  البته 
اضافه ارزش  نرخ  قدر  هر  که  است  دلیل  همین  به  و  می ماند  باقی  خود  جای 
نرخ و حجم  تعیین  در  بیشتر است. همان عواملی که  نرخ سود  باشد،  بیشتر 

اضافه ارزش دخالت داشتند در تعیین نرخ و حجم سود تأثیر دارند، از جمله:
1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، )مجموعٔه آثار به زبان روسی، جلد 25، بخش اّول(، صفحٔه 50.
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1- شدت بهره کشی از کارگر
2- سرعت واگرد سرمایه

)که در صفحات پیش بررسی کرده ایم؛ به بند 5 از فصل چهارم و بند 3 
از فصل نهم مراجعه کنید(. عالوه بر این، از آنجا که نرخ سود نسبت به کل 
نرخ  در  نیز  آید  وارد  ثابت  سرمایٔه  در  که  تغییراتی  می شود،  سنجیده  سرمایه 
سود اثر می گذارد و لذا نرخ سود وابسته به ترکیب آلی سرمایه است. هرچه 
ترکیب آلی سرمایه باالتر باشد- که به معنای بیشتر شدن سهم سرمایٔه ثابت 
از کل سرمایه است- نرخ سود کمتر است. همچنین، هرچه سرمایه دار بتواند 
در مصرف سرمایٔه ثابت صرفه جویی بیشتری کند و آن را ارزان تر بخرد، نرخ 

سودش بیشتر خواهد بود.
بنابراین، عوامل مؤثر در نرخ سود را می توان به شرح زیر خالصه کرد:

1- نرخ اضافه ارزش
2- سرعت واگرد سرمایه

3- ترکیب آلی سرمایه
4- درجٔه صرفه جویی در مصرف سرمایٔه ثابت

5- سطح قیمت ها در بازار

3. تبدیل سود به سود متوسط

نظری به عوامل مؤثر در نرخ سود ما را متوجه نکتٔه قابل تأملی می کند و آن 
اینکه هرچه ترکیب آلی سرمایه باالتر باشد، نرخ سود کمتر است! و از آنجا 
که سرمایه دار تنها به خاطر کسب سود سرمایه گذاری می کند، پس قاعدتًا هیچ 
امر، چنان که  برد. ولی در واقع  باال  را  آلی سرمایه  ترکیب  نباید  سرمایه داری 
می دانیم، ترکیب آلی سرمایه با رشد سرمایه داری باال می رود، و اگر سرمایه دار 
این تناقض را چگونه  نبرد، رشد متوقف می شود.  ترکیب آلی سرمایه را باال 
باید حل کرد؟ پاسخ این است که هیچ سرمایه دار منفردی همٔه اضافه ارزشی 
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سرمایه داری  بازار  در  کند.  تصاحب  خود  نمی تواند  است  کرده  تولید  که  را 
چنان مکانیسمی وجود دارد که همٔه اضافه ارزش های تولید شده را روی هم 
می ریزد و به اصطالح یک کاسه می کند، و سپس آن را به نسبت کل سرمایه میان 
سرمایه داران تقسیم می نماید، به طوری که سرمایه داران، صرف نظر از اینکه در 
چه رشته ای و با چه ترکیب آلی سرمایه گذاری کرده باشند، از سود متوسطی 
بهره مند می شوند. )البته به شرطی که سرمایه گذاری آنها معقول بوده و در کل 

سیستم اقتصادی موجود پذیرفته شده باشد.(
ما هم اکنون این مکانیسم را که عبارت از رقابت میان سرمایه داران و تأثیر 
مطلبی  به  را  خوانندگان  توجه  ضمن  در  و  می شکافیم،  تقاضاست  و  عرضه 
که در آغاز درسنامه مطرح بود جلب می کنیم. در آنجا از اقتصاددانان مدافع 
سرمایه داری نقل قول کرده بودیم که نقش عرضه و تقاضا را به عرش اعلٰی 
است.  نداشته  توجه  نقش  این  به  مارکس  گویا  که  مدعی اند  یا  می رسانند 
خوانندگان مالحظه خواهند کرد که اقتصاد مارکسیستی با دقت و موشکافی 
برمبنای  چگونه  که  می دهد  نشان  و  می کند  بررسی  را  تقاضا  و  عرضه  نقش 
عرضه و تقاضا تناسب های الزم )البته از میان نوسان ها و بحران ها( در اقتصاد 
سرمایه داری برقرار می شود و چگونه طبقٔه سرمایه دار در مجموع خویش در 
برابر مجموع طبقٔه کارگر قرار گرفته و ارزش اضافی تولید شده در کل جامعه 
را از طریق نبرد سهمگین رقابت میان خود تقسیم می کند. با بررسی عرضه و 
تقاضا، مکانیسم این تقسیم سود و نوسان بازار سرمایه را می توان دریافت، اّما 

از عرضه و تقاضا نمی توان ماهیت تولید سرمایه داری را کشف کرد.
نبرد سهمگین رقابت در دو جبهه جریان دارد و رقابت سرمایه داران بر دو 

نوع است:
الف ـ رقابت درون رشته ای

ب ـ رقابت میان رشته ها
الف ـ رقابت درون رشته ای، عبارت از رقابتی است که میان سرمایه دارانی 
می کنند  تولید  واحدی  کاالی  و  کرده  سرمایه گذاری  واحدی  رشتٔه  در  که 
متفاوت  قیمت های  به  نمی توان  را  که کاالی واحد  درمی گیرد. طبیعی است 
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ارزان تر  و  کمتر  تولید  هزینٔه  با  را  کاال  بتواند  که  سرمایه داری  هر  فروخت. 
تهیه کند، برنده است. او می خواهد سود بیشتری به دست آورد و در صورت 
لزوم کاالی خود را ارزان تر از رقیب هایش بفروشد و باز هم به اندازٔه آنها و 
نیز مجبورند  بقیٔه سرمایه داران  این صورت،  در  ببرد.  آنها سود  از  بیش  حتی 
بهای کاالی خود را پایین بیاورند. نتیجٔه این رقابت، ورشکستگی مؤسسات 
لذا  و  باالتر  آنها  در  کار  بارآوری  که  است  مؤسساتی  پیروزی  و  عقب مانده 
هزینٔه تولید کمتر است. در این رقابت، هر سرمایه دار منفردی به دنبال کسب 

اضافه ارزش فوق العاده، ترکیب ارگانیک ]آلی[ سرمایه اش را باال می برد.
نیز  تولید خرده کاالیی  این رقابت، همان است که در  امر،  از نظر ماهیت 
توضیح دادیم. در آنجا گفتیم که بر اثر این رقابت، ارزش فردی کاال با ارزش 
متوسط اجتماعی- که در بازار پدید آمده- مقایسه می شود. بر اثر این رقابت، 
هزینٔه متوسط تولید معلوم می شود. مؤسساتی که هزینه ای کمتر از آن داشته 
باشند، به سرعت رشد می کنند، و مؤسساتی که هزینه ای بیش از متوسط دارند، 

به سوی ورشکستگی می روند.
رقابت درون رشته ای تظاهری است از تأثیر قانون ارزش که در بند 8 فصل 

دّوم بررسی کردیم.
میان سرمایه دارانی  رقابتی است که  از  میان رشته ها، عبارت  رقابت  ـ  ب 
که در رشته های گوناگون سرمایه گذاشته و کاالهای گوناگونی تولید می کنند 
نمی گیرد،  تولید صورت  آوردن هزینٔه  پایین  از طریق  رقابت  این  درمی گیرد. 
و  کم سود  رشته های  از  سرمایه ها  فرار  یعنی  سرمایه ها،  انتقال  طریق  از  بلکه 

ریختن آنها به رشته های ُپرسودتر انجام می پذیرد.
موضوع این است که سرمایه دائمًا به دنبال سود می گردد و سرمایه داران 
به طور مداوم مراقب وضع بازارند تا ببینند در کجا و کدام رشته سود بیشتری 
به دست می آید. سرمایه وقتی سود بیشتری را سراغ کرد، با حداکثر سرعت 
ممکن به آن رشته روی می آورد. تولید کاال در این رشته باال می رود، عرضه 
به هم  تناسب  آن وقت  می یابد.  کاهش  نسبی  طور  به  تقاضا  و  می شود،  بیشتر 
می خورد، قیمت کاال پایین می آید، نرخ سود کم می شود، و سرمایه ها شروع به 
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فرار می کنند. در عوض، در رشته ای که سرمایه ها دیروز از آن فرار کرده بودند، 
عرضه کم می شود، تقاضا برتری می یابد، قیمت کاالی تولید شده در این رشته 
باال می رود، و به همراه آن، نرخ سود افزایش می یابد؛ سرمایه ها باز به این رشته 
روی می آورند. ریزش و جریان سرمایه از رشته ای به رشتٔه دیگر بی وقفه ادامه 

می یابد. از این ]بحث[، دو نتیجٔه مهم حاصل می شود:
تولید  بهای  اینکه  دّوم  می گردد.  تشکیل  سود  متوسط  نرخ  اینکه  نخست 
اضافه ارزش  نرخ  می کنیم  فرض  نخست  نتیجٔه  توضیح  برای  می آید.  پدید 
نیز صرف نظر  واگرد  تفاوت سرعت  از  و  باشد،  برابر  دررشته های گوناگون 
کرده باشیم. تنها به دلیل تفاوت درترکیب آلی سرمایه- که الزامی است- نرخ 

سود در رشته های گوناگون متفاوت خواهد بود.
آنها  در  اضافه ارزش  نرخ  به فرض  که  را  پنج رشته  مثال  به عنوان  مارکس 
برابر ولی ترکیب آلی سرمایه متفاوت است در نظر می گیرد و در جدول زیر 

می آورد:

سرمایه هانرخ اضافه ارزشاضافه ارزشارزش محصولنرخ سود
20٪12020100٪80 + 20
30٪13030100٪70 + 30
40٪14040100٪60 + 40
15٪11515100٪85 + 15
5٪1055100٪95 + 5
110 + 390   جمع22٪610110100٪

رشته های  در  کارگر  از  بهره کشی  درجٔه  که  به فرض  می بینیم،  چنان که 
گوناگون برابر هم باشد، بسته به ترکیب آلی سرمایه نرخ سود کاماًل متفاوتی 
)مثاًل  است  پایین تر  همه  از  سرمایه  آلی  ترکیب  که  جایی  می آید:  دست  به 
کشاورزی( نرخ سود ٪40 است و جایی که ترکیب آلی از همه باالتر است 
چنین  که  است  روشن   .5٪ سود  نرخ  ماشین سازی(  سنگین  صنایع  )مثاًل 
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تک سرمایه ای  هر  و  رشته  هر  اگر  نیست.  تحمل  قابل  سرمایه  برای  تفاوتی 
می توانست سود حاصله از تولید خود را تمام و کمال تصاحب کند، پیشرفت 
متوقف می شد، رشته های کاملی از صنعت اصوالً به وجود نمی آمد، و طبعًا 
گردش سرمایٔه اجتماعی که منوط به وجود رشته های متنوع و مکمل یکدیگر 

است، مقدور نمی شد.
این  انتقال مداوم سرمایه از رشته ای به رشتٔه دیگر  رقابت میان رشته ها و 
سرمایه های  سهمگین،  نبرد  این  در  که  معنا  بدین  می کند،  حل  را  دشواری 
انفرادی از نظر نرخ سود نیز به هم می پیوندند و به صورت سرمایٔه اجتماعی 
واحد سرمایه،  و هر  که عمومی است،  به وجود می آورند  نرخ سودی  چنان 
آن  از  متوسط  طور  به  باشد،  افتاده  کار  به  رشته  کدام  در  اینکه  از  صرف نظر 

بهره مند می گردد.
سرمایٔه  یک  صورت  به  آورده ایم  جدول  در  که  را  فوق  سرمایٔه  پنج  اگر 
متوسط  سطح  در  سرمایه  آلی  ترکیب  که  دید  خواهیم  بگیریم،  نظر  در  واحد 
سودی  شود،  فرض  ثابت  دیگر  شرایط  همٔه  اگر  و  بود،  خواهد   390+100

برابر ٪22 به جمع سرمایه تعلق خواهد گرفت.
متفاوت  آلی  ترکیب  با  و  مختلف  رشته های  در  واحدی  سرمایه دار  اگر 
کل  در  را  خود  متوسط  سود  اینکه  برای  باشد،  کرده  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری هایش بداند، در حسابداری خود سود رشته های مختلف را به 
سود متوسط تبدیل می کند. یا مثاًل در کارخانٔه نساجی که از بخش های مختلف 
می شود-  تشکیل  رنگرزی  و  بافندگی  ریسندگی،  پشم شویی،  پاک کنی،  پنبه 
ترکیب آلی سرمایه در هر بخش با بخش دیگر متفاوت است- سرمایه دار در 
حسابداری کارخانه، سرمایه اش را در مجموع در نظر گرفته و سود حاصله 
از همٔه بخش ها را به جمع سرمایه تقسیم می کند تا از نرخ سودی که به طور 

متوسط به کل سرمایه اش تعلق گرفته اطالع حاصل کند.
هیچ کس  ندارد.  وجود  حسابداری  چنین  سرمایه داری،  آشفتٔه  بازار  در 
حساب سرمایٔه اجتماعی را نگاه نمی دارد و نرخ عمومی سودی را که به طور 
متوسط به سرمایٔه اجتماعی تعلق گرفته محاسبه نکرده، و سهم هر سرمایه دار 
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را تعیین نمی کند. ولی در جریان نبرد و رقابت، خواه ناخواه این نرخ سود پدید 

می آید.

نرخ عمومی )یا متوسط( سود که به طور متوسط به هر واحد سرمایٔه 
اجتماعی تعلق می گیرد، عبارت است از حاصل تقسیم کل اضافه ارزش 

تولید شده در جامعه به کل سرمایٔه اجتماعی.

تولید  اضافه ارزش  تقسیم  تجدید  برای  است  وسیله ای  سود  متوسط  نرخ 
شده در کل اقتصاد سرمایه داری میان سرمایه داران مختلف. از طریق رقابت 
رشتٔه  در  اضافه ارزش  نرخ  که  سرمایه دارانی  سود،  متوسط  نرخ  پیدایش  و 
از  باالتر است، مجبورند بخشی  آلی سرمایه  ترکیب  بودن  پایین  دلیل  به  آنها 
اضافه ارزش خود را به رشته های دیگر که ترکیب باالتر و لذا نرخ اضافه ارزش 

پایین تری دارند تحویل دهند.
دّومین نتیجه ای که از رقابت بین رشته ها و به دنبال آن تشکیل نرخ متوسط 
کاالها  که  است  تولید  بهای  پیدایش  گفتیم،  چنان که  می شود،  حاصل  سود 
موافق آن در بازار به فروش می رسند. هر سرمایه داری کاالیی را تولید کرده به 
قیمتی می فروشد که هزینٔه تولید کاال را جبران کرده و سودی الاقل برابر نرخ 
متوسط فراهم کند. اگر قیمت کاالیی در بازار باالتر از بهای تولید باشد، یعنی 
پس از کسر هزینٔه تولید سودی بیش از متوسط تأمین کند، سرمایه ها به تولید 
آن هجوم خواهند آورد و قیمت آن پایین خواهد آمد، و اگر پایین تر از بهای 
تولید باشد و سودی کمتر از متوسط تأمین کند، سرمایه ها فرار می کنند، تولید 

کم شده و قیمت باال می رود. بنابراین:

قیمت کاالها در بازار برابر بهای تولید است که مساوی است با هزینٔه 
تولید به اضافٔه سود متوسط.

نرخ متوسط سود، تظاهر دگرسان شدٔه نرخ اضافه ارزش، و بهای تولید، 



فصل یازدهم ـ تبدیل اضافه ارزش به سود    305

تظاهر دگرسان شدٔه ارزش کاال است. نرخ متوسط سود با نرخ اضافه ارزش 
برابر نیست. در برخی رشته ها باالتر از آن و در برخی رشته ها پایین تر است. 
بهای تولید نیز با ارزش کاال برابر نیست. در برخی کاالها باالتر و در برخی 
پایین تر است، یعنی برخی کاالها گران تر از ارزشی که دارند و برخی ارزان تر 

از ارزشی که دارند فروخته می شوند.
اقتصاددانان عامی گرای بورژوا ادعا می کنند که گویا پیدایش نرخ متوسط 
سود و بهای تولید با تئوری کاری ارزش در تناقض بوده و جلد سّوم » سرمایه« 
مارکس  نظریات  در  تضادی  کمترین  درحالی که  دارد،  تضاد  آن  اّول  جلد  با 
موجود نیست. مارکس با متد دقیق علمی ابتدا مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی 
مارکسیستی را می شکافد و ریشه های آنها را نشان می دهد، و سپس به بررسی 
شکل تظاهر مشخص آنها در سطح جامعٔه سرمایه داری می پردازد. بین جلد 
طور  به  آنها  بلکه  نیست،  تضادی  کمترین  نه تنها  سرمایه«   « سّوم  جلد  و  اّول 
دنبالٔه  سود،  متوسط  نرخ  و  تولید  بهای  تئوری  دارند.  پیوند  باَهم  ارگانیک 

منطقی و تکامل تئوری ارزش و تئوری اضافه ارزش اند.
درست است که بهای تولید برابر ارزش نیست، ولی این هم درست است 
که بهای تولید جدا از ارزش وجود ندارد. بهای تولید هر کاال جزئی است از 
ارزش کل کاالیی که در جامعه تولید شده است. همچنین، نرخ متوسط سود 
یا نرخ اضافه ارزش در هر مؤسسٔه جداگانه برابر نیست، ولی سود سرمایه جدا 
از اضافه ارزش وجود ندارد و هر سودی جزئی است از جمع کل اضافه ارزش 

تولید شده در جامعه.
»جمع کل سودهای همٔه رشته های گوناگون تولید باید برابر باشد 
محصول  تمام  تولید  بهای  کل  جمع  و  اضافه ارزش،  کل  جمع  با 

اجتماعی باید برابر باشد با جمع کل ارزش آن.«1
تئوری  نه تنها  تولید،  بهای  و  سود  متوسط  نرخ  تئوری  تدوین  با  مارکس 
کاری ارزش را از اثر نینداخت، بلکه آن را به طور کامل تحکیم کرد. در بازار 
عادی سرمایه داری، بهای کاالها دائمًا در تغییر و نوسان است و این تغییر و 

1-  مارکس، » سرمایه« جلد سّوم .
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نوسان نتیجٔه تغییر ارزش نبوده، بلکه نتیجٔه تأثیر متقابل عرضه و تقاضاست. 
هرکس جلوی چشم خود می بیند که قیمت ها تغییر می کنند و احساس می کند 
که کار انجام شده روی آنها با چنین سرعتی تغییر نکرده و باال و پایین نرفته 
است. اگر تئوری نرخ متوسط سود و بهای تولید نباشد، تئوری کاری ارزش، 
به تئوری مجرد دور از زندگی بدل می شود که قادر به توضیح واقعیت اقتصاد 
تکامل  را  ارزش  تئوری  تئوری،  این  کشف  با  مارکس  نیست.  سرمایه داری 

بخشید و
با  قیمت ها  که  را  انکار  غیرقابل  و  معلوم  همه  بر  واقعیِت  »این 
ارزش ها مطابقت ندارند، و سودها برابرند، به طور کامل بر اساس 
کل  جمع  با  ارزش ها  کل  جمع  زیرا  داد،  توضیح  ارزش  قانون 
قیمت ها مطابقت دارد... اّما در مؤسسات جدا جدا، در رشته های 
نمی شوند،  فروخته  خود  ارزش  موافق  کاالها  تولید،  جدای  جدا 
حاصل  رقابت  اثر  بر  که  می شوند،  فروخته  تولید  بهای  به  بلکه 

می شود.«1
نرخ  و  نمی آید  پدید  خودکار  طور  به  متوسط  سود  که  داشت  توجه  باید 
هر  نصیب  قطع  طور  به  لحظه  هر  در  که  ریاضی  ثابت  رقم  سود،  متوسط 
سرمایه دار شود نیست. نرخ متوسط سود تنها به صورت گرایش وجود دارد، 
واحدی  نرخ  به سوی  رقابت  اثر  بر  که سود سرمایه داران مختلف  معنا  بدین 
در حرکت است. ولی البته در هر لحظٔه مفروض، سود سرمایه ها با هم برابر 
پیدا  فوق العاده  اضافه ارزش  کسب  برای  مناسبی  راه  که  سرمایه داری  نیست. 
از متوسط  باالتر  از سودی  ُپرسودی سرمایه گذاشته، مدتی  کرده و در رشتٔه 
برخوردار خواهد بود تا اینکه مکانیسم عرضه و تقاضا به کار افتد، سرمایه ها 
به این رشته سرازیر شوند، کارخانه های نوین پدید آمده محصول دهند، عرضه 

باالرود، قیمت ها پایین آید و غیره.
از اینجاست که لنین توضیح می دهد که سود متوسط به آسانی پدید نمی آید 
بدل  انفرادی  قیمت های  به  بالواسطه  و  به سادگی  اجتماعی  ارزش های  و 

1-  لنین، » کارل مارکس«، از انتشارات حزب تودٔه ایران، صفحٔه 14.
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نمی شوند، بلکه راه بسیار بغرنجی را می پیمایند و این کاماًل طبیعی است چرا 
که:

به  بازار  به وسیلٔه  تنها  که  کاال،  پراکندٔه  تولیدکنندگان  جامعٔه  »در 
قانونمندی نمی تواند جز به صورت قانونمندی  هم بسته شده اند، 
متوسط، اجتماعی، توده ای و از راه خنثی کردن متقابل انحراف های 

فردی به این سو و آن سو تجلی کند.«1
طبقاتی  مبارزٔه  برای  نیز  مهمی  نتایج  متوسط  سود  تشکیل  تئوری  از 
این  موافق  گیرد.  قرار  جدی  توجه  مورد  باید  که  می آید  دست  به  کارگران 
خویش  مؤسسٔه  در  او  خود  که  اضافه ارزشی  برابر  سرمایه دار  سود  تئوری، 
تولید کرده نیست، بلکه جزئی است از کل اضافه ارزشی که طبقٔه سرمایه دار 
در سرتاسر جامعه تولید کرده است. بنابراین، هرسرمایه دار نه تنها عالقه مند 
به استثمار هرچه شدیدتر کارگرانی است که بالواسطه در استخدام او قرار 
دارند، بلکه عالقه مند به تشدید استثمار در همٔه مؤسسات سرمایه داری است. 
هرچه جمع کل اضافه ارزش تولید شده در جامعه بیشتر باشد، سهم او بیشتر 
خواهد بود. از اینجاست که سرمایه داران، درعین حال که در شدیدترین نبرد 
نیروی  قبال طبقٔه کارگر  در  به قصد جان می زنند،  و  با هم درگیرند  رقابت 
محکم ترین  یعنی  ماّدی-  مشترک  نفع  با  که  می دهند  تشکیل  را  متحدی 
طبقٔه  آیا  است.  آورده  وجود  به  را  واحدی  کل  و  شده  بسته  به هم  پیوندها- 
کارگر می تواند در برابر این نیروی متحد به طور پراکنده از منافع خود دفاع 
کند؟ آیا کارگران هر مؤسسه ای می توانند به مبارزه علیه کارفرمای بالواسطٔه 
خود بسنده کنند؟ تئوری مارکس پاسخ می دهد: نه! کارگران باید متحد شوند 
و به مثابه طبقٔه متشکلی در قبال طبقٔه متشکل و متحد سرمایه دار صف بکشند.

1-  همان جا.
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4. قانون گرایش نرخ سود به سوی کاهش

در بررسی حجم و نرخ اضافه ارزش و سپس در بررسی سود و نرخ متوسط 
سود- که شکل دگرسان شدٔه حجم و نرخ اضافه ارزش اند- دیدیم که هرچه 
ترکیب آلی )ارگانیک( سرمایه باالتر رود، نرخ اضافه ارزش و نرخ سود پایین 
می آید. از آنجا که تکامل سرمایه داری الزامًا با تکامل ترکیب آلی سرمایه همراه 
است، نرخ سود به نسبت رشد سرمایه داری به سوی کاهش گرایش دارد. هر 
سرمایه دار جداگانه ای در تالش آن است که هزینٔه تولید را در مؤسسٔه خویش 
و  گرفته  قرار  بهتری  وضع  در  مشابه  کنندگان  تولید  به  نسبت  تا  آورد  پایین 
سودی بیش از سود متوسط به دست آورد. )سود فوق العاده که شکل دگرسان 
شدٔه اضافه ارزش فوق العاده است.( برای این کار باید ماشین های مدرن تر با 
بارآوری بیشتر به کار گرفت که تنها راه اساسی و مطمئن کاهش هزینٔه تولید 
بخش  و  است  گران تر  طبعًا  بیشتر،  بارآوری  با  مدرن  ماشین های  اّما  است، 
ماشین  کاربرد  به عالوه،  می کند.  بدل  ثابت  سرمایٔه  به  را  سرمایه  از  بیشتری 
برای  مشابه  مؤسسات  بماند.  محصور  مؤسسه  یک  در  نیست  ممکن  مدرن 
اینکه در میدان رقابت خرد نشوند مجبورند همین راه را بروند. بنابراین ترکیب 
آلی سرمایه دائمًا رو به افزایش دارد و نرخ سود که در سمت معکوس آن قرار 

گرفته رو به کاهش می رود.
عامل دیگری که سبب کاهش نرخ سود می شود کندتر شدن سرعت واگرد 
سرمایه است که خواه ناخواه از تکامل سرمایه داری حاصل می شود، چرا که 
بر اثر این تکامل، نسبت سرمایٔه ثابت به متغّیر به سوِد اّولی افزایش می یابد، 
و به نسبتی بیش از آن، سرمایٔه استوار نسبت به سرمایٔه گردان به سوِد سرمایه 
استوار تغییر می یابد. سرمایٔه استوار روز به روز بخش بزرگتری از سرمایه را 
ُکندی  به خود اختصاص می دهد و چنان که می دانیم خصلت سرمایٔه استوار 

گردش آن است.
باید یادآوری کنیم که کاهش نرخ سود را نباید با کاهش حجم سود اشتباه 
کرد. نرخ سود رو به کاهش می رود اّما حجم سود رو به افزایش است، زیرا کل 
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سرمایٔه اجتماعی روز به روز بزرگتر و تعداد کارگرانی که استثمار می شوند 
کل  چون  یابد،  کاهش  سود  نرخ  که  فرض  به  و  می شود،  زیادتر  روز  به  روز 

سرمایه افزایش یافته، حجم سود بیشتر خواهد بود.
به  این است که عوامل معّینی وجود دارند که  یادآوری دّوم و بسیار مهم 
این  افزایش نرخ سود کمک کرده و تا حدودی کاهش آن را جبران می کنند. 

عوامل عبارتند از:
با  که  دیدیم  اضافه ارزش  بررسی  در  کارگران.  از  بهره کشی  تشدید   -1
تکامل سرمایه داری، نرخ اضافه ارزش بیشتر می شود و رشد ترکیب ارگانیک 
سرمایه، اضافه ارزش نسبی به وجود می آورد و بهره کشی از کارگر را تشدید 
افزایش نرخ اضافه ارزش، کاهش نرخ سود تا حدودی جبران  اثر  بر  می کند. 
را در  نرخ اضافه ارزش  آنجا  نرخ سود مراجعه کنید. در  )به جدول  می شود. 
ترکیب های مختلف سرمایه ثابت گرفته ایم. اگر افزایش آن را در نظر بگیریم، 

سود سرمایه های با ترکیب های باالتر کمی بیشتر خواهد شد.(
کاربرد  بررسی  در  ما  را  مطلب  این  کارگران.  دستمزد  کاهش   -2
ماشین های  کاربرد  که  گفتیم  و  دادیم  قرار  توجه  مورد  ماشینی  سرمایه داری 
احتیاط  ارتش  تقویت  و  بیکاران  تعداد  افزایش  و  کارگران  اخراج  با  بارآورتر 
صنعتی توأم است، و این امر طبعًا دستمزدها را پایین تر از ارزش نیروی کار 

نگاه می دارد و به سود سرمایه می افزاید.
با رشد  ثابت(  تولید )سرمایٔه  لذا ارزش وسایل  3- ارزش همٔه کاالها و 
نسبی  اضافه ارزش  تولید  به  مربوط  بند  )به  می یابد  کاهش  موّلده  نیروهای 
مراجعه کنید(، و چون سود نسبت به کل سرمایه حساب می شود، نرخ آن باال 

می رود.
4- سرمایه داران راه های گوناگونی- البته به زیان سالمت کارگران- برای 
ضایعات،  از  کردن  )کم  می کنند  پیدا  ثابت  سرمایٔه  مصرف  در  صرفه جویی 

صرفه جویی در وسایل ایمنی و تأسیسات ضرور برای کارگران(.
کشورهای  با  نابرابری  مبادالت  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای   -5
مستعمره و وابستٔه خویش انجام می دهند و از این راه سودهای کالن به دست 
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می آورند.

نمی تواند  و  نسبی است  فوق  بازدارندٔه  تأثیر عوامل  که  توجه داشت  باید 
کاهش نرخ سود را جبران کند. ولی وجود این عوامل از خصلت جزمی قانون 

کاسته و سبب می شود که قانون به صورت گرایش عمل کند.
عوامل بازدارنده ای وجود دارند که:

تنها خصلت  آن  به  و  می کنند  فلج  و  کرده  را سست  عام  قانون  »عملکرد 
گرایش می دهند.«1

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، از مجموعٔه آثار، جلد 25، بخش اّول، صفحٔه 254.
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بود،  دگرسانی های سرمایه را در روند دورپیمایی آن، که موضوع فصل نهم 
بتواند  اینکه  برای  آنجا دیدیم که سرمایه  نظر می گذرانیم. در  از  یک بار دیگر 
با بهره کشی از کارگر، اضافه ارزش تولید کرده و آن را تصاحب کند، باید به 
طور مداوم دگرسان شود، چهره های گوناگون به خود گیرد، از حالت پولی 
به حالت بارآور، از حالت بارآور به حالت کاالیی تغییر چهره دهد و از این 
حالت باز هم به حالت پولی برگردد. تنها در این دورپیمایی است که تولید و 
تصاحب اضافه ارزش مقدور می شود و تنها به صورت تکرار مداوم و منظم 

این دگرسانی ها و تغییر چهره هاست که تولید سرمایه داری جریان می یابد.
سه  از  آن  الزامی  و  منظم  گذار  و  سرمایه  مداوم  چهرٔه  تغییر  و  دگرسانی 
فراهم  سه گانه  اشکال  و  گروه ها  به  را  سرمایه  تقسیم  زمینٔه  شده،  یاد  حالت 
می آورد. هریک از سه چهرٔه سرمایه، استقالل نسبی کسب کرده نقش معّینی 
در دورپیمایی سرمایه به عهده می گیرد. سرمایٔه واحد، به سرمایٔه پولی، صنعتی 

و بازرگانی تقسیم می شود.
دیگر  یک بار  داشتیم  پیش  صفحات  در  که  سرمایه  دورپیمایی  تصویر  به 

توجه کنید:

III

پول 2

نیروی کار

بازار

بازار

    سرمایه کاالییکارخانه

II

پول 1

I
لی

 پو
مایه

سر

سرمایه موّلد
ٔ

وسایل تولید
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چنان که در تصویر می بینیم، دورپیمایی سرمایه زمینٔه کاماًل مساعدی فراهم 
می آورد که سه مرحله ای که سرمایه از آن می گذرد، استقالل نسبی کسب کنند: 
سرمایٔه پولی به صورت سرمایٔه مستقلی که صاحب جداگانه ای دارد در بازار 
حاضر شود، و سپس به صورت قرض یا اعتبار در اختیار سرمایه دار صاحب 
کارخانه قرار گیرد، و از این طریق دگرسان شده به لباس سرمایٔه بارآور درآید. 
سرمایٔه بارآور نیز آنگاه که وظیفٔه خود را به پایان رسانید و کاالیی تولید کرد، 
می تواند به جای اینکه خود رأسًا در بازار حاضر شده و فروش آن را به عهده 
گیرد، این وظیفه را به دوش بازرگان بگذارد، و به این ترتیب سرمایٔه واحدی 

که می بایست یک دورپیمایی انجام دهد، به سه بخش تقسیم شود:
سرمایٔه پولی که صاحب جداگانه ای دارد )بانکداران و صاحبان سهام . 1

و سپرده ها(
سرمایٔه بارآور که صاحب جداگانه ای دارد )صاحبان صنایع(. 2
سرمایٔه کاالیی که بازرگانان صاحب آنند.. 3

امکانی که از ویژگی دورپیمایی سرمایه برای تقسیم آن به سه بخش پولی، 
به واقعیت می پیوندد و سرمایٔه  بازرگانی و صنعتی فراهم می آید، در زندگی 
سرمایه داری،  جامعٔه  هر  در  و  شده  تقسیم  بخش  سه  به  نیز  واقعًا  اجتماعی 
این  بازرگانی و صنعتی تظاهر می کند.  سرمایٔه اجتماعی در سه شکل پولی، 
سه شکل به طور نسبی از هم جدا بوده و استقالل می یابند. ولی باید دانست 
که این سه شکل سرمایه یکباره و پس از پیدایش سرمایه داری پدید نیامده اند، 
بلکه محصول یک جریان تکاملی بسیار طوالنی اند. بازرگانی قرن ها پیش از 
پیدایش  آغاز  به طوری که در  یافت،  تکامل  آمد و  پدید  پیدایش سرمایه داری 
سرمایه داری، شبکٔه بالنسبه وسیع و تکامل یافتٔه بازرگانی وجود داشت، و از 
آنجا که دورپیمایی سرمایه امکان جدایی نسبی بازرگانی از صنعت را فراهم 
می آورد، سرمایه داری توانست این شبکٔه وسیع بازرگانی را به خدمت گیرد. 
همچنین است سرمایٔه پولی، که به صورت سرمایٔه  ربایی از قرن ها پیش پدید 

آمد و گسترش یافت.
توجه به این جریان تکاملی از دو نظر اهمیت دارد:
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ما . 1 نظر  در  را  تکامل سرمایه داری  و  پیدایش  واقعی و مشخص  روند 
دقیق تر مجسم می کند.

به ما امکان می دهد که تفاوت ماهوی سرمایٔه بازرگانی و سرمایٔه پولی . 2
پیش از سرمایه داری را با سرمایٔه بازرگانی و سرمایٔه پولی سرمایه داری 

به درستی دریابیم.

1. سرمایٔه بازرگانی و سرچشمٔه سود آن

در  البته  آمد.  پدید  سرمایه داری  از  پیش  قرن ها  بازرگانی  کردیم،  یاد  چنان که 
دوران های بردگی و فئودالی، اقتصاد جامعه به طور عمده اقتصاد طبیعی بود، 
و لذا بازرگانی و از جمله بازرگانی داخلی میدان وسیعی نداشت. بااین حال، 
این دوران ها تولید کاالیی ساده  نبود، چرا که در  بازرگانی خالی  برای  زمینه 
آن  همراه  به  و  می یافت  تکامل  و  داشت  وجود  تولید  اصلی  شیؤه  کنار  در 
خرید و فروش کاال رشد می کرد، و طبعًا امر بازرگانی نیز گسترش می یافت. 
به خصوص، حمل و نقل کاالها از محلی به محلی و از کشوری به کشوری، 
زمینٔه بسیار مساعدی داشت، چرا که انواع معّینی از کاالها تنها در محل ها و 

کشورهای معّینی تولید می شد.1
بالنسبه  شبکٔه  خویش  تکاملی  روند  در  سرمایه داری  از  پیش  بازرگانِی 
وسیع]ی[، از جمله شبکٔه وسیع بازرگانی خارجی به وجود آورد. این شبکٔه 
فروپاشیدن  و  کاالیی  تولید  رشد  محصول  خود  که  درعین حال  بازرگانی 
اقتصاد بستٔه فئودالی بود، به نوبٔه خویش در شکستن دیوارهای اقتصاد طبیعی 
و گسترش تولید کاالیی نقش مهمی ایفا کرد و خود زمینه ای شد برای پیدایش 

و تکامل سرمایه داری.
تغییر ماهیت  نیز  بازرگانی  امر  پیدایش و تکامل سرمایه داری،  با  هم روند 
داد، بدین معنا که اّوالً: شبکٔه موجود بازرگانِی قبل از سرمایه داری به خدمت 

1-  سعدی می گوید: بازرگانی دیدم در جزیره کیش ...
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ادغام  اجتماعی  سرمایٔه  در  موجود،  بازرگانی  سرمایٔه  و  درآمد  سرمایه داری 
مؤسسات  در  که  پرداختند  کاالهایی  سامان دهی  و  فروش  به  بازرگانان  شد. 

سرمایه داری تولید می شد، و این تغییر چنان که خواهیم دید ماهوی است.
ثانیًا: سرمایه داری شبکٔه بازرگانی را در داخل و خارج چنان وسعت داد که 

به هیچ وجه قابل قیاس با بازرگانی پیش از سرمایه داری نیست.
این واقعیت که بازرگانی قرن ها قبل از سرمایه داری وجود داشته و نقش 
نوین آن در مرحلٔه سرمایه داری به حد کافی آشکار نیست، و این امر که بازرگان 
به طور مستقیم با کارگر موّلد سروکار نداشته، کاالی حاضر و آماده را خرید 
بازرگانی و سرچشمٔه  نادرستی دربارٔه نقش سرمایٔه  و فروش می کند، تصور 
به وجود می آورد، و چنین می نماید که گویا  سود آن در مرحلٔه سرمایه داری 
بازرگانان در بهره کشی از طبقٔه کارگر نقشی ایفا نکرده، به کار بارآور و موّلدی 
مشغول اند که گویا خود ارزش افزا است. از آنجا که پرده برداشتن از دگرسانی 
چهرٔه سرمایه و آشکار کردن ماهیت بهره کشی سرمایه داری در همٔه اشکال آن، 
هم از نظر درک مکانیسم شیؤه تولید سرمایه داری و هم از نظر درک جوانب 
گوناگون مبارزٔه طبقٔه کارگر اهمیت فراوان دارد، الزم است که این موضوع 

به دقت شکافته شود.
ماهوی  تفاوت  سرمایه داری  از  قبل  بازرگانی  با  سرمایه داری  بازرگانی 
سرمایه داری  از  پیش  بازرگانان  سرمایٔه  که  اینجاست  در  تفاوت  این  دارد. 
در  که  اجتماعی  سرمایٔه  اصوالً  زیرا  نبود،  اجتماعی  سرمایٔه  کل  از  بخشی 
تولید به کار افتاده باشد وجود نداشت، بلکه مستقل از تولید بود. بازرگاناِن 
پیش از سرمایه داری، با کاالهای تولید شده توسط پیشه وران خرده کاالیی یا 
بازرگانان  این  به  که  داشتند. سودی  برده داری سروکار  و  فئودالی  مؤسسات 
تعلق می گرفت بخشی بود از درآمد برده داران و بهرٔه مالکانه ای که فئودال ها 
دریافت می کردند، یا بخشی بود از حاصل زحمت پیشه وران تولیدکنندٔه کاال.
در بازرگانِی سرمایه داری، سرمایٔه بازرگانی در سرمایٔه کل اجتماعی ادغام 
سرمایٔه  از  است  جزئی  نیست؛  تولید  از  مستقل  دیگر  سرمایه  این  می شود. 
صنعتی که از آن به طور نسبی جدا شده و وظیفٔه معّینی را به عهده گرفته است. 
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از سامان دهی )رآلیزاسیون( اضافه ارزش موجود در  این وظیفه عبارت است 
کاالی سرمایه داری. اگر سرمایٔه بازرگانی این وظیفه را به انجام نرساند، مدار 
دورپیمایی سرمایه بسته نمی شود. سرمایٔه بازرگانی در مقابل انجام این وظیفه، 
تولید کرده تصاحب می کند.  از اضافه ارزشی را که سرمایٔه اجتماعی  سهمی 
تولید  اضافه ارزش  سرمایه داری،  بازرگانی  سرمایٔه  سود  سرچشمٔه  بنابراین، 

شده توسط طبقٔه کارگر است.
موضوع را از نزدیک بررسی می کنیم: به مدار دورپیمایی سرمایه نگاه کنید. 
وقتی که کاال به طور کامل حاضر و آماده شده و در یک قدمی مصرف کننده 
قرار گرفت، تازه گردش سرمایه داری کاال آغاز می شود که عبارت از فروش 
آن به مشتری است، به طوری که اضافه ارزش موجود در کاال نقد شود. اگر 
هدف از تولید و توزیع تأمین نیاز مصرف کننده بود، در این صورت گردش 
مصرف:  ارزش های  یعنی  نیازمندی ها،  توزیع  از  می شد  عبارت  محصوالت 
اّما گردش  قرار می گرفت.  آنها  اختیار  در  این کفش  دارند،  مردم کفش الزم 
ارزش هاست،  گردش  بلکه  نیست،  مصرف  ارزش های  گردش  سرمایه داری 
کارخانه داری  هدف  اضافه ارزش اند.  حاوی  که  است  کاالهایی  گردش  یعنی 
که کفش تولید کرده و بازرگانی که این کفش را در معرض فروش گذاشته، 
تأمین نیازمندی مردم نیست. ارزش مصرف کفش برای هر دوی آنها وسیله ای 
است برای کسب اضافه ارزش یا به سخن دیگر، سود، و لذا وظیفٔه بازرگان 
سرمایه دار برخالف آنچه اقتصاد عامی گرای سرمایه داری مدعی است، تأمین 
نیازمندی های مردم و »توزیع« محصوالت میان مردم نیست، بلکه سامان دهی 
اضافه ارزش است. بازرگان دنبال کسانی که نیازمند مصرف محصول هستند 
پرداخت  به  قادر  که  کننده ای  مصرف  یعنی  است،  مشتری  دنبال  نیست؛ 
آن  در  موجود  اضافه ارزش  که  بخرد  قیمتی  چنان  به  را  کاال  بتواند  و  باشد، 
بازرگانی آن را  نقد شود. سرمایٔه صنعتی اضافه ارزش تولید می کند، سرمایٔه 
از آنجا که فروش کاالها و نقد  به پول نقد بدل می کند. و  به سامان رسانیده 
کردن اضافه ارزش به تناسب رشد سرمایه داری دشوارتر می شود، امر فروش 
با  که  بازرگانانی  و  تمام و کمال درمی آید  »هنر«  به صورت یک  کاالها خود 
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برمی آیند.  آن  از عهدٔه  از صاحبان صنعت  بهتر  این کارند،  سابقٔه طوالنی در 
از خود جدا کند و  را  این »هنر«  به سود خود می داند که  لذا سرمایٔه صنعتی 
تنها  که  آورد  وجود  به  تولید-  اختصاصی  پروسه  از  مستقل  مستقلی-  شبکٔه 
شبکٔه  همان  شبکه  این  باشد.  اضافه ارزش  کردن  نقد  و  کردن  آب  وظیفه اش 

بازرگانی سرمایه داری است.
اضافه ارزش-  کردن  نقد  و  کردن  آب  وظیفٔه  که  صنعتی  بارآور  سرمایٔه 
سامان دهی اضافه ارزش- را به عهدٔه سرمایٔه بازرگانی گذاشته، چاره ای ندارد 

جز اینکه سهم متناسبی از اضافه ارزش تولید شده را به این سرمایه واگذارد.
فرض می کنیم که کل سرمایه ای که در رشتٔه تولید به کار افتاده 900 واحد 
باشد، که به نسبت 720 و 180 بین سرمایٔه ثابت و متغّیر تقسیم شده است. 
اگر نرخ اضافه ارزش )بهره کشی از کارگران( 100٪ باشد، نرخ متوسط سود 

سرمایه عبارت خواهد بود از:
720 + 180 + 180 = 1080

180 = نرخ متوسط سود
 720 + 180 × 100 = 20٪

حال اگر سامان دهی کاالها به عهدٔه سرمایٔه بازرگانی گذاشته شود، باید 
بازرگانی  سرمایٔه  اگر  و  افزود.  اجتماعی  سرمایٔه  کل  به  نیز  را  سرمایه  این 
 =  1000 برابر   900 به جای  اجتماعی  سرمایٔه  کل  شود،  فرض  واحد   100
100+900 خواهد بود. ولی اضافه ارزش تولید شده همان 180 واحد باقی 

خواهد ماند، و لذا نرخ متوسط سود عبارت خواهد بود از:

180 = نرخ متوسط سود
 1000  × 100 = 18٪

بنابراین در این حالت، نرخ متوسط سود 2٪ پایین تر است. سرمایٔه صنعتی 
آن  خدمت  از  عوض  در  و  داده  بازرگانی  سرمایٔه  به  را  خود  سود  از  قسمتی 
برخوردار شده است. در مثال ما، در حالت اّول که درصد سود 20 بود، حجم 
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متوسط  نرخ  که  دّوم  حالت  در  اّما  می شد.  واحد   180 صنعتی  سرمایٔه  سود 
18 × 900 می شود. یعنی 

100 سود 18 است، حجم سود سرمایٔه صنعتی 162 = 
سرمایٔه صنعتی از 18 واحد سود خود چشم پوشیده و آن را به سرمایٔه بازرگانی 
واگذار کرده است. در عمل این کار بدین صورت انجام می گیرد که سرمایٔه 
اختیار  در  فروش  بهای  از  ارزان تر  درصد  چند  را  شده  تولید  کاالی  صنعتی 
از  است  عبارت  می برد،  صنعتی  که سرمایٔه  متقابل  فایدٔه  بازرگان می گذارد. 
خدمت سرمایٔه بازرگانی برای تسریع گردش کاالها. هرچه سرمایه داری بیشتر 
رشد می کند، گردش کاالها دشوارتر می شود، و لذا خدمت سرمایٔه بازرگانی 
که تسریع گردش کاالهاست برای سرمایٔه صنعتی بیش از پیش کسب اهمیت 

می کند.
در اینجا باید به یک شگرد اقتصاددانان عامی گرای بورژوایی اشاره کنیم و 
آن اینکه به قول این اقتصاددانان، بازرگانان خود به کار تولید مشغول اند: آنها 
کاالها را حمل می کنند، در سردخانه ها و انبارها نگاه می دارند تا سالم به دست 
مصرف کننده برسد. بنابراین گردش کاال خود بخشی از تولید بوده و ارزش 
افزاست. این شگرد تبلیغاتی از اینجا به دست می آید که گردش سرمایه داری 
هم  از  دو  این  درحالی که  می آمیزد،  به هم  محصوالت  توزیع  امر  با  را  کاالها 

جداست.
توضیح اینکه امر تولید در دروازٔه کارخانه پایان نمی پذیرد. تولید به معنای 
وسیع کلمه طبعًا توزیع کاالها، یعنی حمل و نقل و انبارداری معقول، حفظ 
سالمت کاالها تا رسیدن آن به دست مصرف کننده را دربر می گیرد. ما وقتی 
از تولید سخن می گوییم، این مرحله را نیز در نظر داریم، و اگرچه بخشی از 
این مرحلٔه تولید توسط بازرگانان یا هم زمان با امر بازرگانی انجام می گیرد، از 
بازرگانی سرمایه داری و گردش سرمایه داری کاالها جداست . طبیعی است 
که امر تولید گندم در سر خرمن تمام نمی شود. آن را باید به انبار و آسیاب و 
سپس به کارخانٔه نان پزی رسانید و نان را باید در اختیار مصرف کننده گذاشت. 
ولی گردش سرمایه داری کاالها به معنای اخص کلمه، چنان که گفتیم تازه پس 
از این مرحله است که آغاز می شود. زمانی آغاز می شود که بازرگان می کوشد 
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تا نان را به کسانی بدهد و آن چنان به فروش رساند که ارزش اضافی موجود در 
آن نقد شود. بدین منظور، چه بسا آرد و گندم را ماه ها بدون ضرورت در انبار 

نگاه دارد یا کاالی دیگر را از شهری به شهری حمل کند تا گران تر بفروشد.
سامان دهی  برای  تالش  از  است  عبارت  کاالها  سرمایه داری  گردش 
اضافه ارزش، و بنابراین ارزش آفرین نیست، و سرمایٔه بازرگانی نیز تا جایی که 

مشغول انجام این وظیفه است، ارزش نمی آفریند.
سودی که نصیب آن می شود، بخشی است از اضافه ارزش تولید شده در 

رشتٔه تولید.

2. هزینٔه گردش

یکی  است:  نوع  دو  بر  هزینه  این  می کند.  ایجاب  هزینه ای  طبعًا  کاال  گردش 
انبارداری  نقل،  و  مانند هزینٔه حمل  تولید،  از هزینٔه  هزینه ای که جزئی است 
معقول و غیره. ما گفتیم که این نوع فعالیت ها اگرچه در بخش بازرگانی انجام 
می گیرد، بخشی است از فعالیت تولیدی؛ دنبالٔه تولید است و لذا بارآور است. 
هزینه ای هم که به این فعالیت ها تعلق گیرد بخشی خواهد بود از هزینٔه تولیدی.
دّومین نوع هزینه در عرصٔه گردش، هزینٔه غیرتولیدی است که فقط خاص 
سرمایه داری و مربوط به گردش سرمایه داری به معنای اخص آن است. گشتن 
به دنبال مشتری و نقد کردن ارزش و اضافه ارزش کار آسانی نیست. از انتشار 
آگهی تبلیغاتی گرفته تا ساختن ویترین ها و نگاهداری و انبار کردن کاال بیش 
از حد معقول و فقط به انتظار یافتن مشتری مناسب، و در زمان ما رشوه دادن 
البته  که  است،  َبرج  نیست،  تولیدی  هزینه  این  دارد.  هزینه  ساختن،  کودتا  و 
سرمایه دار به حساب مصرف کننده می گذارد. کارگران و کارمندان بازرگانی 
که در امر گردش کاال به معنای اخص سرمایه داری آن مشغول اند ارزش نوینی 
نمی آفرینند. بااین حال استثمار می شوند. روزانه کار آنها نیز به دو بخش الزم 
آنهاست، و  نیروی کار  برابر ارزش  و اضافی تقسیم می شود، که زمان الزم، 
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زماِن اضافی پرداخت نشده است و به سرمایه دار تعلق می گیرد. ممکن است 
نیز  اضافه ارزشی  طبعًا  و  نمی آفرینند  ارزشی  کارگران  این  وقتی  شود  سؤال 
که  است  این  پاسخ  معناست؟  چه  به  آنها  روزانه کار  تقسیم  پس  نمی آفرینند، 
برادران  که  اضافه ارزشی هستند  نقد کردن  بازرگانی مشغول  کارگران بخش 
آنها در رشته های تولیدی به وجود آورده اند. کارگران بازرگانی طی زمان الزم 
طی  و  آنهاست،  کار  نیروی  ارزش  برابر  که  می کنند  نقد  اضافه ارزش  آن قدر 

زمان اضافی، هر قدر اضافه ارزش نقد کنند به سرمایه دار تعلق می گیرد.

3. نقش سرمایٔه بازرگانی در ایران امروز

جامعه،  اقتصادی  نسج  بغرنجی  دلیل  به  آن،  نظیر  کشورهایی  و  ما  کشور  در 
باید نکات  سرمایٔه بازرگانی وظایف چند جانبه ای دارد، و هنگام بررسی آن 

زیرین را در نظر داشت:
مؤسسات  در  شده  تولید  کاالهای  سامان ِده  تنها  بازرگانی  سرمایٔه   -1
این  مختلف  اجزای  میان  را  واسط  نقش  بلکه  نیست،  داخلی  سرمایه داری 
نسج بغرنج ایفا می کند. تولید خرده کاالیی را با تولید صنعتی، تولید مبتنی بر 
مناسبات پیش از سرمایه داری را با بازار سرمایه داری و بالعکس پیوند می دهد.
اقتصاد  و  ایران  داخلی  بازار  میان  واسط  ایران  بازرگانی  سرمایٔه   -2

چندشاخه ای آن با بازار جهانی، و قبل از همه بازار امپریالیستی است.
در ایران نیز سرمایٔه بازرگانی مدت ها پیش از سرمایٔه صنعتی پدید آمد و 
این  اینک  به قدرت برتر رسید.  از آن رشد یافت و  بیشتر و سریع تر  به مراتب 
تناسب به سود سرمایٔه صنعتی در حال تغییر است، ولی هنوز سرمایٔه بازرگانی 

ایران قدرت فراوانی دارد )در قیاس با صنعت(.
قشر فوقانی سرمایٔه بازرگانی ایران از ده ها سال پیش با سرمایٔه امپریالیستی 
به  که  است  قشر  همین  گرفت.  عهده  به  ایران  در  را  آن  داللی  و  درآمیخت 
دولتی  انحصاری  تکامل سرمایه داری  با  کمپرادور دالل معروف است.  قشر 
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در وضع سرمایٔه دالل  انحصارهای چندمّلیتی،  پیدایش  و  مقیاس جهانی  در 
تغییراتی حاصل شده و می شود. این سرمایه از حالت خالص بازرگانی بیرون 
آمده و ظاهر صنعتی و نیمه صنعتی )مونتاژ( به خود می گیرد که چند و چون آن 

جداگانه بررسی خواهد شد.
صنعت  سوی  به  گام هایی  اخیر  قرن  آغاز  در  ایران  بازرگانی  سرمایٔه 
برداشت، ولی به علت وجود موانع جدی که امپریالیست ها و ارتجاع داخلی 
پیش  مالکین  با  اتحاد  سوی  به  و  کرد  کج  را  خود  راه  گذاشتند،  آن  برابر  در 
رفت و به خرید دهات و زمین های کشاورزی پرداخت و از آن بر اساس رژیم 
مزارعه بهره برداری کرد، و از این حیث نقش دوگانه ای ایفا نمود: بدین معنا 
که از یک سو در حدودی که برای سرمایٔه امپریالیستی و سرمایٔه صنعتی داخلی 
سودمند بود، دیوارهای اقتصاد طبیعی را شکست و تولید کشاورزی و تولید 
دستی روستایی ایران را بیش از پیش خصلت کاالیی داد و کمک کرد که بخشی 
از تولید ده ایران به کاال بدل شده به بازارهای داخلی و خارجی راه یابد، و در 
عوض کاالهای صنعتی در بازارهای دهات به فروش رسد. اّما از سوی دیگر، 
سرمایٔه بازرگانی با پیوندی که با سرمایٔه امپریالیستی و ملک داری نیمه فئودالی 
برقرار کرد، به رشد سرمایه زیان زد و آن را از جادٔه خویش منحرف ساخت؛ 

دقیق تر بگوییم، به این انحراف کمک کرد.
در حال حاضر هنوز اقتصاد ایران نسج بغرنجی دارد و خالص سرمایه داری 
و  کشاورزی  در  داخلی  تولید  از  مالحظه ای  قابل  بخش  هم  هنوز  نیست. 
بخش  هنوز  و  می شود،  تولید  خرده کاالیی  کوچک  مؤسسات  در  پیشه وری، 
درعین حال  ولی  می گردد.  وارد  خارج  از  داخلی  مصرف  از  مهمی  بسیار 
سرمایٔه صنعتی نیز در حال رشد است. بازرگانی این شاخه های جداگانٔه نسج 

بغرنج اقتصاد را به هم می پیوندد.
در داد و ستد با تولیدکنندگان کوچک، سرمایٔه بازرگانی واسطٔه غارتگری 
است. نظام قیمت گذاری چنین است که کاالهای مورد نیاز زحمتکشان شهر 
و ده به بهای بسیار گرانی در اختیار آنان قرار می گیرد و کاالهای تولید شده 
خریداری  آنان  از  ارزانی  بسیار  بهای  به  خرده کاالیی  تولیدکنندگان  توسط 
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می شود.
مثاًل در مهر ماه 1350، بهای پنبه در سر خرمن هر کیلو 19 ریال1 و در 
همان وقت در بازار تهران 50 ریال بود2، بیش از دو برابر و نیم سر خرمن. 
بازرگانان پنبه را از دهقانان 19 ریال می خرند و سپس به 50 ریال می فروشند، 
و پس از تبدیل آن به پارچٔه نخی، به چند برابر قیمت به دهقانان برمی گردانند. 
چنین تفاوتی- اگر نه به این شدت- در سایر انواع محصوالت وجود دارد. در 
سر خرمن قیمت ها بسیار پایین می آید و چند ماه بعد که دهقانان محصول خود 
را فروختند، قیمت ها باال می رود. )روشن است که تولید کنندگان بزرگ تابع 
قیمت های سر خرمن نیستند. آنها معموالً کاالی خود را به طور عمده فروشی 

و به بهای بازار می فروشند(.
تولید  کوچک  کارگاه های  در  که  نیز  غیرکشاورزی  کاالهای  مورد  در 
به  کوچک  تولیدکنندگان  از  بسیاری  است.  منوال  همین  به  وضع  می شود 
سرمایٔه بازرگانی وابسته اند. آنها کاالهای خود را از همان ابتدا برای بازرگان 
معّین و طبق قرار قبلی تولید می کنند و به بهای ارزان تحویل می دهند3 و سپس 
بازار  به  تا  می گردد  دست  چند  مختلف  درجات  بازرگانان  توسط  کاال  این 

داخلی یا برای صدور به خارج عرضه شود.
بازرگانانی که کاالهای تولیدکنندگان کوچک را به چنین قیمت های نازلی 
از دستشان خارج کرده اند، کاالهای تولید شده در داخل یا به خصوص کاالهای 
خارجی را به بهای گرانی به دهقانان و تولیدکنندگان کوچک تحویل می دهند. 
سرمایه داری  توسط  نیز  ایران  اقتصاد  غیرسرمایه داری  بخش  طریق،  این  از 
مجموعٔه  متوسط  سود  و  می شود  استثمار  به شدت  خارجی  به ویژه  و  داخلی 
با چه نسبتی  انحصاری خارجی  اینکه سرمایٔه  باال می رود.  سرمایٔه اجتماعی 
تقسیم،  این  بر سر  تقسیم می کند و چگونه  داخلی  با سرمایٔه  را  سود حاصله 

1-  » سالنامٔه آماری کشور«، 1351، صفحٔه 276.
2-  » تهران اکونومیست«، سّوم مهرماه 1350.

3-  این نوع معامله َسلف َخری و سلم کاری نامیده می شود. بازرگانان خریدار، محصولی را که دهقان 
چند ماه دیگر به دست خواهد آورد، از قبل معامله می کنند و بابت آن بیعانه ای به او می دهند و تعهد 
می گیرند که کاال به بهایی ارزان تر از بازار تحویل داده شود. این نوع معامله سلف خری یا بنابر فقه 

اسالم بیع سلم نامیده می شود و یکی از راه های غارت تولیدکنندگان کوچک است.
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دیگری  موضوع  می آید،  پدید  امپریالیستی  سرمایٔه  با  مّلی  سرمایه داری  تضاد 

است که باید جداگانه بررسی شود.
اّما  است،  بزرگ  سرمایه های  دست  در  ما  کشور  خارجی  بازرگانی 
بازرگانی داخلی از هرم بزرگی تشکیل شده که در قاعدٔه آن تعداد بسیار کثیری 
فروشندگان کوچک1 قرار گرفته اند. هرچه به رأس هرم نزدیک تر می شویم از 
تعداد سرمایه داران کاسته شده بر میزان سرمایٔه فردی آنها افزوده می شود. این 
همچنین  و  کاالها  اضافه ارزش  سامان دهی  وظیفٔه  خویش  مجموع  در  شبکه 
وظیفٔه غارت تولیدکنندگان کوچک را به عهده دارد. اّما از این غارت به قشر 
فروشندگان کوچک سهمی نمی رسد. آنها در تالش معاش و به امید اینکه به 
سرمایه دار بزرگ بدل خواهند شد، چه بسا با ناشایسته ترین وسایل و شیوه ها 
به غارت مصرف کنندگان کم مایه- از کارگر گرفته تا دهقانان- می پردازند. 
اّما سرمایه دارانی که در رأس هرم نشسته اند همٔه این اموال غارتی را از چنگ 
می کنند.  استثمار  را  آنان  خود  حتی  و  می آورند  بیرون  کوچک  فروشندگان 
و  کوچک  فروشندگان  ورشکستگی  جهت  در  سرمایه داری  بازرگانی  تکامل 

بدل شدن آنان به کارگران- از جمله کارگران بازرگانی- پیش می رود.

4. سرمایٔه استقراضی و سرچشمٔه بهرٔه پول

چنان که در صفحات پیش گفتیم، یکی از اشکال سه گانٔه سرمایه، شکل پولی 
آن است که به صورت وام به سرمایه دار شاغل )سرمایه دار صنعتی یا بازرگانی( 
واگذار می شود تا در مقابل، بهره ای به آن تعلق گیرد. به این ترتیب، سرمایٔه 
استقراضی در نظر اّول عبارت از مقداری پول است که به خاطر دریافت بهره- 

یعنی مقدار بیشتری پول- در اختیار سرمایه دار شاغل گذاشته می شود.
از  پیش  فرماسیون های  در  سرمایه  نوع  این  ظاهری،  شکل  نظر  از 

1-  در سال 1348 تعداد کل خرده فروشی ها از 200 هزار بیشتر بود. » سالنامه آماری کشور«، سال 
1351، صفحٔه 556.
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سرمایه داری نیز وجود داشت که سرمایٔه ربایی نامیده می شود. مدت ها پیش از 
پیدایش سرمایه داری، رباخوارانی بودند که مبالغی پول نقد در اختیار داشتند 
نیازمندان واگذار می کردند.  به  به صورت وام  بهره  برابر دریافت  را در  آن  و 
اّما سرمایٔه ربایی اگرچه در ظاهر شبیه سرمایٔه استقراضی سرمایه داری است، 

ماهیتًا با آن تفاوت دارد.
سرمایٔه  بتوانیم  بهتر  سپس  تا  چیست  در  ماهوی  تفاوت  این  ببینیم  ابتدا 
استقراضی را بررسی کنیم. در فرماسیون های پیش از سرمایه داری، وقتی که 
نیروی کار کاال نبود و نمی شد پول را به صورت سرمایٔه موّلد به کار انداخت، 
کسانی به رباخوار برای دریافت وام مراجعه می کردند که به پول، نه به عنوان 
سرمایه، بلکه به عنوان وسیلٔه پرداخت، نیاز داشتند. آنان معموالً برده داران و 
فئودال هایی بودند که زندگی طفیلی داشنتد. دخلشان با خرجشان نمی خواند 
و برای پرداخت قرض هایی که داشتند یا ادامٔه زندگی طفیلی، به پول نیازمند 
امالک  و  منقول  اموال  مقابل  در  کرده  مراجعه  رباخواران  به  و  می شدند 
خویش وام می گرفتند. آنها این وام را پس از دریافت در امور تولیدی به کار 

نمی انداختند، بلکه به مصرف امور غیرتولیدی و تشریفاتی می رسانیدند.
مراجعه  رباخواران  به  اجبارًا  که  بودند  نیز  پیشه ورانی  و  دهقانان  البته 
بلکه  نبود،  تولید  به قصد گسترش  پول  دریافت  نیز  آنان  اّما هدف  می کردند، 
کوچکشان  اقتصاد  در  که  خألیی  کردن  پر  برای  و  اضطراری  حالت  در  آنان 
بابت  و  می گرفتند  رباخوار  از  وام  وثیقه،  و  گروگان  قبال  در  بود،  آمده  پدید 

قرض هایی که داشتند می پرداختند.
مصرف  به  اقتصادی  امور  از  خارج  و  شده  دریافت  ترتیب  بدین  که  پولی 
رسیده بود نمی توانست اضافه ارزش پدید آورد. فئودالی که برای تأمین هزینٔه 
از  وامی  جنگی  هزینه های  تأمین  احیانًا  یا  مجلل  کاخ  ایجاد  نوش،  و  عیش 
رباخوار گرفته بود، از محل مصرف وام، درآمدی که بتواند بابت آن بپردازد 
به دست نمی آورد. او مجبور بود اصل و فرع وام را از محل دیگری، از درآمد 
امالک خویش، از بهرٔه مالکانه ای که از دهقانان می گرفت بپردازد یا سرانجام 

امالک خود را بفروشد و باالی قرض بدهد.
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همچنین دهقان و پیشه ور خرده پای غارت شده ای که برای تأمین زندگی 
از  افتاده است،  دام رباخوار  به  و  بار قرض رفته  زیر  بچٔه خود  روزمرٔه زن و 
بهرٔه  پرداخت  برای  معموالً  را  وام  این  او  ندارد.  درآمدی  وام  مصرف  محل 
وامی که قباًل گرفته و نتوانسته بپردازد دریافت می کند و مجبور است اصل و 
فرع وام را از حاصل زحمت خود بپردازد و سرانجام هستی خویش را فدای 

آن کند.
هرچه  می کند.  تعیین  تقاضا  و  عرضه  رابطٔه  تنها  را  ربایی  وام  بهرٔه  میزان 
وضع وام گیرنده دشوارتر و نیاز او به دریافت وام بیشتر بوده و محل پرداخت 

آن نامطمئن تر باشد، بهرٔه وام سنگین تر است.
بنا بر آنچه گفتیم، سرمایٔه ربایی سه خصوصیت عمده دارد:

افتادن در امور تولیدی نیست . 1 وامی که رباخوار می دهد برای به کار 
معنا،  این  به  و  نمی کند،  اضافه ارزش  ایجاد  گیرنده  وام  دست  در  و 
سرمایٔه ربایی فقط از یک طرف، یعنی فقط در دست رباخوار و برای 

او سرمایه ای  است که اضافه ارزش می آورد.
بهرٔه آن بسیار سنگین است و محدویت اقتصادی ندارد.. 2
او . 3 نیست،  سودآور  گیرنده  وام  دردست  ربایی  سرمایٔه  که  آنجا  از 

مجبور است اصل و فرع وام را از منبع دیگری تأمین کرده و بپردازد. 
)در مورد پیشه وران و دهقانان از حاصل زحمت خویش، و در مورد 

فئودال ها و برده داران از غارت توده ها.(
اشکال  و  انواع  به  و  نمی رود  میان  از  رباخواری  پیدایش سرمایه داری،  با 
به هیچ وجه  می گوییم،  سخن  استقراضی  سرمایٔه  از  وقتی  اّما  می ماند1.  باقی 
1-  حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری رباخواری وجود دارد و گسترش می یابد. در ایاالت 
متحدٔه آمریکا سرمایٔه ربایی زیر کنترل سازمان های گانگستری »مافیا« قرار دارد. رباخواران »نهنگان« 
نامیده می شوند و دریافت هفته ای 20٪ بهره را طبیعی تلقی می کنند. مشتریان آنها به طور عمده از 
صاحبان مغازه ها و مؤسسات کوچک و فارمرها ]کشاورزان[ و خانواده های کم درآمد تشکیل می شود 
که بانک ها به آنان قرض نمی دهند. مثاًل کارگری در سال 1949 برای معالجه مجبور شد 20 دالر  از 
رباخواران قرض کند. مدت ده سال هر هفته 2 دالر و 25 سنت، یعنی جمعًا 1053 دالر پرداخت. 
این رباخواری دیگر از بقایای نظام های پیش از سرمایه داری نیست. تجسمی است از طفیلی گری و 

فساد فزایندٔه سرمایه داری معاصر از یک سو، و فقر فزایندٔه توده های مردم از سوی دیگر.
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آنها  با سرمایٔه ربایی اشتباه کرد، اگرچه از نظر ظاهر تفاوتی میان  نباید آن را 
موجود نیست. هر دو مبلغی سرمایٔه پولی اند که بهره می آورند، اّما در واقع آن 

دو تفاوت ماهوی باهم دارند.
سرمایٔه استقراضی ویژٔه شیوه تولید سرمایه داری و یکی از اشکال سه گانٔه 
موجودیت سرمایه است. این سرمایه در جهت گسترش تولید و به عنوان جزئی 
اقتصاد می گذارد.  سرمایٔه استقراضی هم در  به عرصٔه  پا  از سرمایٔه اجتماعی 
دست وام دهنده و هم در دست وام گیرنده، سرمایه است. یعنی برای هر دوی 
وام  دادن  از  منظورش  و  است  سرمایه دار  دهنده  وام  هم  است.  سودآور  آنها 
کسب سود )به شکل بهرٔه پول( است، هم گیرنده سرمایه دار است و هدفش 
از دریافت وام به کار انداختن آن و کسب سود است. برای توضیح مطلب به 
فصل های گذشته برمی گردیم. در فصل دّوم از بند هفتم وقتی از وظایف پول 
سخن می گفتیم یادآوری کردیم که در تولید کاالیی، پول کاالی ویژه ای است 
که پنج وظیفه دارد، و سپس در فصل سّوم، زمانی که از تبدیل پول به سرمایه 
سخن می گفتیم، نشان دادیم که با پیدایش سرمایه داری پول نقش تازه ای پیدا 
می کند. با پول می توان نیروی کار خرید و آن را استثمار کرد و از این طریق بر 

مقدار پول افزود.
ماهیت سرمایه داری استقراضی و داد و ستد بر سر آن، در همین روند تبدیل 
پول به سرمایه نهفته است. از زمان پیدایش سرمایه داری، پول این خاصیت را 
جمع  کسی  دست  در  که  پولی  شود.  بدل  سرمایه  به  می تواند  که  می کند  پیدا 

بقایای  نیز رباخواری در ده و شهر َبالی اجتماعی بزرگی است. در دهات هنوز  ما   در کشور 
قابل مالحظه ای از رباخواری فئودالی وجود دارد. توده های وسیع دهقانان زحمتکش به مقادیر زیاد 
مقروض اند. در سال 1354 اعالم شد که دولت برای کمک به پرداخت فقط بخشی از وام دهقانان 
به رباخواران، چهار میلیارد ریال اختصاص می دهد. این رقم از وسعت وامداری دهقانان حکایت  

می کند.
پابه پای رشد سرمایه داری و ورشکست شدن قشرهای متوسط، شبکٔه وسیع  نیز  ایران  در شهرهای 
نفر چاقوکش حرفه ای )به عنوان مأمور دریافت   نزول خواری رشد می کند که فقط در تهران صدها 
سفته  و  چک  تومان  صدهزار  قرض،  تومان  ده هزار  برای  نزول خواران  دارد.  اختیار  در  اقساط( 
آنها کسبٔه خرده پا،  تومان است. مشتریان  تا 200  تومان روزانه 120  ده هزار  بهرٔه قرض  می گیرند. 
کارگاه های کوچک در حال ورشکست و کارمندان کم درآمد دولتی است. )روزنامٔه » رستاخیز«، 7 

آبان 1356، روزنامٔه » کیهان«، 13 مهرماه 1356(.
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شده و عاطل افتاده، ممکن است موقتًا به شخص دیگری واگذار شود که او 
می تواند این پول را به سرمایه بدل کند و به وسیلٔه این پول از کارگران بهره کشی 

کرده، اضافه ارزش پدید آورده، و به صورت سود تصاحب کند.

بدین ترتیب، پول به دلیل قابلیت بدل شدن به سرمایه، ارزش مصرف 
و اهمیت خرید و فروش پیدا می کند.

وام گیرنده مطمئن است که از به کار انداختن آن سودی به دست خواهد 
آورد که می تواند با صاحب پول تقسیم کند، و صاحب پول مطمئن است که 
از به کار افتادن این پول درآمدی حاصل خواهد شد که ممکن است سهمی به 

او برسد.
انجام  داد و ستدی  ترتیب میان صاحب پول و سرمایه دار کارفرما  این  به 
آن  بر  را  خود  مالکیت  پول  صاحب  نیست.  پول  مالکیت  سر  بر  که  می شود 
استفاده  یعنی  پول،  ارزش مصرف  انتقال موقت  بر سر  حفظ می کند. معامله 
این  از  به سرمایه است. صاحب پول حق استفاده  از استعداد بدل شدن پول 
بارآور  سرمایٔه  صاحب  سرمایه دار  به  معّینی  مدت  برای  را  مصرف  ارزش 
واگذار می کند و در مقابل آن، سهمی از اضافه ارزشی را که از به کار انداختن 

پول به مثابه سرمایه تولید شده، دریافت می دارد.
مثاًل کارخانٔه ایران ناسیونال 10 میلیون ریال از بانک توسعٔه صنعتی وام 
تولید  گسترش  برای  نیست،  اضطرار  و  ناچاری  روی  از  وام  این  می گیرد. 
است. ایران ناسیونال با این پول مؤسسات خود را توسعه داده، تعداد بیشتری 
کارگر استخدام می کند و تعداد بیشتری اتومبیل مونتاژ کرده، و در نتیجه سود 
بیشتری به دست می آورد، و از این محل مبلغی بابت بهرٔه وام به بانک مزبور 

می پردازد، و بقیه سهم خود اوست. بنابراین:

بهره ای که به سرمایٔه استقراضی تعلق می گیردعبارت است از بخشی 
از اضافه ارزشی که سرمایه دار صاحب سرمایٔه بارآور در قبال استفاده 
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از ارزش مصرف سرمایٔه استقراضی به صاحب آن می پردازد.

نرخ بهرٔه سرمایٔه استقراضی در فاصلٔه حداقل و حداکثری در نوسان است. 
حداقل این نرخ باید باالتر از صفر باشد، در غیر این صورت واگذاری وام و 
قبول خطر از دست رفتن آن، معنای خود را برای وام دهنده از دست می دهد. 
حداکثر نرخ بهره نیز باید پایین تر از نرخ متوسط سود باشد، در غیر این صورت 
دریافت وام برای سرمایه دار کارفرما صرف نمی کند. البته درمواقع غیرعادی، 
سرمایه دارانی که در وضع دشواری قرار گرفته اند شاید وام هایی با نرخ بهرٔه 
باالتر از نرخ متوسط سود دریافت کنند، اّما در حالت عادی و آنگاه که سخن 
بر سر استفاده از سرمایٔه استقراضی برای گسترش تولید است، نرخ بهره باید 
در حدود معقول کمتر از نرخ متوسط سود باشد تا این سود به طور قابل قبولی 
بین دو سرمایه دار: صاحب سرمایٔه استقراضی و کارفرمای وام گیرنده، تقسیم 

شود.
بنا بر آنچه گفتیم:

سرمایٔه استقراضی برای به کار افتادن در امور تولیدی و گسترش آن به . 1
صورت وام واگذار می شود.

بهرٔه این وام حداقل و حداکثر اقتصادی دارد.. 2
این بهره از محل سودی که از کاربرد اصل وام به صورت سرمایه به . 3

آمده پرداخت می شود. یعنی سرمایٔه استقراضی در دست هر  دست 
دو طرف: هم وام گیرنده و هم وام دهنده، سرمایه بوده و برای هر دو 

سودآور است.
نرخ بهرٔه سرمایٔه استقراضی به سوی کاهش می رود. علت آن دوتاست: 
یکی اینکه نرخ متوسط سود رو به کاهش دارد و طبعًا نرخ بهره را پایین می آورد. 
دیگر اینکه در جامعٔه سرمایه داری طفیلی گری تشدید می شود و تعداد کسانی 
که حاضر نیستند حتی در حدود کارفرما کار کنند و از طریق واگذاری سرمایٔه 
استقراضی زندگی می کنند روبه افزایش است، و افزایش عرضٔه پول، نرخ بهره 

را پایین می آورد.
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یادآوری می کنیم که کاهش نرخ بهره نیز روندی است گرایشی که در طول 
زمان تظاهر می کند، وگرنه نرخ بهره ممکن است در کوتاه مدت حتی افزایش 
نیز نشان دهد، و اصوالً این نرخ مانند قیمت سایر کاالها در نوسان است، منتها 

علی رغم نوسان ها، در طول زمان کاهش می یابد.
سرمایٔه استقراضی طفیلی ترین نوع سرمایه است. صاحبان این سرمایه به 
نیستند  حاضر  اّما  می کنند،  استثمار  را  کارگر  طبقٔه  سرمایه داران  سایر  همراه 
طفیلی گری  آنها  شغل  کنند.  کار  نیز  »مدیر«  عنوان  به  و  آنها  درحدود  حتی 
است. در نظر آنها پول خود زایندٔه پول است. در سطح جامعٔه سرمایه داری 
نیز چنین می نماید. ریشٔه بهرٔه پول به آسانی شناخته نمی شود و این تصور را که 

پول، پول می زاید، تقویت می کند.
اقتصاددانان بورژوا بهره ای را که در مقابل واگذاری سرمایٔه استقراضی به 
دست می آید حالل تر از شیر مادر می دانند. آنان مدعی اند که صاحب سرمایٔه 
به مصرف  را  )آن  نکرده  استفاده  از سرمایٔه خود  اینکه  مقابل  در  استقراضی، 
درسنامٔه  نوشتٔه  به  بنا  شده-  متقبل  نیز  را  مخاطراتی  و  نرسانیده(  شخصی 
پول  بهرٔه  عنوان  به  مبلغی  دریافت  استحقاق  انصافًا  و  »حقًا  تهران-  دانشگاه 
که  آنچه  از  است  ترجمه ای  تهران  دانشگاه  درسنامٔه  نوشتٔه  این  دارد.1«  را 

اقتصاددانان بورژوایی نظیر فیشر آمریکایی و ِکینس انگلیسی گفته اند.
محل پرداخت و سرچشمٔه  نکتٔه مهمی که در این اظهار نظر پنهان مانده، 
بهرٔه پول است. فرض می کنیم که صاحب سرمایٔه استقراضی »حقًا و انصافًا 
استحقاق دریافت بهره« را داشته باشد. اّما دریافت کنندٔه سرمایٔه استقراضی، 
یعنی سرمایه داری که سرمایٔه استقراضی را به وام می گیرد، بهرٔه آن را از کجا 
می پردازد؟ تولید کنندٔه این بهره کیست؟ درست به همین پرسش اصلی است 
این  که  است  مارکیسستی  اقتصاد  و  نمی دهد.  پاسخ  بورژوایی  اقتصاد  که 
از  پس  البته  می آورد.  دست  به  کارگران  نشدٔه  پرداخت  کار  در  را  سرچشمه 
اینکه کارگر استثمار شد و مبلغی از این بابت گیر طبقٔه سرمایه دار آمد، آنها این 

1-  » اقتصاد«، نوشتٔه دکتر علی اصغر پورهمایون، جلد اّول، صفحٔه 396، )درسنامٔه دانشکدٔه حقوق 
دانشگاه تهران(.
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مبلغ را طبق قوانین ویژٔه سرمایه داری میان خود تقسیم می کنند و هرکس که 
زورش بیشتر است »حقًا و انصافًا« مقدار بیشتری دریافت می کند، ولو اینکه 

در سرتاسر عمر خویش یک ساعت کار مفید و سودمند انجام نداده باشد.

5. اعتبار سرمایه داری و َاشکال آن

پدید  اعتبار  نوع  استقراضی، دو  بازرگانی و سرمایٔه  پابه پای گسترش سرمایٔه 
می آید. اعتبار بازرگانی و اعتبار پولی یا بانکی.

الف- اعتبار بازرگانی
دو  میان  نسیه  معاملٔه  از  است  عبارت  آن  سادٔه  معنای  در  بازرگانی  اعتبار 
سرمایه دار. سرمایه دار فروشنده تعهد می کند که بهای کاال را نقدًا مطالبه نکند 
و مدت معّینی، که معموالً کوتاه و چندماهه است، به خریدار مهلت دهد. مبلغ 
کل بهای کاالیی که با چنین مهلتی فروخته شده، اعتباری است که فروشنده به 

خریدار واگذار کرده است.
اعتبار بازرگانی اعتباری است که:

می کنند.  واگذار  یکدیگر  به  تولید  بازار  در  شاغل  »سرمایه داران 
اعتبار بازرگانی بنیان سیستم اعتباری است... هر سرمایه دار با یک 

دست اعتبار می دهد و با دست دیگر می گیرد.«1
واگذار  کاالیی  سرمایٔه  صورت  به  که  است  این  بازرگانی  اعتبار  ویژگی 
می شود، جزئی است از کل سرمایه ای که مشغول دورپیمایی است. این اعتبار 
باید امر گردش کاال و به طور کلی سامان دهی محصول اجتماعی را تسهیل 
کند. خصلت تولید چنان است که در رشته های گوناگون، محصول به طور 
هم زمان آمادٔه تحویل و سامان دهی نیست. رشتٔه معّینی محصول خود را تولید 
هنوز  معامله  طرف  رشتٔه  محصول  درحالی که  است،  کرده  عرضه  بازار  به  و 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، مجموعٔه آثار، جلد 25، بخش دّوم، صفحٔه 21.
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آماده نیست. این ناهم زمانی، واگذاری اعتبار بازرگانی و داد و ستد نسیه را 
الزامی می کند. اگر اعتبار بازرگانی نباشد، خرید وفروش کاالها و لذا گردش 
سرمایه داری با دشواری بزرگی روبرو می شود. بسیارند سرمایه دارانی که مایل 
به تعویض ماشین آالت کارخانه اند یا به مواد خام نیاز دارند، اّما پول نقد برای 
پرداخت بها در اختیارشان نیست. اعتبار بازرگانی به کمک می رسد تا معامله 

انجام شود و بهای کاال پس از مدت معّینی پرداخت گردد.
یا خرید نسیه، میان خریدار و فروشنده  بازرگانی  اعتبار  برابر دریافت  در 
بهادار،  سند  این  در  می شود.  نامیده  سفته  یا  برات  که  می شود  مبادله  سندی 
سررسید پرداخت و مبلغ پرداخت قید شده است. برات و سفته پس از صدور 
در  که  می گیرد،  قرار  معامله  مورد  و  می افتد  گردش  به  بهادار  ورق  عنوان  به 

صفحات بعد ضمن بررسی معامالت بانکی از آن یاد خواهیم کرد.
گسترش اعتبار بازرگانی و خرید و فروش مدت دار و تحویل سفته و برات 
به جای پول، درعین حال که از خصلت تولید منشأ می گیرد و گردش کاال را 
آسان می کند، زمینه ای برای انواع معامله های ناسالم فراهم می آورد و به نوبٔه 

خویش تضادهای سرمایه داری را تشدید می نماید.
آنچه در اصطالح عمومی سفته بازی می نامند، همین نوع معامله های ناسالم 
است که بر اساس اعتبار بازرگانی و داد و ستد سفته و برات انجام می گیرد. 
سرمایه داری )بازرگانی( که گمان می کند چند ماه دیگر بهای کاالی معّینی در 
بازار باال خواهد رفت، از هم اکنون سفارشی برای خرید کاال می دهد، بدون 
اگر  که  است  این  او  مقصود  باشد.  کاال  گرفتن  تحویل  خواستار  واقعًا  اینکه 
حسابش درست بود و قیمت کاال باال رفت، آن را مجددًا بفروشد. معامله ای 
که چنین خریداری با فروشنده انجام می دهد از هر دو سو نسیه است. بدین 
معنا که نه خریدار پولی پرداخت کرده و نه فروشنده کاالیی تحویل داده است. 
داد و ستدی که انجام گرفته عبارت است از قبول تعهد  متقابل: فروشنده تعهد 
تحویل  شده  تعیین  قیمت  به  کاال  معّینی  مقدار  موعد،  سر  در  که  است  کرده 
دهد، و خریدار تعهد کرده است که سر موعد کاال را تحویل گرفته و پول آن را 
بپردازد. سفته ای که در این معاملٔه مدت  دار بین خریدار و فروشنده مبادله شده، 
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تا سررسید پرداخت پول و تحویل کاال ورق بهاداری  است که خود مستقل از 
گردش کاال خرید و فروش می شود و می گردد. اگر حساب خریدار درست 
باشد و بهای کاال تا موعد تحویل باال رود، او می تواند سفتٔه خود را به سود 
او مجبور  آمد،  پایین  بها  و  نبود  او درست  برعکس، حساب  اگر  و  بفروشد، 
است سفته را به فرد دیگری واگذار کند یا با پرداخت مبلغی به فروشنده، از 
تحویل گرفتن کاال خودداری کند. معامله بر سر یک سفته ممکن است بارها و 
بارها تکرار شود و با نوسان قیمت در بازار، سفته دست به دست بگردد، بدون 
اینکه در واقع کاالیی توزیع شده باشد. این معامله ها واقعی نیست. مجازی 

است. نوعی شرط بندی و قمار بر سر قیمت است.
که  نیستند  معصومی  افراد  قمار  این  در  کنندگان  شرکت  که  است  روشن 
سفته ای داده، معامله ای کرده و با خیال راحت و به امید آینده دست روی دست 
بگذارند. آنها گرگان و نهنگان بازار سرمایه اند و با تمام وسایل می کوشند تا 
به طور مصنوعی هم شده وضع بازار را به سود خویش تغییر دهند. در شرع 
کالی  )بیع  باشد  مدت دار  طرف  دو  هر  از  که  فروش  و  خرید  نوع  این  اسالم 
طور  به  مسلمانی  مدعیان  از  بسیاری  ایران  بازار  در  اّما  است.  باطل  بکالی( 
وسیعی در سفته بازی شرکت می کنند، چرا که همه چیز در مذهب سرمایه داری 
و  فساد  دولتی،  قدرت  از  سوءاستفاده  توطئه گری،  احتکار،  است:  مشروع 

رشوه خواری، از عادی ترین وسایلی است که سفته بازان به کار می گیرند.
نتیجٔه سفته بازی باال بردن قیمت ها، بدتر کردن وضع زندگی زحمتکشان، 
پایین آوردن درآمد واقعی آنها به سطحی به مراتب پایین تر از ارزش نیروی کار، 
باز هم  تشدید  و  رقابت، ورشکست کردن هرچه وسیع تر کوچکترها  تشدید 

بیشتر تضادهای سرمایه داری است.

ب- اعتبار پولی یا بانکی
نوع دّوم اعتبار سرمایه داری، اعتبار پولی یا بانکی است که از طرف بانک ها به 
سرمایه داران کارفرما واگذار می شود. تفاوت اعتبار بانکی با اعتبار بازرگانی، 
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از جمله در این است که اعتبار بازرگانی بخشی از سرمایٔه کاالیی است و به 
تولید کننده ماشین آالت  مثاًل کارخانٔه  حساب سرمایٔه فعال واگذار می شود. 
و تجهیزات قندسازی به کارخانٔه قند اعتبار می دهد که ماشین آالت مورد نیاز 
از  اعتبار جزئی است  این  بپردازد.  به شرط مدت  را  آن  پول  و  بخرد  را  خود 
قند  کارخانٔه  به  کاالیی  سرمایٔه  صورت  به  که  ماشین سازی  کارخانٔه  سرمایٔه 

واگذار شده است.
اّما اعتبار بانکی یکی از انواع سرمایٔه استقراضی است. اعتبار بانکی بخشی 
کارفرما  اختیار  در  و  کرده  را جمع آوری  آنها  بانک  که  آزاد  پول های  از  است 
گذاشته است. مثاًل همان کارخانٔه قند- که یاد کردیم- برای خرید ماشین آالت 
مورد نیاز خویش ممکن است به جای اعتبار بازرگانی از فروشنده، اعتبار پولی 
از یک بانک دریافت دارد. ماشین آالت خود را با این پول بخرد و سپس پول 
به  بانک  از طرف  ترتیب  این  به  که  پولی  اعتبار  برگرداند.  را سر موعد  بانک 
کارفرما واگذار می شود، سرمایه ای است که تا کنون در خارج از دورپیمایی 
قرار داشت. پول آزادی بود که هنوز بدل به سرمایه نشده و به دورپیمایی نیفتاده 
بود. ولی اینک که بانک آن را به کارفرما واگذار می کند، این پول به سرمایه بدل 

شده و به سرمایه ای که مشغول دورپیمایی است اضافه می شود.

6. بانک و سود بانکی

واسطٔه واگذاری اعتبار پولی بانک ها هستند. این مؤسسات پول های »آزاد« را 
جمع می کنند و در اختیار سرمایه داران کارفرما قرار می دهند. در موقع بحث 
را نشان دادیم و گفتیم که  »آزاد«  منابع پول های  استقراضی،  از سرمایه داری 
به  که  مبالغی  است.  سرمایه  دورپیمایی  محصول  عمده  طور  به  »آزاد«  پول 
با  که  کارگران  دستمزد  شده،  گذاشته  کنار  ثابت  سرمایٔه  استهالک  حساب 
در  که  بازنشستگی  حساب  و  کارگران  بیمٔه  حساب  می شود،  پرداخت  تأخیر 
است.  »آزاد«  موقت  طور  به  الاقل  که  است  پول هایی  می ماند،  صندوق ها 
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نیز  پس انداز قشرهای متوسط و اعتبارهایی که از بودجٔه دولت داده می شود 
منبع مهم دیگری است برای پیدایش پول های »آزاد«.

»آزاد« و واگذاری  پول های  این  بانک ها جمع آوری  از وظایف مهم  یکی 
اقتصاد  نوینی که در  با کاالی  این معامله  بانک در  به خواهندگان است.  آنها 
در  چنان که  می کند.  معامله  »پول-سرمایه«،  یعنی  شده،  پیدا  سرمایه داری 
فروش  و  خرید  دارد.  تفاوت  کاالها  سایر  با  کاال  این  گفتیم،  پیش  صفحات 
آن نیز با خرید و فروش سایر کاالها متفاوت است. هنگامی که کاالی »پول-
اّما  سرمایه« فروخته می شود، مالکیت ارزش آن در دست فروشنده می ماند، 
ارزش مصرف آن- یعنی استعداد پول برای تبدیل شدن به سرمایه- برای مدت 

معّینی به خریدار منتقل می گردد.
بانک ها که با این کاالی جدید داد و ستد می کنند به طور عمده مالک پولی 
که دریافت کرده یا واگذار نموده اند نیستند. آنها واسطه اند. مالکیت پول از آِن 

دیگران است، اّما اختیار پول در دست آنهاست.
بانک ها برای جمع آوری پول های آزاد، سپرده می پذیرند. سپرده به طور 
عمده بر دو نوع است: سپرده های دیداری و سپرده های مدت دار. سپرده های 
دیداری و حساب جاری اشخاص به این شرط به بانک داده شده که صاحب 
سپرده یا صاحب حساب جاری در هر لحظه ای که بخواهد می تواند تمام پول 
جاری  حساب  و  دیداری  سپرده های  مقابل  در  بانک ها  بگیرد.  پس  را  خود 
بهره ای به صاحب پول نمی دهند و حتی در بعضی موارد، کارمزدی نیز از آنان 
بانک صندوقدار  می گیرند. در پذیرش سپرده های دیداری و حساب جاری، 
سرمایه داران دیگر است. سرمایه داران به جای اینکه پول را در صندوق خود 
نگاه دارند، آن را به بانک می سپارند و در مقابل چک بانکی می گیرند، و هر 
بار که به پرداخت پول نیازمند بودند، به جای اصل پول، چک بانکی می کشند.
سپرده های دیداری و حساب های جاری بسیار سّیالند، یعنی از یک طرف 
وارد بانک شده و از طرف دیگر بیرون می روند، و بانک باید همواره مبالغی 
پول حاضر در ذخیرٔه خود برای پرداخت این حساب ها داشته باشد. با این حال، 
همواره بخش اعظم همین سپرده های دیداری و حساب های جاری نیز »آزاد« 
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به  خود  سپردٔه  دریافت  برای  واحد  آِن  در  معموالً  حساب  صاحبان  می شود. 
بانک مراجعه نمی کنند و بانک با این اطمینان- که از تجربٔه طوالنی به دست 
آمده- می تواند مبالغی از حساب های جاری اشخاص را نیز در اختیار گرفته 

به صورت وام به دیگران واگذارد.
تجربه به بانک ها یاد داده است که کافی است فقط »حدود 6 تا 7 درصد 
سپرده های جاری«1 را در ذخیره داشته باشند. البته اکتفا کردن به چنین نسبتی 
نتواند  که  شود  فقیر  چنان  بانک  صندوق  است  ممکن  است.  بزرگی  ریسک 
حساب جاری اشخاص را در مقابل چکی که می کشند پرداخت کند. در این 
صورت بانک از اعتبار می افتد: همٔه دارندگان سپرده یکباره برای پس گرفتن 
سپرده های خود هجوم می آورند؛ بانک ورشکست می شود، و در شرایطی که 
تک سرمایه ها این چنین در سرمایٔه اجتماعی به هم تنیده اند و همٔه سرمایه داران 
ورشکستگی  است  ممکن  بانک  یک  ورشکستگی  مقروض اند،  یکدیگر  به 

عمومی را به دنبال آورد.
از زمانی که دولت های سرمایه داری در امور اقتصادی نقش فعال ارشادی 
به عهده گرفته و بانک های مرکزی تشکیل شده اند، معموالً حدود 20 درصد 

سپرده های جاری به عنوان ذخیرٔه قانونی الزامی شده است.
بانک ها معموالً از اینکه موظفند درصد قابل مالحظه ای از سپرده هایی را 
ابراز  بسپارند  مرکزی  بانک  به  قانونی  ذخیرٔه  عنوان  به  دارند  خود  نزد  در  که 
عدم رضایت می کنند. در واقع نیز حق با آنهاست. نگاهداری این مقدار ذخیره 
طریق  این  از  مرکزی  بانک های  اّما  نیست.  ضروری  بانکی  معامالت  نظر  از 
سیستم اعتباری کشور را کنترل می کنند و اعتبارات را در جهتی که سیاست 

دولت- سرمایه داری بزرگ- ایجاب می کند، سوق می دهند.
نوع دیگر سپرده ها، سپرده های مدت دار است. صاحب سپرده پول خود را 
برای مدت معّینی به بانک سپرده و تعهد کرده است که قبل از انقضای مدت آن 
را پس نگیرد. در برابر چنین سپرده هایی از طرف بانک بهره ای نیز به صاحب 
انقضای مدت  از  قبل  البته صاحب سپرده می تواند  پرداخت می شود.  سپرده 

1-  » اقتصاد«، پل ساموئلسن، جلد اّول، صفحٔه 513.
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نیز پول خود را پس بگیرد، اّما در این صورت از محل بهره ای که به او تعلق 
می گرفت، و احیانًا از اصل پول ضرر خواهد کرد.

پس انداز نیز که اشکال آن بسیار گوناگون است، سپردٔه مدت دار محسوب 
می شود. در برخی از انواع پس انداز، شرط مدت قید می شود و در مواردی هم 
که چنین شرطی نباشد، معموالً صاحبان پس انداز جز در مواقع ضرورت به 

سراغ آن نمی روند.
هرچه مدت سپرده بیشتر باشد، نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد بیشتر 
است. بانک ها از این طریق کوشش می کنند که صاحبان سپرده را به نگهداری 

هرچه طوالنی تر سپردٔه خود در نزد بانک  ترغیب کنند.
ذخیرٔه  مدت دار،  سپرده های  صاحبان  نیاز  مورد  وجه  پرداخت  برای 
به مراتب کمتری الزم است. بانک ها این ذخیره را در حدود 5 درصد سپرده ها 

در نظر می گیرند و 95 درصد دیگر را به کار می اندازند.
پاسیو  فعالیت  مدت دار-  چه  و  دیداری  و  جاری  چه  سپرده ها-  دریافت 
زیرا  ثبت می شود،  بدهی  بانک ها در ستون  ترازنامٔه ساالنٔه  بانک است و در 

بانک در مقابل این سپرده ها بدهکار است.
بانک ها برای اینکه در پرداخت وام دست گشاده تری داشته باشند، ممکن 
است از دولت یا بانک های بزرگتر اعتباری دریافت دارند. در این صورت چنین 
بانکی واسطه ای خواهد بود میان وام دهندٔه اصلی )دولت یا بانک بزرگتر( و 
دریافت کنندٔه نهایی وام. در بررسی معامالت بانکی ایران نمونه های این نوع 

داد و ستدها را نیز به دست خواهیم داد.
بانک ها پول هایی را که از این راه ها کسب کرده اند برای واگذاری اعتبار 
وام  باشند  آن  خواهان  که  سرمایه دارانی  به  و  قرارداده  استفاده  مورد  بانکی 
می دهند. وام بانکی معموالً کوتاه مدت است. اّما در مواقعی که هدف پشتیبانی 
از سرمایه دار معّین در رشتٔه معّین باشد، وام های بلندمدت نیز واگذار می شود. 
سرمایٔه  نوع  از  که  بانکی-  اعتبار  نوع  این  واگذاری  بر  عالوه  بانک ها 
این  می کنند.  دخالت  نیز  بازرگانی  اعتبارهای  کار  در  است-  استقراضی 
که  سرمایه داری  می گیرد.  انجام  اسناد  نزول  و  َبرات  خرید  طریق  از  دخالت 



338     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
شرط  به  سفته ای  یا  برات  او  از  و  داده  دیگری  سرمایه دار  به  بازرگانی  اعتبار 
مدت گرفته است، ممکن است قبل از سررسید مهلت پرداخت برات یا سفته 
به پول آن نیازمند شود. چنین سرمایه داری می تواند سند بهادار خود را به بانک 
واگذار کند که در سررسید مهلت، وجه آن را از بدهکار بستاند. بانک در مقابل 
دریافت این سند و پرداخت قبل از موقع وجه آن، مبلغی از صاحب سند تنزیل 
هزار  برات  مثاًل  می کند.  کم  سند  وجه  از  چیزی  دیگر،  عبارت  به  می گیرد. 

تومانی را به ُنه صد تومان می خرد.
خرید برات و اسناد نزولی نیز نوعی واگذاری وام و به کار انداختن سرمایٔه 
استقراضی است. اگر بروات نزول نشوند همچنان به صورت اعتبار بازرگانی 
باقی می مانند و نمایندٔه جزئی از سرمایه ای هستند که مشغول دورپیمایی است. 
وجه  آنها  مقابل  در  بانک  و  می شوند  فروخته  بانک  به  بروات  این  وقتی  اّما 
از  خارج  که  را  »آزاد«  پول های  از  مبلغی  که  معناست  بدان  این  می دهد،  نقد 

دورپیمایی بود، وارد دورپیمایی کرده و به سرمایٔه فعال افزوده است.
بانک ها عالوه بر این نوع داد و ستدها و واگذاری اعتبار، بیش از پیش رأسًا 
به سرمایه گذاری می پردازند، در شرکت ها سهیم می شوند، به خرید و فروش 
زمین و مستغالت می پردازند، در مؤسسات تولیدی سرمایه گذاری می کنند. 
مؤسسات،  سایر  در  شرکت  و  سهام  خرید   ، بروات  نزول  اعتبار،  واگذاری 
فعالیت اکتیو بانک است که در ترازنامٔه بانک و در ستون دارایی وارد می شود.
از آنچه که گفتیم می توان به قدرت عظیمی که بانک ها با گذشت زمان در 
در  بانک ها  که  نوینی  نقش  و  مطلب  این  پی برد.  می کنند  متمرکز  خود  دست 
مرحلٔه انحصاری سرمایه داری )مرحلٔه امپریالیستی( ایفا می کنند، در صفحات 
بند  در  که  نکته ای  یادآوری  به  تنها  اینجا  در  شد.  خواهد  بررسی  به دقت  بعد 
مربوط به گردآیی و تمرکز سرمایه )فصل هشتم- روند انباشت سرمایه( گفتیم 
اکتفا می کنیم و آن اینکه اعتبار پولی در ظاهر نقش کمکی دارد، اّما رفته رفته به 
مکانیسم عظیمی بدل می شود که سرمایه های کوچک را خرد کرده، به سلب 
تمرکز  امر  و  کرده  پیروز  را  بزرگ  سرمایه های  می انجامد؛  آنها  از  مالکیت 

سرمایه را تسریع می کند.
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که  می آید  وجود  به  جدیدی  کاماًل  قدرت  سرمایه داری  تولید  »با 
عبارت از اعتبارات است. قدرت مزبور که ابتدا تحت عنوان دستیار 
به وسیلٔه  و  می شود  میدان  وارد  بود،  شده  پنهان  انباشت  فروتن 
کمابیش  جامعه  سطح  در  که  را  پولی ای  وسایل  نامرئی  تارهای 
و  می کشد  شریک  یا  منفرد  سرمایه داران  سوی  به  است  پراکنده 
و  می شود،  رقابت  میدان  در  وحشتناکی  و  جدید  سالح  به زودی 
تمرکز  منظور  به  شگرفی  اجتماعی  مکانیسم  صورت  به  سرانجام 

سرمایه درمی آید.«1
به  کسب سود  قصد  به  نظیر سایر سرمایه داران،  بانکداران،  بانکی-  سود 
از  سود  این  و  است  چقدر  آنان  سود  نرخ  دید  باید  آورده اند.  روی  رشته  این 
توضیح  به  زیادی  نیاز  سود  نرخ  مورد  در  می شود؟  تأمین  منبعی  و  محل  چه 
برقرار باشد و سرمایه ها  تا وقتی اصل رقابت در جامعٔه سرمایه داری  نیست. 
بتوانند از رشته ای به رشتٔه دیگر انتقال یابند، هر سرمایه ای از نرخ متوسط سود 

برخوردار خواهد بود. این اصل در مورد سرمایٔه بانکی نیز صادق است.
و اّما دربارٔه اینکه سود بانکی از چه منبعی تأمین می شود، توضیح مختصری 
مورد نیاز است، زیرا در ظاهر جامعٔه سرمایه داری چنین می نماید که بانکدار 
اصوالً کاری به تولید و رابطه ای با کارگر ندارد و سودی که به دست می آورد 

از داد و ستد پول است، و گویا خوِد پول، سود بانکی را به وجود می آورد.
مارکس با توجه به این نکته است که سرمایٔه استقراضی را »سرمایه-فِتیش« 
می نامد، بدین معنی که روابط میان انسان ها به طور کامل در زیر پوشش ظاهری 
این سرمایه پنهان می شود و چنین می نماید که این خود سرمایٔه پولی است که 

پول زاییده است.
البته این فقط ظاهر پدیده است. در ماهیت امر، پول نمی تواند پول بزاید. 
بانکداران  کرده اند.  تولید  کارگران  که  است  اضافه ارزشی  از  نیز  بانکی  سود 
با  که  به عنوان سرمایه دارانی  نیستند،  با کارگران طرف  اگرچه خود مستقیمًا 
سرمایه  این  که  را  بهره ای  از  بخشی  می کنند،  ستد  و  داد  استقراضی  سرمایٔه 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول ترجمٔه فارسی، صفحٔه 568، )تکیه از ما است(.
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کل  تقسیم  در  بانکداران  دیگر،  عبارت  به  می کنند.  تصاحب  آورده  دست  به 
اضافه ارزشی که کارگران تولید کرده اند شرکت می ورزند و به نسبت سرمایٔه 

خود سهمی از آن می برند.

7. اهمیت و نقش اعتبار در تولید سرمایه داری

اعتبار سرمایه داری چندین نقش مهم ایفا می کند که عبارتند از:
میان  رقابت  پیش  صفحات  در  ما  سود.  متوسط  نرخ  ایجاد  به  کمک   -1
رشته ها و انتقال سرمایه ها از رشته ای به رشتٔه دیگر را تشریح کردیم و گفتیم 
اثر  بر  و  می کنند  فرار  ُپرسود  به رشته های  از رشته های کم سود  که سرمایه ها 
آن، نرخ متوسط سود به وجود می آید. اّما روشن است که در زندگی واقعی 
انتقال سرمایه ها به این آسانی و به سرعت ممکن نیست. ده ها و صدها میلیون 
دالر سرمایه که در رشته ای مانند فوالد سازی به کار افتاده نمی تواند به آسانی 
حالت  این  سرمایه داری  اعتبار  یابد.  انتقال  پتروشیمی-  مثاًل  دیگر-  رشتٔه  به 
پولی  اعتبار  زیرا  می کند،  جبران  حدودی  تا  را  سرمایه  جمود  و  وابستگی 
به آسانی می تواند  ندارد.  پابندی  به طور مطلق سّیال است و هیچ گونه  تقریبًا 
به رشته های ُپرسود هجوم آورد و تولید در این رشته ها را باال برد و به پیدایش 

نرخ متوسط سود کمک کند.
2- اعتبار سبب می شود که گردش کاال تسریع شده و از هزینهٔ آن کاسته 
شود. بر اثر وجود اعتبار و اسناد اعتباری نظیر برات و سفته و چک، چه بسا 
پولی هم رد و بدل نمی شود. بانک ها بدهی ها و بستانکاری ها را باهم تعدیل و 
تسویه می کنند. به عالوه، به علت وجود سیستم اعتباری، چنان که گفتیم، پول 
بیکار نمی ماند. سرمایه دار مجبور نیست مقداری از سرمایه اش را بخواباند. 

همٔه سرمایه در حال حرکت و بهره کشی است.
نیز  کاال  گردش  تسریع  و  می کند  کمک  کاال  گردش  تسریع  به  اعتبار   -3
به نوبٔه خود به سرعت بازتولید سرمایهٔ اجتماعی کمک می کند، زیرا  وقفه در 
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کار تولید را به حداقل می رساند. سرمایه دار صنعتی می تواند کاالی مورد نیاز 
خویش را به موقع بخرد ولو اینکه پول نقد نداشته باشد. او می تواند کاالیی را 

که تولید کرد به  سرعت بفروشد، ولو اینکه خریدار پول نداشته باشد.
می کند  تشدید  را  آن  تضادهای  سرمایه داری،  گسترش  ضمن  اعتبار   -4
بدهکاری  نوعی  اعتباری،  سیستم  اثر  بر  می نماید.  تسریع  را  آن  نابودی  و 
عمومی و زنجیری پدید می آید که در آن همٔه سرمایه داران به همٔه سرمایه داران 
بدهکارند. در این سیستم زنجیرِی بده و  بستان کافی است یک حلقه بگسلد تا 
تمام زنجیر از هم بپاشد. سیستم اعتباری با همان شدتی که در دورٔه رونق به 
شکوفایی و گسترش تولید کمک کرده، در لحظات بحران و مراحل رکود و 

کساد هزاران مؤسسه را زیر آوار می گیرد و ورشکست می کند.
به عالوه اعتبار چنان که گفتیم، پایه و اساس معامالت اسپکوالتیو است. 
نباید  خرید  موقع  در  که  آنجایی  از  ندارند،  کاالیی  به  نیازی  که  خریدارانی 
یک  ترتیب  این  به  و  آن سفارشی می دهند  امید گران شدن  به  بپردازند،  پولی 
چشم  از  را  بازار  واقعی  اوضاع  و  می آورند  وجود  به  مصنوعی  تقاضای  نوع 
تولیدکنندگان پنهان می دارند. به این ترتیب، تولیدکنندگان درست در لحظه ای 
بحران  می افزایند.  خود  تولید  بر  نیست،  موجود  بازار  در  واقعی  تقاضای  که 

کمی به تأخیر می افتد ولی با شدتی به مراتب بیشتر آغاز می گردد.

8. خصلت دوگانٔه اعتبار

توجه  سرمایه داری  اعتبار  دوگانٔه  خصلت  به  خویش  بزرگ  نبوغ  با  مارکس 
ماشین  یک سو  از  سرمایه داری  اعتباری  سیستم  که  می دهد  نشان  او  می کند. 
بهره کشی سرمایه داری و پروار شدن مشتی بیکاره را به حساب زحمت غیر، 
تکامل  گسترده  سرمایه داری  جامعٔه  سرتاسر  در  که  عظیمی  مکانیسم  حد  تا 
عدٔه  به دست  روزافزونی  به طور  را  مکانیسم  این  هدایت  فرمان  و  می بخشد 
دیگر،  سوی  از  اّما  می سپارد.  بزرگ  سرمایه داران  از  معدودتری  و  معدود 
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شکل گذار است به شیؤه نوین تولید، یعنی  این نوع اجتماعی تر شدن تولید، 
سوسیالیسم که در آن نه تنها تولید خصلت اجتماعی دارد، بلکه وسایل تولید 

نیز اجتماعی است.
بانک ها حسابدار عمومی جامعه اند. وقتی شبکٔه بانکی به حد کافی رشد 
کند، اقتصاد جامعه را چنان فرا می گیرد که در دفاتر بانک ها وضع اقتصادی 
عمومی کشور منعکس می شود. با دردست گرفتن این شبکه می توان اقتصاد 

کشور را در دست داشت. مارکس می نویسد:
بانکی... شکل حسابداری اجتماعی و توزیع وسایل  »در سیستم 

تولید در مقیاس جامعه داده شده است. اّما فقط شکل آن.«1
با استادی تمام در کار  را  آن  اندیشٔه مارکس را تکامل بخشید و  این  لنین 
بانکی  سیستم  می توان  که  کرد  توجه  او  برد.  کار  به  سوسیالیسم  ساختمان 
سرمایه داری را گرفت، ماهیت آن را تغییر داد و در خدمت دولت دیکتاتوری 

پرولتاریا گماشت.

9. نظری به ویژگی های سیستم اعتباری و بانکداری ایران امروز

نیز  ایران  سرمایه داری  اعتباری  سیستم  سرمایه داری،  سریع  رشد  پابه پای 
به سرعت رشد می کند و از بسیاری جهات ویژگی های رشد سرمایه داری را در 
ایران امروز در خود منعکس می سازد. در سال 1342 )1963( کل اعتبارات 
بانکی که به بخش خصوصی )یعنی سرمایه داران( واگذار شد، 72/9 میلیارد 
ریال )کمی بیش از یک میلیارد دالر( بود. در سال 1354، مطابق 1975، این 
رقم به 988/6 میلیارد ریال )14/3 میلیارد دالر( رسید، یعنی در عرض 12 
سال تقریبًا 14 برابر شد. سپرده های سرمایه داران و پس انداز قشرهای متوسط 
در بانک ها که در سال 1342، 58 میلیارد ریال )900 میلیون دالر( بود، در 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، نقل از مجموعٔه آثار مارکس و انگلس، چاپ روسی، جلد 25، 
بخش دّوم، صفحٔه 156.
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سال 1354 به 844 میلیارد ریال )12/8 میلیارد دالر( رسید، یعنی 15 برابر 
شد.1

گسترش  نیز  سرمایه داری  بانکی،  شبکٔه  اعتبارات  مبلغ  رشد  با  متناسب 
یافته، به طوری که فقط در شش سالٔه 1348-1354 تعداد بانک های کشور 

از 26 به 35 رسید.2
با آنکه اکثر بانک های ایران بازرگانی بوده و درمعامالت بازرگانی خارجی 
کشور دست اندرکارند، از هم اکنون تخصصی شدن آنها آغاز شده و بانک های 
تخصصی و گسترش در کار آنند که نقش بزرگتری در سازمان بانکی کشور 

ایفا کنند.
عمومی  و  کلی  نظر  از  اگرچه  امروز،  ایران  بانکی  و  اعتباری  سیستم 
کنونی  مرحلٔه  در  است،  سرمایه داری  کشورهای  سایر  اعتباری  سیستم  نظیر 

ویژگی هایی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم:
1- از نظر فعالیت پاسیو یا طرف بدهی بانک ها، عمده ترین ویژگی سیستم 
نسبتًا کم  آن  در  »آزاد« سرمایه داران  پول های  که سهم  است  این  ایران  بانکی 
است. بانک ها بخش قابل مالحظه ای از درآمد دولتی را در اختیار می گیرند و 
به جای پول آزاد سرمایه داران به گردش در می آورند. علت این امر دوتاست: 
که  نیست  پرسرمایه  و  پرقدرت  آن چنان  ایران  سرمایه داری  هنوز  اینکه  یکی 
پول های آزاد آن رقم بزرگی را تشکیل دهد و بتواند اعتبارات ضرور، به ویژه 
خدمت  در  دولت  اینکه  دیگر  کند.  تأمین  ارز  به  را  خارجی  بازرگانی  اعتبار 
سرمایه داران بزرگ است و در مرحلٔه کنونی تکامل جامعه، که هدف دولت 
سرمایه داران  اختیار  در  دولتی  درآمد  به عمد  است،  سرمایه داری  تازاندن 

گذاشته می شود تا در دست آنان به سرمایٔه سودآور بدل شود.
و  صنعت  توسعٔه  نظیر  بانک هایی  یعنی  تخصصی،  بانک های  مورد  در 
معدنی، اعتبارات صنعتی توسعٔه کشاورزی و غیره، عملیات پاسیو بانکی به 
سخنرانی  از   1354 سال  آمار  و   ،1351 سال  کشور«،  آماری  سالنامٔه   « از   1342 سال  ارقام    -1
کیهان« 12   « آمریکا، روزنامٔه  و  ایران  پول  بازار  کنفرانس  در  بانک مرکزی  رئیس  حسنعلی مهران، 

اسفند ماه 1354.
2-  همان جا.
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معنای تالش برای جمع آوری پول های آزاد تقریبًا وجود ندارد. این بانک ها یا 
دولتی یا متکی به دولتند و به جای جمع آوری پول های آزاد به طور مستقیم، از 
بودجٔه دولتی تغذیه می شوند و »طرف بدهی« ترازنامٔه آنها تقریبًا به طور کامل 
از اموال دولتی تشکیل می شود. در سال 1349 جمع کل پولی که در اختیار 
فقط  فقط و  مبلغ  این  از  بوده که  ریال  میلیارد  قرار داشته 67/7  بانک ها  این 
)آن هم  از 1٪( سپردٔه بخش خصوصی است  بیش  ریال )کمی  میلیارد   7/4
بیشتر حقوق بازنشستگی و نظایر آن که کارمندان پرداخته اند(. 99٪ دریافتی 
این بانک ها از اموال دولتی است. از سال 1353 که درآمد نفت افزایش یافت، 
سال  این  در  کرد.  تغییر  سرمایه داران  سود  به  چشمگیری  طرز  به  ارقام  این 
بانک های مزبور 193 میلیارد ریال از دولت پول گرفتند )سه برابر سال 49(.

یابد. اگر سرمایه داری  ادامه  این وضع نمی تواند همواره  طبیعی است که 
ایران به حد کافی رشد کند، بانک ها از محل سرمایه های آزاد نیز تغذیه خواهند 
شد. ولی تا وقتی درآمد نفت بخش بزرگ درآمد مّلی را تشکیل دهد وسیاست 
سرمایه دارسازی دولت ادامه یابد، این ویژگی در فعالیت بانک های ایران دیده 

خواهد شد.1
2- از نظر عملیات اکتیو، یعنی طرز استفاده از پول هایی که در بانک جمع 
شده، مسئله درست برعکس آن چیزی است که در عملیات پاسیو دیدیم. بدین 
تقریبًا  می گیرند،  دولت  از  عمده  طور  به  که  را  پولی  ایران  بانک های  که  معنا 
به طور انحصاری در اختیار سرمایه داران بزرگ می گذارند. از جمله در سال 
1349 بانک های تجارتی و تخصصی ایران 283 میلیارد ریال به سرمایه داران 
و  سرمایه داران  به  دولتی  وام  و  اعتبار  مبلغ   1354 سال  در  داده اند.  اعتبار 
مشارکت در بانک ها به مبلغ 1670 میلیارد ریال رسیده است )نسبت به سال 

49 پنج برابر شده است(.
ایران ویژگی دیگری نیز دارند و آن  3- از نظر عملیات اکتیو، بانک های 

1-  ارقام از گزارش ها و ترازنامٔه بانک مرکزی ایران آورده می شود. یادآوری کنیم که سپردٔه بخش 
و  بیمه  حق  و  متوسط  قشر  پس انداز  که  است  مدت دار  سپردٔه  بیشتر  ایران  بانک های  در  خصوصی 

بازنشستگی را شامل می شود.
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اینکه وام ها و اعتبارات آنها به طور عمده اعتبار بازرگانی و نزول بروات است 
که به گسترش بازرگانی خارجی )واردات( کمک می کند. وام ها و اعتبارات 
صنعتی و کشاورزی نقش درجه دّوم دارند. در دهٔه اخیر به طور متوسط 80 
تا 85٪ اعتبارات بانک ها به بخش بازرگانی و خدمات و حدود 15 تا کمتر از 
20٪ آن به کشاورزی و صنعت پرداخت شده است. افزایش درآمد نفت این 
نسبت را به زیان صنعت و کشاورزی تغییر داد. دولت سهم بیشتری از درآمد 
تا سرمایه گذاری در صنعت و  نفت را صرف واردات کاالهای خارجی کرد 

کشاورزی.
4- یکی از ویژگی های مهم بانک های تجارتی و تخصصی ایران درآمیزی 
سرمایه های آنها با سرمایٔه بانک های کشورهای امپریالیستی است. بانک های 
تجارتی ایران بدون استثنا، و بانک های تخصصی ایران به طور عمده، سرمایٔه 
مختلط دارند، یعنی با یک یا چند بانک بزرگ کشورهای امپریالیستی شریکند. 
این جانب از مسئله و همچنین نقش بانک های ایران در تمرکز سرمایه و پروار 
کردن و مسلط ساختن سرمایه داران بزرگ و اشراف مالی بر اقتصاد ایران، در 

فصل های بعدی درسنامه بررسی خواهد شد.

10. مّلی کردن بانک ها

در برنامه های احزاب کمونیست و بسیاری از احزاب پیگیر مّلی و دموکراتیک، 
مّلی کردن بانک ها به عنوان اصل مهم اقتصادی قید می شود. از جمله در برنامٔه 
نیز در همان مرحلٔه مّلی و دموکراتیک انقالب، مّلی کردن  ایران  حزب توده 
بانک ها مطرح و طلب شده است. ضرورت این امر از نقطه نظر تکامل سالم 
توجه  باید  است.  آشکار  کاماًل  مردم  خدمت  به  آن  گماشتن  و  کشور  اقصاد 
اموال  کردن  مّلی  معنای  به  به هیچ وجه  و  هنوز  بانک ها  کردن  مّلی  که  داشت 
صاحبان سپرده ها و از جمله سپرده های سرمایه داران در بانک ها نیست، زیرا 
این  ادارٔه  تنها  و  می ماند  باقی  سپرده  صاحب  آِن  از  همچنان  سپرده  مالکیت 
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از ماهیت  به دولت منتقل می شود. در صفحات پیش وقتی  سپرده هاست که 
استقراضی  سرمایٔه  که  کردیم  یادآوری  می گفتیم  سخن  استقراضی  سرمایٔه 
دست  در  آن  ارزش  مالکیت  می شود،  واگذار  وام  صورت  به  که  هنگامی 
وام دهنده می ماند و تنها ارزش مصرف آن به وام گیرنده منتقل می شود. در 
چه  و  قبل  چه  سپرده ها  این  ملکیت  است.  چنین  نیز  بانکی  سپرده های  مورد 
بعد از مّلی شدن در دست صاحبان آنهاست. کسی که قبل از مّلی شدن بانک 
ریال  صدهزار  نیز  شدن  مّلی  از  پس  داشت،  بانکی  در  سپرده  ریال  صدهزار 
سرمایٔه  نیست؛  سپرده ها  می شود  مّلی  آنچه  داشت.  خواهد  بانک  در  سپرده 

بانک، و مهم تر از آن عملیات بانکی و به کار انداختن سپرده هاست.
در ایران امروز چنان که یاد کردیم ، عملیات پاسیو بسیاری از بانک ها از 
هم اکنون به طور عمده دولتی است و بسیاری از بانک ها رسمًا دولتی هستند. 
لذا مّلی کردن بانک ها در ایران امری است کاماًل منطقی که برای سالم سازی 
اقتصاد کشور و هدایت درآمد مّلی در جهت رشد سریع و مستقل اقتصاد مّلی 

و تأمین رفاه عمومی ضرورت مطلق دارد.

11. شرکت های سهامی

بازتولید  سرمایه داری،  بازتولید  دادیم،  توضیح  پیش  صفحات  در  چنان که 
خویش  ویژٔه  تولید  ابزار  یعنی  ماشین  به  وقتی  سرمایه داری  است.  گسترده 
و  بزرگ  با  الزامًا  رشد  این  و  می کند،  رشد  فراوان  سرعت  با  می یابد،  دست 
بزرگتر شدن مؤسسات سرمایه داری توأم است. ضرورت باال بردن بارآوری 
می کند  ایجاب  رقبا  بر  شدن  پیروز  و  بیشتر  هرچه  سود  کسب  حرص  کار، 
دامنٔه  و  شود  استفاده  بارآورتر  و  مدرن تر  ماشین آالت  از  رشته ها  همٔه  در  که 
بزرگ  سرمایه گذاری های  به  خویش  نوبٔه  به  که  باشد  گسترده تر  هرچه  تولید 
و بزرگتر نیازمند است. اّما از سوی دیگر، شیوه تولید سرمایه داری متکی بر 
مالکیت فردی است و سرمایه  های انفرادی تک سرمایه داران نمی تواند پابه پای 
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با ضرورت  فردی  محدودیت سرمایٔه  یابد.  افزایش  ماشینی  تولید  تکامل  نیاز 
گسترش تولید بزرگ در تضاد می افتد.

سرمایه داری این تضاد را در مرحلٔه معّینی از تکامل خویش از طریق تشکیل 
کار  انجام  برای  تک سرمایه داران  سرمایٔه  که  هرجا  می کند.  حل  شرکت ها 
کفایت نکند، گروهی سرمایه دار به هم می پیوندند و از طریق تشکیل شرکت، 
سرمایه های خود را متمرکز می کنند و سرمایٔه بزرگتری را که الزم است پدید 
مثال  را  راه آهن  ساختمان  سرمایه ها،  تمرکز  از  بحث  در  مارکس  می آورند. 

می آورد و می گوید:
از  برخی  انباشت  که  هنگامی  تا  بمانیم  منتظر  می شد  قرار  »اگر 
سرمایه های انفرادی به درجٔه ساختن راه آهن برسد، هنوز جهان بی 
به وسیلٔه  که  داد  امکان  تمرکز  به عکس،  اّما  می برد.  سر  به  راه آهن 
انجام  دست  چرخاندن  یک  در  عملی  چنین  سهامی  شرکت های 

گردد.«1
طوالنی ای  تکامل  راه  تاکنون  پیدایش  آغاز  از  سرمایه داری  شرکت های 
برای  ضرور  سرمایه های  شرکت ها،  پیدایش  آغاز  در  پیموده اند. 
سرمایه گذاری های بزرگ- به مقیاس امروز- چندان زیاد نبود، به طوری که 
چند سرمایه دار معلوم و مشخص می توانستند دور هم گرد آیند و سرمایٔه الزم 
را میان خود جمع کنند. در این مرحله موضوع مهم این بود که شرکا به هم 
انظار  اعتماد کنند و از شریک خود نترسند. به عالوه الزم بود که شرکت در 
این  تأمین  برای  باشد.  برخوردار  کافی  اعتماد  و  اعتبار  از  سرمایه داران  سایر 
هدف ها بود که شرکت در آغاز به صورت شرکت های خانوادگی و دوستان 
نزدیک و مورد اعتماد با مسئولیت تضاُمنی تشکیل می شد، بدین معنا که هریک 
از شرکا ضامن شرکای دیگر بود. یعنی اگر شرکت ورشکست می شد، هریک 
از شرکا می بایست بدهکاری های شرکت را نه فقط از سرمایه ای که در شرکت 
مزبور داشت، بلکه از تمام دارایی خود بپردازد. و اگر شریکی امکان پرداخت 
این  بپردازند.  او  به جای  می بایست  شرکا  سایر  نداشت،  را  خود  بدهی های 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد اّول، چاپ فارسی، صفحٔه 569.
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بیشتری  اعتماد  از  و معموالً  دارند  نوع شرکت های تضامنی هنوز هم وجود 

برخوردار بوده و گاه می توانند اعتبار بیشتری بگیرند.
با تکامل سرمایه داری احساس می شود که شرکت هایی که تعداد شرکای 
را  سرمایه ای  عظیم  مقادیر  نمی توانند  است  تضامنی  آنان  مسئولیت  و  کم  آن 
که مورد نیاز سرمایه داری است جمع آوری کنند. الزم می آید که تعداد کثیری 
و  شوند  جمع  شرکت  یک  در  نمی شناسند  را  همدیگر  چه بسا  که  سرمایه دار 
سرمایٔه خود را روی هم بگذارند. در این صورت ضمانِت متقابل مانع بزرگی 
به  نامحدود  مسئولیت  نیست  مایل  شرکت  عضو  سرمایه دار  معموالً  است. 
به  محدود«  »مسئولیت  با  سهامی  شرکت های  که  اینجاست  از  بگیرد.  عهده 
وجود می آید. در این گونه شرکت ها حدود و ثغور مسئولیت هر عضو تعیین 
شده و اگر به فرض شرکت ورشکسته شد، هر عضو فقط در حدودی که در 
محدود  و  معلوم  شرکا  تعداد  آغاز  در  دارد.  مسئولیت  شده  تعیین  اساسنامه 
است، یعنی چند سرمایه دار عضو یک خانواده یا آشنا شرکتی تشکیل می دهند 
نوع  این  از  می گیرند.  دوش  به  مسئولیت  گذاشته اند  که  سهمی  نسبت  به  و 
شرکت ها که چه بسا جنبٔه خانوادگی دارند، هم اکنون در کشور ما بسیار فراوان 
است و شرکت های سهامی خاص نامیده می شوند. در این گونه شرکت ها اگر 
شریکی بخواهد همٔه سرمایٔه خود را یا بخشی از آن را از شرکت بیرون کشد یا 

به فردی دیگری بفروشد، باید موافقت سایر شرکا را جلب کند.
مسئولیت  با  خاص  سهامی  شرکت های  ]وقتی[  سرمایه داری،  تکامل  با 
محدود نیز پاسخگوی نیاز سرمایه داری نیست، شرکت های سهامی نوع جدید، 
یعنی شرکت های سهامی عام تشکیل می شود که اوراق سهام آن قابل خرید 
اندازٔه سهمی که خریده مسئول نفع و ضرر  به  تنها  و فروش بوده و هرکسی 
محدود  مسئولیت  با  شرکت های  سرمایه داری،  تکامل  با  البته  است.  شرکت 
کشورهای  پیشرفته ترین  در  هم اکنون  نمی رود.  بین  از  تضامنی  مسئولیت  و 
سرمایه داری این نوع شرکت ها وجود دارند. ُمنتها با رشد سرمایه داری، نوع 
شرکت های سهامی عام چنان گسترش می یابد که به شکل عمدٔه سرمایه گذاری 
بدل می شود. شرکت های سهامی عام معموالً به ترتیب زیر تشکیل می شود: 
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نظر  در  سرمایه گذاری  برای  را  سودآوری  معّین  طرح  بزرگ  سرمایه دار  چند 
می گیرند و مقدمات آن را فراهم می کنند، و سپس از طریق آگهی طرحی را 
که در دست اجرا دارند به اطالع سایر سرمایه داران می رسانند و از آنان دعوت 
می کنند که برگ سهام شرکتی را که در شرف تأسیس است خریداری کنند. 
در سال های اخیر که رشد سرمایه داری در ایران سریع است، در روزنامه های 
مثاًل  آنها روزافزون است.  تعداد  را خواند.  آگهی ها  این گونه  تهران می توان 
»کارخانٔه قند در شرف تأسیس«، »بانک صنایع در شرف تأسیس«، »شرکت 
اّول  نام مؤسسین درجه  آگهی  این  در  و غیره.  تأسیس«،  در شرف  انبارداری 
شرکت و سایر خصوصیات مؤسسٔه در شرف تأسیس که حکایت از سودآور 
بودن آن کند، درج می شود، زیرا درجٔه عالقه مندی سرمایه داران به خرید اوراق 
سهام هر شرکت مسقیمًا مربوط به سودآوری آن است. معموالً فروش برگ 
سهام شرکت به عهدٔه بانک ها واگذار می شود که در مقابل انجام این خدمات 

کارمزد می گیرند.
ادارٔه شرکت به عهدٔه مدیرانی گذارده می شود که از طرف مجمع عمومی 
صاحبان سهام انتخاب می شوند. این مدیران مؤسسه مزبور را اداره کرده و در 
آخر هر سال به حساب سود و زیان شرکت می رسند، و سودی را که به دست 
آمده میان سهام داران تقسیم کرده و سودی را که به هر ورقٔه سهم تعلق گرفته 
یا  »دیویِدند«  می گیرد  تعلق  ورقٔه سهم  هر  به  که  مبلغ سودی  می کنند.  اعالم 

سود سهام نامیده می شود.

الف- سلطهٔ مطلق سرمایه های بزرگ در شرکت های سهامی
ادارٔه  و  مدیران  انتخاب  طرز  سهامی،  شرکت های  تشکیل  طرز  دربارٔه  آنچه 
شرکت ها و طرز تقسیم سود میان سهام داران گفتیم، تنها ظاهر قضیه است و 
فقط در روی کاغذ وجود دارد. در واقع امر، ادارٔه شرکت ها در دست بزرگترین 
سهام داران است، تا جایی که سودی که به هر ورقٔه سهم تعلق می گیرد عماًل 
متفاوت است. سرمایه داران بزرگ مسلط بر شرکت، بخش اعظم سود را به 

خود اختصاص می دهند. 
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که  است  این  بر  قرار  حقوقی  نظر  از  اگرچه  شرکت ها،  ادارٔه  طرز  دربارٔه 
هیئت مدیرٔه شرکت در مجمع عمومی و با رأی همٔه صاحبان سهام انتخاب 
و  می شود  انتصاب  سهام داران  بزرگترین  طرف  از  هیئت  این  عمل  در  شود، 
سهام داران بزرگ در صورت تمایل، خود حساس ترین پست های مدیریت را 
اشغال می کنند. رسیدن به این هدف برای سهام داران بزرگ به هیچ وجه دشوار 
رأی  حق  خریده  که  سهمی  اندازٔه  به  هرکس  عمومی  مجمع  در  زیرا  نیست، 
بنابراین، مؤسسین  ندارند.  رأی  اصاًل حق  از صاحبان سهام  و عده ای  دارد، 
شرکت می توانند همواره آن مقداری از سهام را به دیگران بفروشند و چنان 
ترتیبی به کارها بدهند که اختیار مجمع در دست خودشان بماند. سهام داران 
تعیین  آنها  رأی  که  می دانند  خود  و  نیستند،  صاحب نظر  پراکنده اند،  کوچک 
کننده نیست. آنها ورقٔه سهام را نه برای دخالت در امور شرکت، بلکه برای 
در  حضور  از  چه بسا  دلیل،  این  به  می کنند.  خریداری  ساالنه  سود  دریافت 

مجمع عمومی خودداری کرده و به سهام داران بزرگ وکالت می دهند.
چنان  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  در  شرکت ها  ادارٔه  امروزین  شیؤه 
برای  اوقات حتی 10 درصد سهام  مالکیت 20 درصد و در غالب  است که 
کنترل کامل شرکت کفایت می کند. به عبارت دیگر، سرمایه داری که در رأس 
برابر یک میلیون  با مالکیت 100 هزار دالر، سرمایه ای را  شرکتی جا گرفته 
دالر کنترل می کنند. اّما سرمایه داران بزرگ تنها به همین اکتفا نمی کنند. آنان 
در پیرامون شرکت اصلی خویش که شرکت مادر نامیده می شود تعداد کثیری 
آنها  الی 20 درصد سرمایٔه  تنها 10  به وجود می آورند که  شرکت های دختر 
آن  به وجود می آید که در رأس  ترتیب هرمی  بدین  آِن شرکت مادر است.  از 
هرم،  پایٔه  در  و  نشسته،  دالری  صدهزار  مثاًل  سرمایه ای  با  بزرگ  سرمایه دار 

صدمیلیون دالر سرمایه در اختیار و کنترل اوست.
مدیریت شرکت ها معموالً به عهدٔه مدیرانی گذاشته می شود که مستخدم 
آنها  سود  به  را  شرکت  دستمزد  دریافت  مقابل  در  و  بزرگند  سرمایه داران 
سرمایه داران  برای  که  خدمتی  مقابل  در  شرکت ها  مدیران  می چرخانند. 
بزرگ انجام می دهند حقوق کالنی می گیرند، و فاصله آنها با کارمندان عادی 
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شرکت ها بی نهایت زیاد است.

ب- شیؤه ادارٔه شرکت های سهامی در ایران امروز 
کشور ما از نظر تأسیس و گسترش شرکت های سهامی هنوز در مراحل ابتدایی 
است. اکثریت قاطع شرکت هایی که تشکیل می شود شرکت سهامی خاص با 
مسئولیت محدود است که در آن عده ای از اعضای یک خانواده جمع آمده اند. 
چه بسا شکل شرکت فقط صورت ظاهر بوده، بهانه ای است برای پنهان کردن 
سرمایٔه واحد. مثاًل پدری اسم زن و فرزندان و حتی کودکان شیرخوارش را 
هم جزو صاحبان سهام می نویسد و به  اصطالح شرکت تشکیل می دهد. هدف 
از تشکیل این گونه شرکت ها استفاده از مزایای قانونی و معافیت های مالیاتی 

است که طبق قانون، شرکت ها مشمول  آنند.
بااین حال، شرکت های سهامی عام نیز در حال پیدایش و گسترش است و 
دولت به طور مصنوعی و با استفاده از انواع وسایل اقتصادی و غیراقتصادی 
گسترش این نوع شرکت ها را تسریع می کند. مدیریت در این شرکت ها هنوز 
در مراحل ابتدایی است. سرمایه داران بزرگ که مؤسسین شرکت اند در اکثریت 
قریب به اتفاق شرکت ها خود رأسا مدیریت شرکت را نیز به عهده دارند . طبق 
حدود  کرد،  خواهیم  بیان  تفصیل  با  خود  جای  به  و  کرده ایم  که  بررسی هایی 
بیمه،  شرکت های  بانک ها،  تمام  مدیرٔه  هیئت های  بزرگ  سرمایه دار  نفر   50
شرکت های بزرگ تولیدی و ساختمانی ایران را تشکیل می دهند و نام هریک 
از آنان در چند شرکت و گاه چندده شرکت تکرار می شود. تعداد افراد متنّفذ 

مسلط بر شرکت ها از رقم 50 نیز کمتر است.
از مالکیت جدا نشده و هنوز تعداد  ایرانی مدیریت  هنوز در شرکت های 
سهامی که برای کنترل کامل همٔه سرمایٔه شرکت الزم است به مراتب بیش از 

20 درصد است.
سهام  فروش  به  سرمایه داران  مالکیت،  گسترش  نام  به  که  شاه  فرمان  در 
و گسترش شرکت های سهامی عام تشویق می کند، فروش 49 درصد سهام 
توصیه شده است، یعنی 51 درصد سهام در دست سرمایه داران بزرگ می ماند 
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و  بزرگ  سهامی  شرکت های  در  باشند1.  مطمئن  اکثریت  داشتن  به  آنان  تا 
حدود  مؤسس  سرمایه داران  شده،  تشکیل  اخیر  سال های  در  که  ذکری  قابل 
75 تا 80 درصد سهام را برای خود نگه  داشته و فقط 20 تا 25 درصد آن را 
فروخته اند. به عالوه، آنان حاضر نشده اند به هر خریداری بیش از تعداد کمی 
سهام )معموالً حدود 30 تا 100 سهم( واگذار کنند. در تبلیغات ارزان قیمت 
این  برقراری  از  آنها  هدف  که  مدعی اند  شرکت ها  این  مؤسسین  روزنامه ای، 
به سرمایه دار کردن »تعداد  به خلق خدا)!( و عالقه  محدودیت گویا خدمت 
زیادی  تعداد  که  می ترسند  آنان  امر،  واقع  در  اّما  است.  »مردم«  از  بیشتری« 
از سهام شرکتشان به دست سرمایه دار بزرگ رقیب بیفتد و کنترل سرمایه از 

دستشان بیرون رود.

پ- سود شرکت های سهامی عام و طرز تقسیم آن
در صورت ظاهر، دارندگان سهام به نسبت سهمی از سرمایه که دارند، مالک 

تأسیسات و سرمایٔه شرکت محسوب می شوند.
سود ساالنه نیز هرچه باشد باید میان سهام داران تقسیم شود. اّما واقعیت 
غیر از این است. سرمایه داران بزرگ که اختیاردار شرکت اند مبلغی از سود را 
تعیین کرده و میزان سود سهام  باید میان سهام داران تقسیم شود  که هر سال 
و  ذخیره  حساب  به  مختلف  عناوین  به  ساالنه  سود  مازاد  می کنند.  اعالم  را 
بزرگ  سرمایه های  سلطٔه  و  شرکت  قدرت  بر  که  می شود  گذاشته  اندوخته 
پاداش  و  جایزه  نام  به  نیز  مالحظه ای  قابل  مبالغ  ذخایر  این  بابت  از  بیفزاید. 
و نظایر آن به حساب سرمایه داران بزرگ مسلط به شرکت ریخته می شود که 
سهام داران کوچک از آن محرومند. روشن است که پرداخت این نوع مبالغ به 
سهام داران بزرگ غیرقانونی است و باید برای آن ظاهر قانونی و کاله شرعی 

درست کرد. ولی سرمایه داران بزرگ در این کار استادند. به گفتٔه لنین:
»کسانی که در کار سفته بازی معاصر نابغه هستند می دانند چگونه 
مبالغ هنگفتی از سود را عالوه بر آنچه به عنوان بهرٔه سهام تقسیم 

1-  این قانون را در صفحات بعد بررسی خواهیم کرد.
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می شود به جیب خود بزنند!«1

بیشتر  کشوری  بر  حاکم  فساد  و  بیشتر  بزرگ  سرمایه داران  قدرت  هرچه 
انواع  ما  کشور  در  جمله  از  است.  وسیع تر  حساب سازی  برای  میدان  باشد، 
حساب سازی ها هم برای فرار از پرداخت مالیات و هم برای فریب سهام داران 
به  مثال،  برای  است.  معمول  است(  کم  بسیار  آنها  تعداد  هنوز  )که  کوچک 

ترازنامٔه دو بانک مختلط ایرانی-امپریالیستی نظری بیفکنیم:
تومان  میلیون   200 قریب   1355 سال  در  بانک  این  ایران-  صنایع  بانک 
کنار  غیره  و  استهالک  و  سرقفلی  نام  به  را  آن  از  زیادی  مبالغ  که  داشته  سود 
این  از  که  آورده،  حساب  به  ویژه  سود  را  آن  تومان  میلیون   181 و  گذاشته، 
میان  تقسیم  قابل  را  ویژه(  از نصف سود  )کمتر  تومان  میلیون  فقط 84  مبلغ 

سهام داران دانسته است. حساب تقسیم سود بانک چنین است:2
1٫819٫548٫121 ریال سود ویژه 

کسر می شود:
272٫932٫218 ریال اندوختٔه قانونی   
693٫000٫000 ریال سایر اندوخته ها!!   

12٫800٫000 ریال پاداش هیئت مدیره   
1٫691٫738 ریال ماندٔه سود نقل به سال بعد  

       
959٫548٫121 ریال جمع کل کسری از سود ویژه  
840٫000٫000 ریال باقی می ماند سود قابل تقسیم   

میلیون   133 از  بیش  مالیات،  کسر  از  پس   1355 سال  در  تهران-  بانک 
تومان درآمد خالص داشت که به نسبت سرمایٔه 500 میلیون تومانی که دارد، 
سودی برابر 26/6٪ به هر سهم تعلق می گرفت. اّما این بانک فقط ٪12/5 
به  شد؟  چه  سود  بقیٔه  پرداخت.  سهام  بابت  خالص(  سود  نصف  از  )کمتر 

اّول،  جلد  فارسی،  چاپ  منتخبات،  سرمایه داری«،  مرحلٔه  باالترین  به مثابه  امپریالیسم   « لنین،    -1
بخش 2، صفحٔه 537.

2-  روزنامٔه » رستاخیز«، 31 اردیبهشت 2536 )1356(، ترازنامٔه رسمی بانک صنایع ایران.
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ترازنامٔه بانک نگاه کنید:1

1٫330٫548٫187 ریال  درآمد خالص پس از کسر مالیات 
586٫726 ریال  سود تقسیم نشده نقل از سال قبل 

       
1٫331٫134٫913 ریال      

کسر می شود:
مبلغی که بابت صدور سهام

600٫000٫000 و جایزه به حساب سرمایه منظور گردید 
109٫582٫227 انتقال به اندوختٔه قانونی   

20٫000٫000 انتقال به سایر اندوخته ها   
1٫552٫686 سود تقسیم نشده نقل به سال بعد  

       
731٫134٫913 جمع کل کسری   
600٫000٫000 ریال  باقی می ماند سود قابل تقسیم 

سرمایٔه  به  معموالً  می شود  کسر  ویژه  سود  از  ترتیب  این  به  که  مبالغی 
شرکت افزوده می شود و از طریق غیرمستقیم به دست سهام داران، قبل از همه 

به سهام داران بزرگ، می رسد. دبیرکل بورس ایران در این باره می گوید:
»اکثر شرکت ها هرچند یک بار با استفاده از اندوخته های شرکت و 
سرمایه های جدید اقدام به افزایش سرمایه می نمایند. معمواًل در این 
مورد سهام داران قدیمی شرکت یا سهام مجانی دریافت داشته اند یا 
اینکه سهام جدید با قیمتی به مراتب کمتر از قیمت بازار به آنها داده 
شده است. مثاًل بانک توسعٔه صنعتی و معدنی در عرض چند سالی 
که از ورودش به بورس می گذرد، در چندین نوبت سهام جایزه چه 
به صورت مجانی و چه به بهای رسمی در اختیار سهام داران خود 

قرار داده است.«2

1-  روزنامٔه » رستاخیز«، 20 خرداد 2536 )1356(، ترازنامٔه رسمی بانک تهران.
2-  » تهران اکونومیست«، 7 تیرماه 1354.
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چرا شرکت ها می توانند با سهام داران عادی و کوچک خود این طور رفتار 
کنند؟ زیرا:

سرمایٔه  در  شدن  شریک  معنای  به  ظاهرًا  اگرچه  سهام  اوراق  خریدن 
واگذاری  به  بیشتر  اهمیت،  نظر  از  و  امر  واقع  در  اّما  است،  مؤسسه 
اعتبار و خریدن اوراق قرضه شباهت دارد؛ پولی است که به سرمایه ای 

که بهره می آورد تبدیل شده است.

صرف  را  پول خود  که  است  این  یک شرکت  عادی سهام  خریدار  هدف 
خرید ورقٔه بهاداری کند که ساالنه بهره ای به او خواهد داد. او می تواند پول 
خود را در حساب پس انداز بانک بگذارد و مثاًل 5٪ بهره بگیرد، یا اوراق قرضٔه 
بهره   ٪12 و  بخرد  را  شرکتی  سهام  اینکه  یا  بگیرد،  بهره   ٪8 و  بخرد  دولتی 
بگیرد. منتها در این صورت، خریدار سهم شرکت، خطری را تقبل کرده و آن 
اینکه در صورت ورشکستگی شرکت یا متضرر شدن آن، اصل پولش نیز در 

خطر است.
مؤسسین شرکت های سهامی این مسائل را در نظر می گیرند و میزان سود 
قابل تقسیم، یعنی سود سهام را طوری تعیین می کنند که کمی بیشتر از اوراق 
تا سهام شان فروخته شود. اگر شرکت  باشد  بانکی و نظایر آن  بهرٔه  قرضه و 
همٔه  میان  را  آن  که  ندارد  وجود  دلیلی  آورد،  دست  به  این  از  بیشتر  سودی 

سهام داران تقسیم نماید؛ آن را به سرمایٔه شرکت و بر قدرت خود می افزاید.

ت- سهام ممتاز و نقش آنها در ادارٔه شرکت و تقسیم سود
گسترش  عام  سهامی  شرکت های  که  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  در 
اوراق  پول،  جمع آوری  قصد  به  شرکت ها  از  برخی  کرده،  پیدا  چشمگیری 
نباید  »ممتاز«  کلمٔه  می شود.  نامیده  ممتاز«  »سهام  که  می کنند  منتشر  سهامی 
بلکه  نیستند،  عادی  سهام  از  برتر  واقع  در  اوراق  این  زیرا  دهد،  فریب  را  ما 
سهام ممتاز به سهامی گفته  نامیده می شوند.  پست ترند ولی اصطالحًا ممتاز 
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محرومند.  شرکت  امور  ادارٔه  در  دخالت  هرگونه  و  رأی  حق  از  که  می شود 
همچنین حقی بر مجموع سود شرکت ندارند. ولی در عوض شرکت مقدار 
حداقل تعیین شده ای از سود را برای آنها تضمین می کند. مثاًل قرار بر این است 
که به سهام ممتاز درهرحالت- ولو اینکه شرکت ضرر هم بکند- 4 یا 6 درصد 
سود ساالنه تعلق گیرد. به عالوه، ممکن است شرکت تعهد کند که سهام ممتاز 
جزو دیون ممتاز به حساب آید و در موقع ورشکستگی بهای آنها قبل از سایر 

دیون شرکت پرداخت شود.
این نوع »سهام ممتاز« در واقع نوعی اوراق قرضه است که شرکت منتشر 
کرده است. به چه دلیل شرکت می تواند چنین اوراق »ممتازی« منتشر کند؟ 
چرا سهام داران کوچک حاضر می شوند به جای سهام عادی سهام به اصطالح 
پیش  صفحات  توضیحات  در  می توان  را  پرسش  این  پاسخ  بخرند؟  »ممتاز« 
یافت. چنان که گفتیم، سهام داران کوچک وقتی سهام عادی هم خریده باشند 
جز  عماًل  نیز  شرکت  سود  از  و  محرومند  شرکت  امور  در  دخالت  از  عماًل 
تعیین می کند چیزی نصیب  در حدود »سود سهام« که هیئت مدیره هر سال 
چندانی  فایدٔه  عادی  سهام  خریدن  سهام داران  گونه  این  برای  نمی شود.  آنها 
آنها  به  ببیند و چیزی  این خطر را دارد که شرکت ضرر  اّما در عوض  ندارد، 
داده نشود؛ شرکت ورشکست شود و همٔه پولشان از دست برود. لذا »سهام 
از  نقطه نظر سهام داران عادی و کوچک عبارت است  از  ممتاز« می خرند که 
به  شدن  قانع  شرکت،  امور  در  دخالت  )عدم  موجود  واقعیت  کردن  قانونی 
بهرٔه ساالنه( به اضافٔه تضمینی که شرکت بابت اصل و فرع ورقٔه سهم به آنها 

می دهد.
سهام ممتاز در ایران امروز- هنوز شرکت های ایرانی »سهام ممتاز« از نوعی 
که یاد کردیم منتشر نکرده اند. اصطالح سهام ممتاز در کشور ما به سهامی گفته 
می شود که در واقع امر برتر از سهام عادی اند و صاحبان آنها دخالت مؤثرتری 
در ادارٔه امور شرکت داشته و از سود ساالنه نیز معموالً سهمی بیش از دیگران 

می برند.
مختلط  شرکت های  در  همه  از  قبل  برتر،  و  ممتاز  واقعًا  سهام  گونه  این 
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امپریالیستی-ایرانی دیده می شود. در این شرکت ها سرمایٔه امپریالیستی ممتاز 
است. یعنی صرف نظر از تعداد سهامی که در اختیار دارد، در تعیین تصمیمات 
شرکت نقش اصلی را ایفا می کند، و سهام داران ایرانی، ولو اکثریت هم داشته 
باشند، نمی توانند تصمیمی خالف نظر سهام دار خارجی بگیرند. برای تأمین 
این حالت ممتاز و برتر، سهام این گونه شرکت ها طبق اساسنامه به دو گروه 
سهام  الف  طبقٔه  معموالً  که  ب،  طبقٔه  و  الف  طبقٔه  می شود:  تقسیم  طبقه  یا 
دو  این  از  هریک  اساسنامه،  موافق  است.  خارجی  سهام  ب  طبقه  و  ایرانی، 
و  می کنند  انتخاب  مدیره  هیئت  در  را  نمایندگان خود  به طور جداگانه  گروه 
جلسات  است.  شده  تعیین  قبل  از  شرکت  امور  ادارٔه  در  آنها  از  هریک  نقش 
سهام داران  اکثریت  اینکه  مگر  نمی کند  پیدا  رسمیت  شرکت  عمومی  مجمع 
با تصمیمی  بنابراین سهام داران خارجی هرگاه  باشند.  خارجی در آن حاضر 
مدیره  هیئت  اعضای  تعداد  نکنند.  شرکت  جلسه  در  می توانند  نباشند  موافق 
از سهام داران خارجی، و میزان اختیارات آنها، به مراتب بیش از سهمی است 
که در شرکت دارند. نمایندگان سهام خارجی حق دخالت ویژه در مهم ترین 
خود  برای  را  شرکت  فعالیت  همه جانبٔه  بازرسی  حق  و  شرکت  تصمیمات 

محفوظ می دارند و معموالً بازرس ویژه ای برای این منظور تعیین می نمایند.
برای مثال می توان وضع بانک توسعٔه صنعتی و معدنی ایران را ذکر کرد. 
این بانک چنان که گفتیم پرنفوذ ترین بانک اعتباری و سرمایه گذاری خصوصی 
ایران  امروزین  سرمایه داری  اقتصاد  اصلی  رشته های  همٔه  در  که  است  ایران 
ریشه دوانده است. بانک های امپریالیستی در آغاز 40٪ سهام این بانک را در 
اختیار داشتند و امروز 13/2٪ سهام را دارند. بااین حال، نقش سهام خارجی 
تصمیمات  نیست.  سهام   ٪13/2 با  متناسب  به هیچ وجه  ب(  طبقٔه  )سهام 
و  مؤثر  دخالت  بدون  هرگز  ایران  معدنی  و  صنعتی  توسعٔه  بانک  اساسی 
موافقت اصولی نمایندگان بانک های خارجی گرفته نمی شود و از چهارچوب 
خود  نظارت  زیر  را  بانک  فعالیت  تمام  آنان  نمی رود.  بیرون  آنها  قبول  مورد 

دارند.
سهام ممتاز خارجی در شرکت های ایرانی و به ویژه در مؤسسات مونتاژ، 
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عالوه بر دخالت مؤثرتر در ادارٔه امور، بخش بیشتری از سود را نیز تصاحب 
می کنند. در برخی از شرکت های مختلط، ابتدا سهمی از سود به عنوان حق 
لیسانس یا سرقفلی به حساب سهام خارجی کنار گذاشته می شود و سپس سود 

شرکت و طرز تقسیم آن تعیین می گردد.
نیز  دولتی  ویژٔه  امتیازات  از  شرکت ها  خارجی  سهام  اینها،  بر  عالوه 
سرمایه  فرع  و  اصل  انتقال  امکان  مالیاتی،  معافیت  از  جمله  از  برخوردارند: 
به خارج و به ارز خارجی، مصونیت قانونی از خطر مّلی شدن و غیره استفاده 

می کنند که در بخش های بعدی درسنامه بررسی خواهد شد.
در برخی از شرکت های ایرانی که سرمایٔه آنها مختلط دولتی و خصوصی 
است، سرمایٔه دولتی برای خود امتیازاتی قائل می شود و به سهام دولتی حق 
حالت،  این  در  می گردد.  واگذار  شرکت  امور  در  بیشتری  نظارت  و  دخالت 
سهام دولتی ممتاز است. اگر دولت از این سهام ممتاز به درستی استفاده کند، 
ایفا کند. بحث از  می تواند نقش هدایت کننده و راهنما را در امور اقتصادی 

نقش دولت در امور اقتصادی نیز مربوط به بخش های بعدی درسنامه است.

ث- خرید و فروش سهام - بهای بازار اوراق سهام
صاحبان سهام شرکت های سهامی نمی توانند سرمایٔه خود را از شرکت بیرون 
این  به  بفروشند.  دارند  دست  در  که  را  سهام  اوراق  می توانند  ولی  کشند، 
ترتیب، معامالتی روی برگ های سهام انجام می گیرد که از فعالیت و عملکرد 
به فرض شرکتی را در نظر بگیریم که کارخانٔه کفاشی  اگر  شرکت جداست. 
دارد، این کارخانه موافق قواعد خویش کار می کند و سرمایه ای  که در آن به کار 
افتاده، موافق قوانینی که قباًل بررسی کردیم مشمول دورپیمایی است. اّما جدا 
از فعالیت کارخانٔه کفاشی و جدا از دورپیمایی سرمایٔه واقعی آن، برگ های 
را  آنها  سهام داران  از  عده ای  می شود.  فروش  و  خرید  کفاشی  شرکت  سهام 

می فروشند و عده ای دیگر آنها را می خرند.
معامله روی اوراق سهام از دو نظر قابل دقت است: یکی اینکه کدام کاال 
تعیین  آن چگونه  بهای  اینکه  دیگر  و  فروش می شود،  و  خرید  معامله  این  در 



فصل دوازدهم ـ َاشکاِل گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها    359

می شود.
در روی هر ورقٔه  داد و گفت  پاسخ ساده ای  پرسش ها  این  به  بود  ممکن 
معامله ای  و  است،  معلوم  ورقه  قیمت  و  شده  نوشته  آن  رسمی  بهای  سهم، 
که انجام می شود عبارت از این است که سهام داری سهام خود را به دیگری 
واگذار می کند، یعنی جای خود را به او می دهد. اّما این پاسخ درست نیست، 
فروش  و  خرید  شده  نوشته  آنها  روی  که  اسمی  بهای  به  سهام  اوراق  زیرا 
نمی شوند، بلکه به بهای بازار فروخته می شوند که با بهای اسمی تفاوت دارد 

و برخالف بهای اسمی ثابت نیست، بلکه در نوسان است.
سود  دریافت  برای  است  حکمی  سهم  ورقٔه  هر  که  است  این  موضوع 
ساالنه. اگر به فرض بهای اسمی ورقٔه سهم شرکت کفاشی که یاد کردیم 100 
سهام داران  میان  سهام  سود  درصد   12 سال  پایان  در  شرکت  و  باشد  تومان 
آن  بر  بنا  دارد که  حکمی در دست  دارندٔه هر ورقٔه سهم  تقسیم کند،  خویش 
می تواند از شرکت مزبور 12 تومان بابت سود دریافت کند. پس اگر دارندٔه 
نوشته  آن  روی  که  را  تومانی   100 فقط  نه  بفروشد،  را  ورقه  این  سهم  ورقٔه 
شده از دست خواهد داد، بلکه حق دریافت سود ساالنٔه 12٪ را نیز به خریدار 
منتقل خواهد کرد. هر دو طرف، هم خریدار و هم فروشنده، حساب خواهند 
کرد که آیا پول آنها در جای دیگر بهرٔه بیشتری می دهد یا نه! فرض کنیم بهرٔه 
پول در بازار 6٪ باشد. در این صورت، سودی که ورقٔه سهم کفاشی می دهد 
این شرکت را  برابر بهرٔه پول است، و هرکس که ورقٔه سهم صد تومانی  دو 
داشته باشد، همان قدر درآمد ساالنه خواهد داشت که دویست تومان پول وام 
داده باشد. بنابراین، ورقٔه سهمی که بهای اسمی آن 100 تومان باشد، در بازار 
به بهای نزدیک 200 تومان خرید و فروش خواهد شد، چرا که حکمی است 
برای دریافت بهرٔه وام دویست تومانی. اینکه می گوییم نزدیک به 200 تومان 
و نه عینًا 200 تومان به این دلیل است که بهرٔه وام مطمئن تر است و اگر بهای 
بازار ورقٔه سهم را 200 تومان تعیین کنند، خریدار ترجیح می دهد پول خود 
را وام بدهد و درصد مطمئن تر و بی دردسر تری به دست آورد. پس باید ورقٔه 

سهم کمی ارزان تر فروخته شود تا مشتری راغب شود.
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بنابراین، بهای بازار اوراِق سهم را دو عامل تعیین می کند: اّول درصد 
سود سهام که به این اوراق تعلق می گیرد، و دیگر درصد بهرٔه پول در 
بازار. هر قدر درصد سودی که بر سهام تعلق می گیرد بیشتر از بهرٔه پول 
باشد، ارزش اوراق سهام همان قدر بیشتر است، و هر قدر بهرٔه پول در 

بازار گران تر باشد، بهای بازار اوراق سهام همان قدر کمتر است.

ج- بورس اوراق بهادار
بهادار  اوراق  بورس  می شود  معامله  شرکت ها  سهام  روی  آن  در  که  مرکزی 
نامیده می شود. )در همین محل، عالوه بر سهام شرکت ها، سایر اوراق بهادار 
نیز خرید و فروش  از قبیل قرضٔه دولتی و اوراق قرضٔه شرکت ها  درازمدت 
می شود.( در بورس اوراق بهادار، بهای بازار یا نرخ معاملٔه سهام شرکت ها 
دائمًا در نوسان است. اگر خبر برسد که وضع شرکتی مستحکم است و در 
آخر سال سود خوبی تقسیم خواهد کرد، تقاضا برای خرید سهام این شرکت 
سهام  دارندگان  اگر  بالعکس،  یا  می رود،  باال  آن  سهام  بهای  و  شده  زیادتر 
شرکتی اطالع یابند که وضع آن شرکت خوب نیست، کوشش می کنند سهام 
خود را هرچه زودتر بفروشند. در نتیجه، عرضٔه سهام این شرکت زیاد شده و 

بهای سهام آن پایین می آید. 
نوسان دائم بهای بازار )یا به اصطالح دیگر، نرخ معاملٔه روز( اوراق سهام، 
پایه ای است برای اسپکوالسیون روی اوراق. کسانی که کمترین کاری با امور 
تولیدی شرکت ها ندارند، به طور وسیع روی اوراق سهام آنها معامله می کنند. 
این معامالت اگر به صورت ساده و »بی گناهانه«اش در نظر گرفته شود، شبیه 
در  اوراق سهام فالن شرکت  بهای  می زند  که حدس  است. کسی  قماربازی 
آینده باال خواهد رفت، به خرید آن اقدام می کند.اگر حدسش درست باشد، 
آمد،  خواهد  پایین  شرکتی  سهام  بهای  می زند  حدس  که  کسی  است.  برنده 
به شرط مدت می فروشد.  را  آن  از سهام  امروز مقداری  بهای  به  و  هم اکنون 
اگر حسابش درست باشد، در سررسید، اوراق الزم را به بهای ارزان از بازار 
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خریده و تحویل می دهد.
اّما معامالت واقعی بورس به مراتب بغرنج تر از این قماربازی »معصومانه« 
است. این معامالت در دست دالالن ورزیده یی است که با بزرگترین بانک ها 
و شرکت های غول پیکر در ارتباط اند و اینان به نوبٔه خویش نبض اقتصادی 
می توانند  و  دارند  دست  در  را  کوچکتر  شرکت های  همٔه  اوضاع  و  کشور 
درآیند  پای  از  کوچک  سهام داران  که  بگردانند  جهتی  در  را  بورس  معامالت 
و سهام در دست بزرگترها متمرکز شود. پابه پای تکامل سرمایه داری، اهمیت 
بورس اوراق بهادار بیشتر شد، و دردهه های آخر قرن نوزدهم، بورس به مرکز 
به  سرمایه داری  گذار  از  پس  اّما  گشت.  بدل  سرمایه داری  اقتصادی  اصلی 
مرحلٔه انحصاری- امپریالیستی، اهمیت بورس نیز کاهش یافت، بدین معنا که 
هریک از بانک های عظیم غول پیکر برای خود بورسی شدند و انواع معامالتی 

را که می بایست در بورس انجام می شد، در دست خویش متمرکز کردند. 
به موقع خویش دریافت و در بررسی مرحلٔه  لنین  این نکتٔه بسیار مهم را 

امپریالیستی سرمایه داری از آن یاد کرد.1
امروز بسیاری از انحصارات بزرگ امپریالیستی سرمایه های ضرور برای 
گسترش فعالیت خود را از طرق دیگری و خارج از بورس به دست می آورند.

چ- سرمایٔه مجازی
بهای  با  که  است  بازار  بهای  پایٔه  بر  بهادار  اوراق  معامالت  گفتیم،  چنان که 
رسمی اوراق تفاوت دارد. برگ سهمی که بهای رسمی آن 1000 ریال باشد، 
در  اینکه  بدون  شود،  فروش  و  خرید  ریال   2000 به  بازار  در  است  ممکن 
سرمایٔه واقعی شرکت تغییری حاصل شده باشد. اگر به مثال قبلی برگردیم و 
شرکت کفاشی را در نظر بگیریم، این شرکت مقداری ماشین آالت و تأسیسات 
)سرمایٔه استوار( و مقداری سرمایٔه گردان دارد که معلوم و مشخص است. 
با فروش دو هزار سهم  باشد که  این سرمایه دو میلیون ریال  فرض کنیم کل 

1-  لنین، » امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلٔه سرمایه داری«، فارسی، بخش دّوم، جلد اّول، صفحٔه 
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هزار ریالی تأمین شده است. حال اگر سهام هزار ریالی این شرکت در بورس 
و  تأسیسات  و  ماشین آالت  در  تغییری  رود،  فروش  ریال  هزار  دو  به  هریک 
تأثیری در سرمایٔه واقعی شرکت نخواهد  انبار شرکت، و خالصه  موجودی 
ریال  میلیون  چهار  ریال،  میلیون  دو  به جای  شرکت  سهام  اوراق  اّما  داشت. 
سرمایه  این  از  ریال  میلیون  دو  که  داد،  خواهد  اختصاص  خود  به  را  سرمایه 
واقعی است- پشتوانٔه واقعی به صورت کارخانه و تأسیسات و غیره دارد- و 
دو میلیون ریال دیگر مجازی است؛ پولی است که بابت اوراق سهام و به امید 

دریافت سود پرداخت شده است.
کسی که پول خود را صرف خرید این اوراق کرده و مثاًل صد سهم هزار 
ریالی را به دویست هزار ریال خریده، به اندازٔه پولی که پرداخته سرمایه دارد، 
این  اّما  بفروشد.  را  و می تواند سهام خود  بگیرد  بهره  آن  بابت  می تواند  زیرا 
اثر  بر  تأسیسات کارخانه  ارزش  نیفتاده و  به کار  سرمایه در مؤسسات مزبور 

نوسان بهای سهام آن باال و پایین نرفته است.
برای  دولت  است.  دولتی  قرضٔه  اوراق  مجازی،  سرمایٔه  نوع  آشکارترین 
تأمین هزینه های خود، اوراق قرضه منتشر می کند. کسانی که خواستار دریافت 
بهره اند، این اوراق را می خرند. خریداران اوراق صاحب سرمایه اند و به نظر 
خودشان واقعی ترین سرمایه ها را دارند، چرا که بهرٔه مطمئن تضمین شده ای 
اّما دولت پولی را که از این طریق به دست آورده صرف  به دست می آورند. 
پشت سر اوراق  از بین می برد.  هزینه های غیرموّلد اداری و نظامی می کند و 
قرضٔه دولتی سرمایه گذاری واقعی وجود ندارد. سرمایه هایی که صرف خرید 
این اوراق شده مجازی است، و بهرٔه آنها نه از محل سود سرمایٔه مجازی )که 
بنابر آمار رسمی،  باید پرداخت شود.  سودی نمی دهد( بلکه از محل مالیات 
بهرٔه  که  گذشت،  دالر  میلیارد   700 از   1977 سال  در  آمریکا  دولتی  قرضٔه 
ساالنٔه آن بیش از 40 میلیارد دالر است. این 700 میلیارد دالر سرمایٔه مجازی 
است که صرف امور نظامی و اداری شده، و چهل میلیارد دالر بهرٔه آن نیز باید 
آمریکا-  از کیسٔه مردم زحمتکش  به طور عمده  مالیات جمعی-  از صندوق 

پرداخت شود.
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باشند  کرده  عرضه  بازار  در  را  خود  سهام  که  شرکت هایی  ما،  کشور  در 
پدید  در همین معامالت محدود روی سهام، سرمایٔه مجازی  اّما  محدودند. 
آمده و تکامل می یابد. بنا بر آماری که بورس تهران منتشر می کند، بهای بازار 

برخی از سهامی که عرضه شده به شرح زیر است:

نرخ معاملٔه امروز بهای اسمی هر سهم  نام شرکت  
بانک توسعٔه صنعتی و 

1580 ریال 1000 ریال   معدنی ایران  
26٫000 ریال 10٫000 ریال   بانک صادرات ایران 

2332 ریال 1000 ریال   ایران ناسیونال  
1800 ریال 1000 ریال   سیمان کرمان  

وغیره.

به این ترتیب، دارندٔه هر سهم از ایران ناسیونال، 1000 ریال سرمایٔه واقعی 
و 1332 ریال سرمایٔه مجازی دارد. اینکه خریداران سهام ایران ناسیونال در 
بر  پرداخته اند، چیزی  ریال  ریالی 2332  بابت هر سهم هزار  یاد شده  تاریخ 
تأسیسات و ماشین آالت ایران ناسیونال نیفزوده است. آنها تنها روی برگ های 

سهام، یعنی سودی که بر سهام شرکت تعلق خواهد گرفت معامله کرده اند.
انتشار اوراق قرضٔه دولتی نیز در کشور ما کار تازه ای است. دولت برای 
دوران  برای  و   ،)٪9 تا   8( زیاد  نسبتًا  بهرٔه  با  اوراقی  نظامی،  بودجٔه  تأمین 
پنج ساله، بیش از 10٪ منتشر کرد. در مدت شش سال )1969-1975( بیش 
از 412/5 میلیارد ریال )حدود 6 میلیارد دالر( قرضٔه دولتی فروخته شد1. از 
سال 1353 )1974( که درآمد نفت باال رفت، صدور اوراق جدید موقوف 
شد و ماندٔه اوراق قرضه در سطح 181/1 میلیارد ریال )برابر 2/5 میلیارد 
روی  مجازی  سرمایٔه  دالر  میلیارد   2/5 هم اکنون  یعنی  شد2،  تثبیت  دالر( 

1-  روزنامٔه » اطالعات«، 28 آبان ماه 1354.
2-  » ترازنانه و گزارش بانک مرکزی ایران«، سال 1353، صفحه های 43-42.
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نظامی  امور  صرف  را  پول ها  این  دولت  است.  خوابیده  دولتی  قرضٔه  اوراق 
کرد )در ایران اوراق قرضه به طور رسمی برای امور نظامی دریافت می شود( 
و از میان برد. اّما اوراق قرضه در دست دارندگان، حکمی است برای دریافت 
بهره. بهره ای که ساالنه به این سرمایٔه مجازی تعلق می گیرد حدود 18 میلیارد 

ریال، یعنی نزدیک به 250 میلیون دالر است.
نمی خرند، هم  با میل  را  اوراق قرضٔه دولتی  ما  کنیم که در کشور  اضافه 
به دلیل اینکه سرمایه در جاهای دیگر سودی به مراتب باالتر از این دارد )در 
برخی رشته های صنعتی 40٪ و در سفته بازی و زمین خواری و مقاطعه کاری 
100 و 200 درصد(، و هم به دلیل اینکه طرف شدن با رژیم حاکم خوشایند 
نیست. از اینجاست که اوراق قرضه از نخستین روز انتشار به طور مصنوعی 
و به زور فروخته شده است. در سال های نخست، دولت شرکت های دولتی 
و مؤسسات دولتی را مجبور به خرید اوراق قرضه می کرد. یعنی عماًل بخشی 
در  ولی  می کرد.  منتقل  جنگ  وزارت  بودجٔه  به  را  مؤسسات  این  بودجٔه  از 
که  می کند  مجبور  نیز  را  خصوصی  بانک های  آن،  بر  عالوه  اخیر،  سال های 
30 تا 50٪ سپرده های غیردیداری خود را الزامًا قرضٔه دولتی بخرند. بخشی 
از اوراق قرضٔه دولتی که علی رغم این تدابیر فروش نرود، در صندوق بانک 
مرکزی می ماند و این بانک موظف است بهای اوراق را ولو از طریق انتشار 

اسکناس بی پشتوانه به وزارت جنگ بپردازد.
نوسان های اوراق بهادار )سهام شرکت ها( به طور عمده با وضع اقتصاد 
سال های  در  است.  مربوط  صنعت  تکامل  دوره های  با  نتیجه  در  و  کشور 
باالمی رود.  رونق  سال های  در  و  می آید  پایین  اوراق  بهای  بحران،  و  رکود 
سرمایه داران  از  عده ای  برنده.  عده ای  و  بازنده اند  عده ای  نوسان،  این  اثر  بر 
غنی تر می شوند و عده ای ورشکست. ثروت مجموع طبقه ٔ سرمایه دار افزایش 
نمی یابد، ثروت اجتماعی از دست بازنده ها به دست برنده ها منتقل می شود. 

از دست کوچکتر ها درآمده و در دست بزرگتر ها متمرکز می گردد.
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ح- سود مؤسسان
گفتیم که بهای بازار یا نرخ روز معامله روی اوراق بهادار با بهای اسمی آنها 
تفاوت دارد. بهای اسمی سهام شرکت ایران ناسیونال در مرداد 1356 )اوت 
به کجا  این تفاوت  بازار آن 2332 ریال.  بهای  1977( 1000 ریال است و 

می رود؟ به طور عمده به کیسٔه مؤسسان شرکت!!
وقتی عده ای سرمایه دار شرکتی تشکیل می دهند که سودآور است و اوراق 
سهام آن خریدار دارد، از همان نخستین روز، از فروش سهام به بهای اسمی 
خودداری می کنند. سهام را مدت معّینی پیش خود نگه می دارند و زمانی به 
است؛  اسمی  بهای  از  باالتر  به مراتب  آن  بازار  بهای  که  می کنند  بازار عرضه 
مثاًل در مورد همین شرکت ایران ناسیونال. چنان که می دانیم، این شرکت ابتدا 
به صورت شرکت سهامی عام تشکیل نشد و اوراق سهام آن در بازار فروخته 
نمی شد. اّما اکنون در حدودی که مؤسسان شرکت مایل اند، سهام آن در بازار 
برای هر سهم 1000  ریال  قیمت 2332  به  قیمتی؟  به چه  فروخته می شود. 
ریالی! البته از این پس، یعنی وقتی که خریداری سهم هزار ریالی را به 2332 
اثر نوسان نرخ سهام حاصل خواهد  بر  تفاوت قیمتی که  ریال خریده است، 
شد، از آِن اوست. او ممکن است برنده باشد و ممکن است بازنده. اّما تفاوت 

اصلی به کیسٔه مؤسسان ریخته است.
لنین از »دویچه بانک« یاد می کند که سهام بانک بازرگانی سیبری را یک 
سال در صندوق خود نگاه داشت و وقتی نرخ سهام به 193٪ رسید، آنها را 

فروخت و 6 میلیون روبل عایدش شد.1
دریافت این سود هنگفت در محافل سرمایه داری بزرگ امری عادی است. 
امری طبیعی می داند  آمریکا، دریافت چنین سودی را  اقتصاد چاپ  درسنامٔه 
و می گوید »اسم آن سرقفلی است، اّما چون این اصطالح در سال های اخیر 
اسمش بد در رفته است، معموالً آن را با دارایی های دیگر یک کاسه می کنند.«2

1-  لنین، » امپریالیسم به مثابه باالترین مرحلٔه سرمایه داری«، فارسی، بخش دّوم، جلد اّول، صفحٔه 
.574

2-  » اقتصاد«، نوشتٔه ساموئلسن، ترجمٔه دکتر پیرنیا، جلد اّول، صفحٔه 179.
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گوناگون  دالیل  به  که  می کنند  تأسیس  شرکتی  وقتی  بزرگ  سرمایه داران 
بازار  در  شرکت  سهام  که  دارند  اطمینان  بدهد،  فراوانی  سود  است  ممکن 
فروخته خواهد شد. آنها اگر هم اوراق سهم را به بهایی باالتر از بهای اسمی 
نفروشند، از راه دیگری وارد می شوند، به این ترتیب که تعداد به مراتب بیشتری 
سهم صادر می کنند. مثاًل اگر یک میلیون دالر سرمایه الزم باشد، به جای صد 
هزار سهم هزار دالری، دویست هزار سهم هزار دالری صادر می کنند که صد 
هزار سهم را مجانًا برای خود نگاه می دارند و با فروش صد هزار سهم دیگر 
دیناری سرمایه گذاشته  اینکه  بدون  یعنی  به دست می آورند.  را  سرمایٔه الزم 
این طرز دریافت سود  باشند، صاحب یک میلیون دالر سهم می شوند. اسم 
به  را »آب  آن  یا سرقفلی هم »بد در رفته« ولی کاماًل رایج است و  مؤسسان 
سهم زدن« می نامند. اقتصاددان آمریکایی توضیح می دهد که تا قبل از بحران 

:1929
اجازه  سخاوتتان  که  اندازه  هر  به  را  سرقفلی  بود  ممکن  »شما 
این عمل را »آب در سهم زدن«  تعیین کنید.  برایش ارزش  می داد 
است...  مراقب  بهادار  اوراق  کمیسیون  امروز  ولی  می گویند... 
معذالک این کمیسیون مدعی تصدیق ارزش سهام نیست و نظریٔه 

»بگذار مشتری مواظب مال خود باشد« هنوز رایج است.«1
را  کوچک  سهام داران  طریق  این  از  و  برداشتن  سرقفلی  نه تنها  واقع  در 
غارت کردن هنوز هم رایج است و هرکس باید مواظب جیب خود باشد که دزد 
نزند، بلکه با گسترش و تحکیم هرچه بیشتر سلطٔه انحصارات و سرمایه داران 
بزرگ، غارت کوچکترها توسط بزرگترها هر روز شدیدتر شده و راه های تازه 

به تازه ای برای این کار »اختراع« می شود.
در بررسی قانون به اصطالح »گسترش مالکیت« در ایران، خواهیم دید که 
این  به سهم زدن« هر دو در اجرای  از سود مؤسسان و هم »آب  هم استفاده 

قانون منظور شده است.

1-  همان کتاب، صفحٔه 140، تکیه از ما است.
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خ- تأسیس و گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار در ایران
در کشور ما بورس اوراق بهادار بسیار دیر و آن هم از طریق دخالت مقامات 
دولتی در سال 1346 )1967( تأسیس شد، و با وجود اصرار و تأکید دولت، 
که معامالت اوراق بهادار را مصنوعًا رونق می دهد، هنوز بورس تهران جان 
نگرفته و معامالت آن از ارقام ناچیز فراتر نرفته است. این معامالت نیز به طور 
عمده معامالتی است که شرکت ها طبق قوانین و مصوبات دولتی مجبور به 

انجام آنند.
عّلت تأخیر در تأسیس بورس در کشور ما و ُکندی گسترش فعالیت آن را 
باید در دو عامل جست: یکی کندی و محدودیت رشد سرمایه داری، و دیگر 
ویژگی »بازار سرمایه« در کشور ما، و به طور کلی ویژگی رشد سرمایه داری 

در آن.
موانع  انواع  به  برخورد  در  و  فراوان  تأخیر  با  سرمایه داری  ما  کشور  در 
داخلی و خارجی، و در نتیجه بسیار آهسته رشد کرد، و مرحلٔه انباشت َبدوی 
آن، چنان که گفتیم بسیار طوالنی و تدریجی بود و هنوز هم ادامه دارد. بر اثر 
غارت سرمایه داری  خارجی و قشر حاکم نیمه فئودالی، پول زیادی در دست 
سرمایه«ای  »بازار  آن  انداختن  گردش  به  برای  تا  نمی شد  جمع  سرمایه داران 
الزم باشد. به گفتٔه رئیس بانک توسعٔه صنعتی و معدنی: »تا پنج سال پیش ما 

به زحمت ده میلیون تومان سرمایه می توانستیم جمع کنیم.«1
است  طبیعی  کرد،  جمع  سرمایه  تومان  میلیون  ده  نتوان  که  کشوری  در 
البته این وضع در سال های اخیر  بازار سرمایه ای تشکیل نمی شود.  بورس و 
به  کالنی  مبالغ  سرمایه داران  از  عده ای  دولت،  مستقیم  کمک  با  کرد.  تغییر 
دست آوردند. با این حال بورس فعالیت چشمگیری ندارد و علت آن ویژگی 
رشد سرمایه داری ایران در لحظٔه کنونی است، و آن اینکه بورس ایران وقتی 
تشکیل می شود که اهمیت بورس در کل اقتصاد سرمایه داری معاصر ]جهان[ 
کاهش می یابد و هر بانک غول پیکری خود یک پا بورس می شود. این پروسه 
در کشور ما نیز که سرمایه داری در آن در پیوند با وابستگی مستقیم به سرمایٔه 

1-  روزنامٔه » کیهان«، 1346/8/3.
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انحصاری بین المللی رشد می کند در جریا ن است. بانک های مختلط به سرعت 
رشد می کنند و هریک برای خود کار بورس را انجام می دهند. در ایران امروز، 
که  محلی  هم  هنوز  که  است  این  بحث  مورد  مسئلٔه  در  بااهمیت  بسیار  نکتٔه 
سرمایه داران باید از آنجا سرمایه بگیرند بورس نیست، بلکه بانک های دولتی و 
صندوق دولتی است. منبع اصلی سرمایه درآمد نفت است که در دست دولت 
است، و از آنجاست که پول به صندوق شرکت های بزرگ سرازیر می شود و 

آنان را از مراجعه به بورس بی نیاز می سازد.
افزود  نیز  را  قضایی  تأمین  نبودن  و  حاکم  رژیم  فساد  باید  گفتیم  آنچه  به 
که به عنوان عامل غیراقتصادی نقش مؤثری دارد. کالهبرداری و حقه بازی و 
حساب سازی در شرکت های ایرانی به طرز وسیعی شایع است. به قول وزیر 
اقتصاد، از تعداد 20 هزار شرکت ثبت شده در تهران فقط 5 هزار شرکت )یک 
نیز زیان نشان  آنها  چهارم کل( اظهارنامٔه مالیاتی پر کرده اند که تقریبًا نصف 
می دهند و بقیه سودی به میزان 3٪. در چنین محیطی کمتر کسی جرأت می کند 

پول خود را صرف خرید اوراق سهام شرکت ها کند.1
از جانب دیگر، سرمایه داران مؤسس شرکت ها نیز تأمین ندارند و به جای 
که  می دهند  ترجیح  کنند،  عرضه  بازار  در  را  خود  شرکت  سهام  اوراق  اینکه 
و  شوند  شریک  اعتماد  مورد  و  آشنا  سرمایه دار  مشخصی  و  معلوم  تعداد  با 
سهام شرکت را به غیرآشنا واگذار نکرده و اختیار شرکت را از دست خویش 

فرونگذارند.
اقتصاد  عمومی  گرایش  و  بانکی  عملیات  و  بانک ها  سریع  گسترش  با 
بازار  مثابه  به  تهران  بهادار  اوراق  بورس  که  نمی رود  گمان  سرمایه،  جهانی 
گذشته  دهه های  در  سرمایه داری  بورس های  که  را  اهمیتی  داخلی  سرمایٔه 

داشته اند کسب کند.
در بحث از بورس اوراق بهادار تهران، توجه به وضع دالالن و کارگزارانی 
از هم اکنون که  به دست خواهند گرفت ضروری است.  اختیار بورس را  که 
بورس تهران نخستین گام ها را برمی دارد، امر کارگزاری آن به عهدٔه بزرگترین 

1-  » تهران اکونومیست«، 17 خرداد ماه 1354.
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دارد  نام  لینچ«  »مریل  شرکت  این  است.  شده  گذاشته  آمریکا  داللی  شرکت 
ایاالت متحده  در سرتاسر  را  بورس  کلیٔه معامالت  از  قابل توجهی  و قسمت 
داده که »شرکت  ایران تشکیل  این شرکت شعبه ای در  آمریکا کنترل می کند. 
معدنی  و  صنعتی  توسعٔه  بانک  آن  در  و  می شود  نامیده  ایران«  مالی  خدمات 
»ایرانو  یا  ایران«  مالی  خدمات  »شرکت  شریک اند.  نیز  ایران  مّلی  بانک  و 
کمک  مختلط  شرکت های  تشکیل  »به  مدیرعاملش:  گفتٔه  به  بنا  لینچ«،  مریل 
می کند... دارای قسمت تحقیقاتی است و وضع شرکت های ایرانی را تجزیه و 
تحلیل می کند. به سرمایه گذاران خارجی مشورت می دهد،... واسطٔه معامله 

است...«1
خروج  در  مؤثری  نقش  بین المللی  دالل های  نوع  این  فعالیت  گسترش 

سرمایه از ایران و نفوذ سرمایٔه امپریالیستی در اقتصاد ایران خواهد داشت.

12. سرمایه داری به اصطالح »دموکراتیک«

چنان که  بهادار  اوراق  انواع  انتشار  و  سهامی  شرکت های  گسترش  و  تشکیل 
اقتصاد  بر  را  آنان  سلطٔه  می افزاید،  سرمایه داران  بزرگترین  قدرت  بر  دیدیم 
از حاصل  مبالغ روزافزونی  آنان  که  امکان می دهد  و  کشور محکم تر می کند 
غارت  را  کوچک  سرمایه داران  درآمد  از  بخشی  حتٰی  و  مردم  تودٔه  زحمت 
جانب  از  می انجامد.  سرمایه  تمرکز  به  سهامی  شرکت های  گسترش  کنند. 
دیگر، تشکیل و گسترش شرکت های سهامی و خرید و فروش اوراق بهادار 
آن  عملکرد  از  سرمایه  مالکیت  می کند.  تشدید  را  سرمایه داری  طفیلی گری 
بیش از پیش جدا می شود. تعداد سرمایه دارانی که تمام عمر خود را به بطالت 
می کنند  زندگی  خریده اند  که  بهاداری  اوراق  بهرٔه  بابت  تنها  و  می گذرانند 
و  می گندد  خویش  درون  از  سرمایه داری  ترتیب  این  به  و  می یابد،  افزایش 

می پوسد.
1-  روزنامٔه » آیندگان«، 13 بهمن ماه 1354.
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اقتصاد سیاسی عامی گرای بورژوازی، به جای دیدن این واقعیت آشکار، 
یک حالت فرضی و غیرواقعی را در خیال خود می پروراند و می کوشد با تبلیغ 
این خیال پردازی تودٔه زحمتکش را بفریبد و چنین وانمود سازد که گویا از طریق 
فروش سهام و اوراق بهادار هر روز بر تعداد سرمایه داران افزوده می شود، و 
به این ترتیب گویا سرمایه داری »دموکراتیک« می شود. جدا شدن مالکیت از 
مدیریت نیز بنا به نظر حضرات نشانٔه پوسیدگی نیست، بلکه »انقالب مدیران« 
به  را  سرمایه  اختیار  و  می کند  محدود  را  سرمایه داران  قدرت  گویا  که  است 

دست کارمندانی که خود سرمایه دار نیستند می سپارد.
مدافعین  از  بسیاری  حتٰی  که  است  واقعیت  از  دور  به حدی  ادعا  این 
سینه چاک سرمایه داری نیز از ترس بی اعتبار شدن و از دست دادن تأثیر کالم 
خویش، آن را نمی پذیرند و می کوشند راه دیگری برای فریب توده ها بیابند. اّما 
قانون  به صورت  اندیشٔه مبتذل »سرمایه داری دموکراتیک«  این  ما،  در کشور 
»گسترش مالکیت صنعتی« جنبٔه رسمی دولتی پیدا کرده و جا دارد که پیرامون 

آن توضیحی داده شود.
ابتدا ببینیم در ایاالت متحدٔه آمریکا، یعنی بزرگترین سرمایه داری معاصر 
اجرا  را  مالکیت  بهادار و »گسترش«  اوراق  ده ها سال است شیؤه فروش  که 

می کند، وضع از چه قرار است. بنا بر نوشتٔه اقتصاددان آمریکایی:
»فقدان اطالعات آماری باعث می شود که تصویر غلطی از سطح 
زندگی خانواده های آمریکایی به وسیلٔه مالحظٔه تصویرهایی که در 
ایجاد  ما  تبلیغاتی چاپ می شود در ذهن  به منظور آگهی  مجالت 
مرفهی  خانوادٔه  آمریکایی  خانوادٔه  که  شود  تصور  چنین  و  گردد، 
آنکه  حال  می کند...  زندگی  مطبوع  تهویٔه  با  قصری  در  که  است 

چنین زندگی خارج از مقدورات 90 درصد مردم آمریکاست...
هر  و  بسازیم  را  درآمدها  هرم  اگر  که  است  طوری  درآمد  تقسیم 
ولی  می رسد  ایفل  برج  به  هرم  رأس  باشد،  دالر   1000 مکعبی 
تخمین  طبق  داشت...  نخواهیم  فاصله  زمین  از  یارد  یک  ما  اکثر 
حداقل  برای  زندگی  سطح  دربارٔه  اجتماعی  خدمات  کارمندان 



فصل دوازدهم ـ َاشکاِل گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها    371

بدون  پوشاک کم،  بدون مصرف گوشت،  یعنی زندگی  معیشت، 
مخارج دندان سازی، بدون روزنامه، سینما و غیره در سال 1959، 
2500 دالر در سال خرج داشت که از هر شش نفر آمریکایی فقط 

یک نفر به این حد می رسید...
1/4 خانواده های آمریکا اصاًل ذخیره ای ندارند... بیش از نصف 
کل خانواده ها ذخیرٔه نقدی کمتر از 500 دالر داشتند، و در مقابل، 
درصد   10 به  متعلق  آمریکایی  خانواده های  نقدی  دارایی   2/3

خانواده ها بود.«1
مؤسسات  که  آماری  روی  از  متحده،  ایاالت  در  مردم  وضع  است  چنین 
اکثریت  وضعی  چنین  با  که  است  روشن  کرده اند.  تهیه  سرمایه داری  مدافع 
و  به خرید سهام شرکت ها  قادر  مردم  توده های زحمتکش  و  کارگران  مطلق 
گاه  می آورند،  دست  به  کوچکی  ذخیرٔه  که  کسانی  اّما  نیستند.  بهادار  اوراق 

سهامی می خرند. سرنوشت آنان چگونه است؟
»هنگام سقوط ناگهانی 1929 )اشاره به بحران اقتصادی است(... 
قیمت سهام به حدی تنزل کرد... که برخی به صفر رسید... ذخایر 
برای تحصیل درآمد  با دقت  به زحمت جمع آوری و  بیوه زنانی که 

مستمر به خرید سهام اختصاص یافته بود، از میان رفت.«2
نویسنده اشاره می کند که پس از جنگ جهانی دّوم نیز قیمت سهام چند بار 
کاهش یافته و در هر نوسان بازار، سهام »بیوه زنان« بی ارزش شده و به بهای 

نازل به دست بزرگترها افتاده است.
اختیار  و  می شود  جدا  آن  عملکرد  از  سرمایه  مالکیت  اینکه  دربارٔه  اّما  و 
کارمندان  این  اینکه  از  صرف نظر  می افتد،  کارمندان  دست  به  گویا  سرمایه 
می دهد  نشان  آمار  بزرگ اند،  سرمایه داران  مستخدم  شرکت ها  عالی رتبٔه 
در  هرم،  رأس  در  و  برخاسته اند  سرمایه دار  طبقٔه  میان  از  آنها  همٔه  تقریبًا  که 
حساس ترین مقامات، خوِد سرمایه داران بزرگ از نوع راکفلرها و مورگان ها 

1-  » اقتصاد«، نوشتٔه ساموئلسن، جلد اّول، از صفحٔه 184 تا 210.
2-  همان کتاب، صفحٔه 233.
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نشسته اند.

13. قانون »گسترش مالکیت واحدهای تولیدی«

»سرمایه داری  پوشش  زیر  سرمایه ها  شدید  تمرکز  کردن  پنهان  برای  تالش 
کشورهای  در  است  سال  ده ها  که  کارگران«  کردن  »سهام دار  دموکراتیک«، 
پیشرفتٔه سرمایه داری کهنه شده، در کشور ما از طرف مقامات دولتی به عنوان 
نوبر بهار و »افکار خردمندانٔه شاهنشاه بزرگ!« تازه وارد قاموس اقتصادی و 
اجتماعی می شود، و از آنجا که زمینٔه عینی ندارد، با صدور فرمان و قانون و 
از باال بر جامعه تحمیل می گردد. در تاریخ چهارم اردیبهشت 1354 از طرف 
شاه فرمانی در این رابطه صادر شد و بر اساس آن قانونی تدوین گشت که قانون 
»گسترش« مالکیت واحدهای تولیدی نام گرفته است. این قانون را از چهار 
جهت بررسی می کنیم: 1- ادعای تدوین کنندگان قانون، 2- هدف واقعی از 
تدوین قانون، 3- نتایج فرضی و احتمالی اجرای قانون، 4- چگونگی اجرای 

قانون در عمل.
شده  پایه گذاری  جالب  بسیار  اعتراف  یک  بر  مالکیت  »گسترش«  قانون 
دست  در  صنعتی  مؤسسات  سهام  مالکیت  اعظم  »قسمت  اینکه  آن  و  است 
تعدادی خانواده باقی مانده است.1« خود شاه نیز به کّرات اعتراف کرده است 
خانواده ها  از  کمی  تعداد  دست  در  ایران  سرمایه داری  مؤسسات  مالکیت  که 
متمرکز است. به اصطالح فئودالیسم صنعتی وجود دارد. پس از این اعتراف 
تأیید می کند، خود شاه و سایر تنظیم  که واقعیت مسّلم و بر همه معلومی را 
این  انحصاری  مالکیت  می خواهند  گویا  که  می کنند  ادعا  قانون  کنندگان 
خانواده های معدود را بشکنند و مالکیت را »گسترش« دهند. در فرمان شاه 

گفته می شود:

ماه  آبان   21 اطالعات«،   « روزنامٔه  بازرگانی،  و  صنایع  اطاق  رئیس  ضیایی،  طاهر  سخنرانی    -1
.1354
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با  و  داریم،  ایران  مردم  قاطبٔه  رفاه  به  که  خاصی  عالقٔه  به  »نظر 
توجه به لزوم توزیع عادالنه تر درآمدها در سراسر کشور و تسریع 
گسترش هرچه بیشتر مالکیت واحدهای تولیدی و مشارکت مردم، 
واحدها  قبیل  این  در  کارمندان  و  کشاورزان  کارگران،  باالخص 
مقرر  کشور،  اقتصادی  فعالیت های  ثمرٔه  در  آنان  شدن  سهیم  و 

می داریم...«1
دستگاه تبلیغاتی حکومت به دنبال شاه ادعا می کند که با صدور این فرمان 
»نظام جدید اقتصادی ایران برتر از سوسیالیسم و سرمایه داری خواهد شد«، 
»این فرمان، برنامٔه ایجاد اقتصاد دموکراتیک است«، »رفاه برای همه است«2، 
»یک نقص مهم جوامع سرمایه داری، یعنی محدودیت مالکیت سرمایه را، که 

سوسیالیست ها و کمونیست ها به رخ می کشند... برطرف می کند.«3
مالکیت  بیشتر  هم  باز  تمرکز  چیست؟  قانون  تدوین  واقعی  هدف  اّما 
دهند،  گسترش  را  صنعتی  مالکیت  نمی خواهند  قانون  این  مبتکرین  سرمایه. 
تشدید  کوچکتر  سرمایه های  بر  را  کالن  سرمایه های  کنترل  می خواهند  بلکه 
از آنچه هست در رگ  بانک های مختلط را بیش  نمایند و سرمایه های بزرگ 
انجام  نقشه  و طبق  آگاهانه  را  کار  این  و  اقتصاد کشور رسوخ دهند.  ریشٔه  و 
می دهند. کاظم خسروشاهی که یکی از همان به اصطالح فئودال های صنعتی 
کشور است و هم اکنون در هیئت مدیرٔه بیش از 8 مؤسسٔه تولیدی و بانکی و 
مالی عضویت داشته و درعین حال وزیر بازرگانی است، در تشریح هدف های 

واقعی قانون می گوید:
»قانون گسترش مالکیت را... می توان ابزار سازمانی برای اجرای 
را  استراتژی  این  نمود...  تلقی  بزرگ  مؤسسات  رشد  استراتژی 

رهبر بزرگ ایران آگاهانه طرح ریزی و اجرا می کنند.«4
»گسترش«  قانون  تدوین  از  نه تنها  شاه،  هدف  که  می کند  تأکید  سخنران 

1-  فرمان شاه، مّورخ چهارم اردیبهشت ماه 1354.
2-  روزنامٔه » اطالعات«، 18 مرداد ماه 1354.

3-  » تهران اکونومیست«، 14 تیرماه 1354.
4-  سخنرانی کاظم خسروشاهی در کانون بانک ها، روزنامٔه » آیندگان«، 25 آذرماه 1354.
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می کنند،  دنبال  که  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاست  مجموعٔه  از  بلکه  مالکیت، 
ایجاد انحصارات بزرگ نظیر غرب است: »مؤسسات بزرگی که قسمت اعظم 

فعالیت های اقتصادی را به دست گیرند.«1
حساب تدوین کنندگان قانون این است که در صورت اجرای این قانون: 
1- مالکیت سرمایه، و به ویژه کنترل سرمایه، به شدت بیشتری متمرکز خواهد 
شد. 2- زمینه ای برای عوام فریبی اجتماعی، ضمن تجزیٔه طبقٔه کارگر به اقشار 

مختلف و کاهش دستمزد اکثریت کارگران، به دست خواهد آمد.
گفتیم،  پیش  صفحات  در  چنان که  ایرانی،  شرکت های  حاضر  حال  در 
سهامی  یا  محدود  مسئولیت  با  شرکت های  یعنی  بسته اند.  عمده  طور  به 
خاص اند. شرکای این شرکت ها از اینکه سرمایه های ناآشنا را به حریم خود 
راه دهند وحشت دارند. در جنب بزرگترین شرکت ها- که وابسته به بانک های 
بزرگ اند، برخی مؤسسات متوسط و کوچک تولیدی به وجود می آید و رشد 
می کند که هنوز زیر کنترل آن چند خانوادٔه معدود نیست. این گونه شرکت ها 
مشمول قانون اند و موظف اند که الاقل 49 درصد سهام خود را به کارگران 
و کشاورزان و سپس عموم »مردم«، یعنی همان خانواده های معدودی که در 
بانک های موجود گرد آمده اند بفروشند. به قصد آسان تر کردن کار سرمایه داران 
بزرگ، در فرمان »گسترش« مالکیت تأسیس یک »سازمان مالی دولتی« واسط 
در نظر گرفته شده که سهام شرکت ها را بخرد و به سرمایه داران منتقل کند. 
این سازمان مالی یکی دیگر از کانال های انتقال درآمد دولت به سرمایه داران 
خواهد بود و کمک خواهد کرد که سرمایٔه آن چند خانوادٔه معدود بزرگتر شود 

و کنترل آنها بر اقتصاد کشور گسترش یابد.
ضمن  کارگران،  زندگی  بهبود  پیرامون  اجتماعی  عوام فریبی  مورد  در 
کاهش دستمزد اکثریت آنها، حساب تدوین کنندگان قانون این است که قشر 
ممکن  شده،  هم  دولت  وسیع  کمک  با  سرکارگران،  یا  کارگران  از  کوچکی 
است چند سهم خریداری کنند، و این پیوند به سایر پیوندهایی که معموالً این 
قشر کارگران را به سرمایه دار کارفرما می بندد اضافه شود، و آنان خود را یک 

1-  سخنرانی کاظم خسروشاهی در کانون بانک ها، روزنامٔه » آیندگان«، 25 آذرماه 1354.
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پا سرمایه دار به حساب آورده، به تکیه گاه سرمایه داری در میان کارگران بدل 
شوند.

اگر قانون »گسترش« اجرا شود، با مجوعٔه قوانین دیگری که موجود است، 
دستمزد کارگران ایران به سه بخش عمده تقسیم خواهد شد: 1- دستمزد پایه، 
از  حاصل  درآمد   -3 کارخانه«،  سود  در  شدن  »سهیم  از  حاصل  درآمد   -2
به  بوده،  قاطع  پایه  دستمزد  تنها  میان  این  از  که  خریداری شده،  اوراق سهام 

عموم کارگران تعلق می گیرد.
تقسیم دستمزد کارگران به سه بخش، اهرم مؤثری به دست سرمایه داران 
می دهد که سیستم دستمزدها را به سود خویش بگردانند. آنها می توانند ترکیب 
اکثریت کارگران  به  پایه که  نمایند که دستمزد  تعیین  این سه بخش را طوری 
تعلق می گیرد به حداقل برسد، و در عوض با دو بخش دیگر که غیرقاطع و 
از  آید-  پدید  اگر  اشراف کارگری-  کنند که قشر  بازی  نامطمئن است چنان 

مجموع درآمد سالیانه اش راضی بماند.
اّما اکثریت قاطع کارگران که سهامی ندارند- درآمد سهیم شدن در سود 
نیز »موسمی« بوده و بسته به تناسب قوای کارگران و سرمایه داران در نوسان 
است- با وجود تشدید آهنگ کار، مجبور می شوند که به طور عمده به همان 
دستمزد پایه که به حساب دو بخش دیگر دستمزدها به حداقل ممکن کاهش 

یافته است، قناعت ورزند.
»گسترش«  به اصطالح  قانون  اجرای  گام های  نخستین  به  نظری  اینک 
مالکیت واحدهای تولیدی بیندازیم تا با هدف ها و نتایج احتمالی قانون بیشتر 

آشنا شویم.
همچنان که از قبل معلوم بود، کارگران ، کشاورزان و حتٰی کارمندان پولی 
نداشتند. در مورد کارگران تصمیم گرفته شد که کارخانه ها  که سهام بخرند 
به  کنند.  آنان واگذار  به  تا 8 درصد  بهرٔه 6  با  به صورت وامی  را  سهم خود 
عبارت دیگر، قشر کوچکی از کارگران را به پس انداز اجباری موظف نمایند. 
که  نازلی  دستمزد  و  نیستند  وام هایی  چنین  دریافت  به  قادر  کارگران  اکثریت 
غیرمقدور  آنان  برای  را  الزامی-  و  اجباری  ولو  پس انداز-  هرگونه  دارند 
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می سازد.

در مورد کشاورزان اصوالً سخنی در میان نیست، چرا که کشاورز ایرانی- 
اگر به فرض قشر مرفه بورژوازی ده را در نظر بگیریم- هنوز سرمایٔه ضرور 
برای ادارٔه امور کشاورزی را در اختیار ندارد، تا چه رسد به شرکت در صنعت. 
کشاورزی ایران در حال حاضر خود نیازمند به سرمایه گذاری است، و فقیرتر 

از آن است که بتوان بخشی از سرمایٔه آن را به صنعت منتقل کرد.
کارمندان نیز هنوز پول اضافی برای سوق به سوی صنعت پیدا نکرده اند، و 
اگر قشر فوقانی کارمندان درآمد مناسبی داشته باشد، در قدم اّول مجبور است 

صرف تهیٔه مسکن کند و به امور نظیر آن بپردازد.
در  است  نتوانسته  شده،  عرضه  که  سهامی  قاطع  اکثریت  ترتیب،  این  به 
هرچه  تمرکز  جهت  در  سهام  این  روی  معامله  کند.  پیدا  مشتری  مردم  میان 
کوچکتر  سرمایه های  به  بزرگتر  سرمایه های  کنترل  استقرار  و  سرمایه  بیشتر 
خانوادٔه  چند  همان  دست  در  که  تولیدی  بزرگ  شرکت های  می شود.  انجام 
گونه  این  صاحبان  زیرا  نمی فروشند،  غیر  به  را  خود  سهام  است،  معدود 
اگر  آنها  مختلط  اند.  بانک  چند  یا  یک  اصلی  سهام دار  درعین حال  شرکت ها 
خود  بانک  به  بفروشند،  دیگران  به  را  خود  تولیدی  شرکت  سهام  نخواهند 
بانک صنایع  ناسیونال، صاحبان اصلی  ایران  منتقل می سازند. مثاًل صاحبان 
و از سهام داران بزرگ بانک توسعٔه صنعتی و معدنی و سهام دار چندین بانک 
گروه های  سایر  و  بهشهر  گروه  شهریار،  گروه  همچنین،  دیگرند.  شرکت  و 
گروه ها  گونه  این  بانکدارند.  درعین حال  هریک  ایران  سرمایه داران  بزرگ 
به آسانی می توانند سهام خود را از این جیب به آن جیب بریزند و چنین وانمود 
کنند که 49٪ سهام خود را فروخته اند. فروش الزامی سهام تا 49 درصد دامن 
آنها را نمی گیرد. اّما شرکت های دیگر که کوچکترند، مجبورند سهام خود را 
به »مردم«، یعنی به همین حضرات بانکدار بفروشند، و تازه در این مورد نیز 
سرمایٔه  با  را  به آب نمی زنند و سهام هر شرکتی  سرمایه داران بزرگ بی گدار 
خود نمی خرند، بلکه پای دولت را به میان می کشند تا با پول دولت سهام سایر 
شرکت ها را برای خود خریداری کنند. مکانیسم رابطی که قرار بود برای انجام 



فصل دوازدهم ـ َاشکاِل گوناگون سرمایه و توزیع سود میان آنها    377

سرمایه گذاری  »شرکت  و  آمده  وجود  به  هم اکنون  شود  ساخته  عملیات  این 
قانون »گسترش«  مالی، طبق  این مؤسسٔه عظیم  نام گرفته است.  ایران«  مّلی 
در ششم آبان 1354 شروع به کار کرد. سرمایٔه آن ده میلیارد ریال است و از 
کمک های عظیم مالی دولت برخوردار می شود، ولی تمام آن طوری تقسیم 

شده است که سرمایه داران بزرگ به طور کامل آن را تحت کنترل دارند.
 ٪35 الف-  طبقٔه  سهام  می شود:  تقسیم  زیر  شرح  به  مؤسسه  این  سهام 
معدنی  و  توسعٔه صنعتی  بانک  از  عبارتند  که  است  آِن مؤسسین  از  کل سهام 
ایران، بانک مرکزی، بیمٔه مرکزی، بانک مّلی، بانک توسعٔه کشاورزی، شرکت 

سهامی بیمه. این سهام از امتیازات ویژه ای برخوردارند.
سهام طبقٔه ب- 65٪ کل سهام، که نصف آن، 32/5٪ کل سهام، متعلق به 
بانک های مختلط خصوصی است، و نصف دیگر، یعنی 32/5٪ کل سهام، به 

سرمایه داران دیگر فروخته شده است.
دولت به این شرکت سرمایه گذاری کمک مالی می دهد و این شرکت سهام 
مؤسسات تولیدی را که الزامًا باید 49 درصد سهام خود را عرضه کنند می خرد 

و نگاه می دارد تا در آینده به »مردم« منتقل کند.
قریب  دید،  می توان  سرمایه گذاری  شرکت  سهام  تقسیم  طرز  از  چنان که 
80 درصد سهام شرکت از آِن سرمایه داران بزرگ و فقط 20 درصد آن دولتی 
بانک های کشور که النٔه همان  بانک توسعٔه صنعتی و معدنی و سایر  است. 
»تعداد معدود خانواده ها« هستند، بیش از 40 درصد سهام شرکت را در اختیار 
دارند، و بانک توسعٔه صنعتی و معدنی وضع ویژه و ممتازی اشغال کرده است. 
مدیریت این شرکت در دست بزرگترین سرمایه داران است. بنابراین، مکانیسم 
درآمد  از  مبالغی  این است که دولت  از  مالکیت در عمل عبارت  »گسترش« 
خود را در اختیار بزرگترین سرمایه داران قرار می دهد و آنان با این پول تعدادی 
از سهام همٔه شرکت های دیگر را می خرند و »سهام دار اکثر شرکت های عام در 
کشور می شوند«. و هر وقت منافعشان اقتضا کرد، در مدیریت سایر شرکت ها 
نیز دخالت می کنند، »ترازنامٔه همٔه شرکت ها را تجزیه و تحلیل می کنند« و نظر 
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آنها »تاثیر بسزایی در وضع همٔه شرکت ها خواهد داشت.«1

به طوری که می بینیم، از همان نخستین گام به جای »گسترش« مالکیت و 
و  تمرکز  با  ادعای رژیم است-  که  مالکیت چند خانواده-  انحصار  شکستن 
گسترش نفوذ و تحکیم کنترل همان چند خانواده در سطح وسیع تری روبرو 

هستیم.
مسئلٔه دیگری که در طرز اجرای قانون به اصطالح »گسترش« مالکیت باید 
تولیدی  مؤسسات  شدٔه  عرضه  سهام  معاملٔه  نرخ  یا  بازار  بهای  کرد،  بررسی 
است. این مطلب مدتی موضوع اختالف میان گروه های مختلف سرمایه داران 
بود. اّما باالخره به این ترتیب حل شد که سهام شرکت ها به بهای بازار و نرخ 
 2000 از  تفاوت  به  ریالی  هزار  سهم  هر  بهای  نتیجه،  در  شود.  معامله  روز 
خود  کارگران  به  که  سهامی  بهای  در  کارخانه ها  شد.  تعیین  ریال   2500 تا 
اّما از آنجا که کارگران به فرض خرید سهام  فروخته اند تخفیفی قائل شدند، 
می بایست وامی با بهره دریافت کنند، بهای نهایی سهام خریداری آنان نیز در 

همان حدود بازار یا گران تر از آن درمی آید.
بدین ترتیب، سرقفلی و سود مؤسسان همٔه شرکت ها نقد می شود. شرکتی 
که سرمایٔه واقعی 10 میلیون تومانی دارد، 49 درصد آن را به دوبرابر قیمت 
می فروشد. یعنی از فروش این 49 درصد سهام، مبلغی نزدیک بهای ده میلیون 
تومان، یعنی کل سرمایٔه خود، به دست می آورد و درعین حال همچنان مالک 

عمده، مدیر کارخانه و تأسیسات باقی می ماند.
انجام  بندوبست ها  انواع  شرکت ها  سرمایٔه  ارزیابی  در  که  کنیم  اضافه 
بسیاری  شده اند.  ارزیابی  هستند  آنچه  از  بیش  سرمایه ها  از  بسیاری  و  گرفته 
از مؤسسات تأسیسات کهنه و مستهلک خود را- که پول استهالک آن را در 
گذشته به دست آورده اند- به حساب گذاشته اند. برخی از مؤسسات که روابط 
نخواسته اند  افسانه ای  سودهای  داشتن  علت  به  و  داشته  دربار  با  نزدیک تری 

در  ایران«  مّلی  سرمایه گذاری  »شرکت  مدیرعامل  خسروشاهی،  سخنرانی  از  است  جمالتی    -1
نخستین مجمع عمومی شرکت. نقل از روزنامٔه » کیهان«، 23 اردیبهشت ماه 2535 )1355( )13 

مه 1976(.
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سهام خود را حتی به دو سه برابر قیمت هم شده بفروشند، با حساب سازی 
اینکه »برنامٔه گسترش مالکیت  و درست کردن صورت ظاهر، فقط به اعالم 

واحدهای تولیدی در مورد این شرکت پایان می پذیرد« اکتفا کرده اند.
قانون »گسترش« مالکیت عالوه بر آنچه گفتیم به درآمیختن سرمایه ها و 
به ویژه به گسترش نفوذ شرکت های انحصاری چندمّلیتی در اقتصاد کشور ما 
بررسی خواهد  بعدی درسنامه  این مطلب در بخش های  نیز خدمت می کند. 

شد.
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طرح مسئله

جامعٔه  اصلی  طبقٔه  دو  مناسبات  و  سرمایه داری  تولید  شیؤه  اصول  تاکنون 
قشرهای  مناسبات  همچنین  و  سرمایه داران،  و  کارگران  یعنی  سرمایه داری، 
بر  را  بررسی  این  پایٔه  و  کردیم  بررسی  یکدیگر  با  را  سرمایه داران  گوناگون 
بررسی  به  که  است  آن  وقت  اینک  گذاشتیم.  صنعت  در  سرمایه داری  رشد 
رشد سرمایه داری در کشاورزی بپردازیم و وضع سّومین طبقٔه اصلی جامعٔه 
سرمایه داری، یعنی طبقٔه زمین دار، و منبع و منشأ درآمد این طبقه را تعیین کنیم.
چنان که می دانیم، حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری هم که در 
آنها مناسبات سرمایه داری نه تنها به طور کامل مسلط شده، بلکه مدت هاست 
از مرحلٔه بلوغ گذشته و به پیری و فرسودگی پا نهاده است، مالکیت زمین به 
عنوان یک اصل مقدس باقی است. تجربه نشان می دهد که با رشد سرمایه داری 
انحصاری )امپریالیستی( مالکیت زمین تضعیف نمی شود، بلکه خرده مالکی 
بسیار  اراضی  مالکیت  امپریالیستی  انحصارات  بزرگترین  و  تضعیف می شود 
وسیعی را در نقاط گوناگون جهان در چنگ خود متمرکز می کنند. در زمان ما، 
روند ایجاد بزرگ مالکی های عظیم سرمایه داری انحصاری به سرعت گسترش 

می یابد.
زمین داران جامعٔه سرمایه داری طبقٔه معّین اجتماعی را تشکیل می دهند که 
بدون دخالت در امر تولید، سهم بزرگی از ارزش نوین اجتماعی را تصاحب 
از مساحت  آنها  نیستند )اگرچه مساحت مالکیت  فئودال  اینان  می کنند. ولی 
بستگی  فئودالی  مناسبات  به  که  چرا  نیست(،  کمتر  فئودالی  مالکیت های 
ندارند. آنان درآمد خود را بر مبنای مناسبات سرمایه داری به دست می آورند، 
و قدرت سیاسی و اقتصادی شان در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری نیز 

در حال افزایش است.
این طبقه چگونه طبقه ای است، سرچشمٔه درآمد آن کجاست، ماهیت این 
در  دلیل و چگونه  به چه  و  یعنی چه  سرمایه داری زمین  بهرٔه  درآمد چیست؟ 
شیؤه سرمایه داری تولید هم، مالکیت زمین سهمی از اضافه ارزش را به دست 
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می آورد؛ میزان این سهم چقدر است، و چه قوانینی این میزان را تعیین می کند؟

1. بهرٔه زمین از اراضی کشاورزی، رشد سرمایه داری در کشاورزی

الف- تفاوت بهرٔه مالکانٔه فئودالی با بهرٔه سرمایه داری زمین
شده  تولید  محصول  از  بود  مجبور  دهقان  فئودالیته،  کامل  سلطٔه  دوران  در 
مازاد  بردارد و  برای زنده ماندن ضروری است  را که  آن چیزی  فقط حداقل 
محصول را تمام و کمال به مالک تحویل دهد. َاشکال بیرون کشیدن این مازاد 
از دهقانان، بسته به کشورهای مختلف و زمان های گوناگون، تفاوت داشت. 
زمین  وابستٔه  دهقان  باختری،  کشورهای  در  بود.  یکسان  اصلی  محتوای  اّما 
بود، که نظام سرواژ نامیده می شود. این نظام از جمله و به خصوص در روسیه 
روی  و  می آمدند  حساب  به  زمین  از  جزئی  دهقانان  داشت.  کالسیک  شکل 
زمین خرید و فروش می شدند. در برخی از کشورها، بهرٔه مالکانه به صورت 
بیگاری دریافت می شد و به جای تقسیم محصول، زمین زراعتی میان دهقان 
و مالک تقسیم شده بود، و دهقان می بایست زمین خودش را برای خودش و 
زمین ارباب را برای ارباب و مجانًا بکارد. یعنی مثاًل در هفته، سه روز برای 
خود و چهار روز برای مالک کار کند. )در اینجا زمان الزم و زمان اضافی به 
طور مشخص و فیزیکی از هم جدا شده است.( با رشد تولید کاالیی، بسیاری 
از مالکین ترجیح دادند که تمام یا قسمتی از بهرٔه مالکانه را به صورت پول نقد 
از دهقانان بگیرند. در مواردی، میزان بهرٔه مالکانه )چه نقدی و چه جنسی( 
برای مدت چند سال تثبیت می شد. یعنی بهرٔه مالکانه به صورت اجاره بهای 

نقدی یا جنسی درمی آمد و در هر صورت متکی به اجبار غیراقتصادی بود.
به صورت خراج  مالکانه  بهرٔه  بالنسبه دور،  در گذشته های  ما،  در کشور 
و  سربازان  نگاهداری  هزینٔه  سیورسات،  سرانه،  مالیات های  انواع  و  ساالنه 
تأمین آذوقه و علیق آنان به هنگام جنگ، هزینٔه مراسم مذهبی و تفریح و شکار 
گرفته  آنان  از  روحانیون(  و  دولتی  عالی  مقامات  شاه،  عمده  طور  )به  مالک 
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می شد، و تنها پشتوانٔه آن، اعمال زور و فشار غیراقتصادی بود.
در غالب اوقات، دهقان ایرانی مجبور بود حتی بخش قابل مالحظه ای از 
آنچه را که برای زنده ماندن او و فرزندانش الزم است تحویل تحصیلداران 
از  حتی  یا  بماند،  لخت  و  گرسنه  و  بدهد،  تیولدار  و  مالک  مباشر  و  دولتی 
گرسنگی بمیرد. مرگ از گرسنگی به هیچ وجه حادثٔه تصادفی و استثنایی نبود 

و به ویژه به هنگام جنگ و غارت و خشکسالی به امر عادی بدل می گشت.
این مناسبات در کشور ما در طول زمان دچار تغییرات زیادی شد و انواع 
اشکال گذار و بینابینی بهرٔه مالکانه- چه از نظر میزان بهره و چه از نظر طرز 

پرداخت آن- پدید آمد.
رژیم ارباب-رعیتی یا اصول مزارعه پس از پیوندی که با تولید کاالیی و 
بازار سرمایه داری پیدا کرد، آخرین شکل این مناسبات بود. ما این مطلب را در 
بررسی »انباشت بدوی« یادآوری کردیم و گفتیم که در آخرین شکل مزارعه، 
عناصر سرمایه داری به طور روزافزونی رخنه می کرد و ِدِه ایران به طور جدی 
به قشرهای مختلف دارا و ندار تقسیم می شد، ولی به هر صورت، اساس این 

مناسبات فئودالی و بهرٔه پرداختی به طور عمده فئودالی بود.
منطق  با  باشد،  که  شکل  هر  به  فئودالی  مالکانٔه  بهرٔه  و  فئودالی  مناسبات 
اقتصاد سرمایه داری قابل توجیه نیست. سرمایه داران زمانی که برای برانداختن 
مفت خواری  و  غارتگری  علیه  آتشینی  بسیار  کلمات  برخاستند،  فئودالیته 
لغو  ضرورت  برای  ُمقنعی  بسیار  استدالل های  می آوردند.  زبان  بر  فئودال ها 
مالکانه  بهرٔه  بار سنگین  از  کننده  تولید  دهقانان  آزاد شدن  و  فئودال ها  سلطٔه 
و  نبردند  میان  از  را  زمین  بر  خصوصی  مالکیت  بااین حال،  کردند.  عنوان 
یافت، بخشی  تسلط  مناسبات سرمایه داری  نیز  در کشاورزی  اینکه  علی رغم 
از محصول به صورت بهرٔه زمین به صاحب زمین تعلق گرفت. این بهره دیگر 
بهرٔه مالکانٔه فئودالی که به زور و با اجبار غیراقتصادی از دهقان گرفته می شد 
این بهره باید بر مبنای مناسبات تولیدی سرمایه داری توجیه اقتصادی  نیست. 

داشته باشد.
شیؤه  به  زمینی  قطعه  می کنیم  فرض  مطلب،  شدن  روشن تر  برای 
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کارخانه  مانند  زمین  قطعه  این  صورت،  این  در  می شود.  کشت  سرمایه داری 
از  شرکتی  )یا  داشت  خواهد  کارفرما  سرمایه دار،  یک  شد1.  خواهد  اداره 
سرمایه داران( و تعدادی کارگر کشاورزی که به صورت مزدور در مزرعه کار 
خواهند کرد. ولی مزرعٔه سرمایه داری ولو مانند کارخانه اداره شود، با کارخانه 
تفاوتی خواهد داشت که در بحث مورد نظر ما، یعنی بهرٔه زمین، دارای اهمیت 
درجٔه اّول است، و آن اینکه در مزرعه برخالف کارخانه، شخص سّومی نیز 
در تقسیم ارزش نوین تولید شده شرکت می کند و سهم می برد، و آن صاحب 
سرمایه گذاری  کشاورزی  در  بخواهد  سرمایه داری  که  هنگامی  است.  زمین 
کند، باید قبل از هر چیز قطعه زمین قابل کشتی را از صاحب آن اجاره کند2 
و سپس مقداری از سرمایٔه خود را برای خرید وسایل تولید )سرمایٔه ثابت( و 
قسمت دیگری را برای استخدام کارگر )سرمایٔه متغّیر( صرف نماید، و زمانی 
که کار تولید به پایان رسید و محصول به فروش رفت و ارزش آن سامان یافته 

و نقد شد، ارزش نوین را به سه قسمت تقسیم کند:
ارزش الزم- که به صورت دستمزد به کارگر پرداخت می شود.. 1
سرمایه دار . 2 خود  سهم  سود،  صورت  به  که  اضافه ارزش  از  بخشی 

است.
زمین . 3 مالک  به  کشت  اجازٔه  کسب  بابت  که  اضافه ارزش  از  بخشی 

پرداخت می شود که همان بهرٔه زمین است.
اگر وضع این سرمایه دار را با سرمایه داری که سرمایٔه خود را در صنعت 
گره  که  برخورد می کنیم  بسیار مهمی  به پرسش  مقایسه کنیم،  انداخته  کار  به 
اصلی و نقطٔه مرکزی تئوری بهرٔه سرمایه داری زمین است. پرسش این است 

که سرمایه دار کشاورز، بهرٔه زمین را از کجا می آورد؟
اینکه مالک زمین بابت استفاده از زمینی که آن را در انحصار خود درآورده 

چنان  ایجاد  ارضی  اصالحات  از  مقصودش  که  گفت  بارها  شاه  ارضی،  اصالحات  زمان  در    -1
شرایطی است که مزرعه مانند کارخانه اداره شود و این اندیشه با »زمین دار کردن« دهقانان و اینکه 

هرکس باید صاحب زمینی باشد که آن را می کارد، تفاوت ماهوی دارد.
و  »زمین دار«  شخصیت  دو  صورت  این  در  بخرد.  را  زمینی  قطعه  سرمایه دار  است  ممکن    -2

»سرمایه دار« در وجود یک فرد جمع می شود و تأثیری در بحث ما ندارد.
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باقی  از فئودالیسم  مبلغی مطالبه می کند، مفهوم است. حق مالکیت بر زمین 
و  مالکیت  اصل  مبادا  براندازد،  را  آن  که  دارد  وحشت  سرمایه داری  و  مانده 
انحصار وسایل تولید در دست مشتی معدود خدشه دار شود. تا زمانی هم که 
کسانی خود را مالک زمین می دانند، طبیعی است که این حق انحصاری خود 
را نقد خواهند کرد. زمین کشاورزی با اینکه مانند هوا نعمت طبیعی است، اّما 
زمین کشاورزی محدود و قابل  مانند هوا فراوان و غیرقابل انحصار نیست. 
انحصار است و آن را می توان به مالکیت خصوصی درآورده، در قبال استفاده 
معنای  به  درست  زمین  بهرٔه  یا  حق االرض  مطالبٔه  کرد.  طلب  بهره ای  آن،  از 
باج گرفتن است. مالک می گوید زمین مال من است، اجازٔه استفاده از آن را 
به  لنین درست  ندهند.  به من  را  نوین  ارزش  از  تا وقتی که سهمی  نمی دهم، 
همین معناست که می گوید: »بهرٔه سرمایه داری زمین باجی است که جامعه به 

مالکین زمین می پردازد.«
به  را  زراعتی  زمین های  که  مالکینی  طرف  از  باج  مطالبٔه  ترتیب،  این  به 
مفهوم.  است  امری  کردیم  یاد  درآورده اند، چنان که  انحصاری خود  مالکیت 
ولی سرمایه دار چرا و از کجا باج را می پردازد؟ سرمایه دار که دهقان وابستٔه 
زمان فئودالیسم نیست تا از طریق اجبار غیراقتصادی بتوان او را به پرداخت باج  
و خراج واداشت. سرمایه به جایی می رود که سودآور باشد، و هر سرمایه دار 
حداقل خواستار سود متوسط است. و اگر سرمایه گذاری در کشاورزی برای 
سرمایه دار کمتر از این میزان سود بدهد، هیچ کس در این رشته سرمایه گذاری 
نخواهد کرد. بنابراین باید سرمایه گذاری در کشاورزی سود فوق العاده بدهد، 
به طوری که وقتی سرمایه دار سهم سود خود را در حدود سود متوسط برداشت، 
اضافه سودی باقی بماند که بتواند بابت زمین به صاحب زمین بپردازد. نقطٔه 
مرکزی تئوری بهرٔه زمین عبارت است از توضیح و توجیه اقتصادی این سود 

فوق العاده، علل پیدایش آن، و میزان آن.
از  پایین تر  کشاورزی  کارگران  دستمزد  که  گفت  بتوان  اّول  نظر  در  شاید 
اّما  دارد-  هم  واقعیت  موارد  غالب  در  که  است-  صنعتی  کارگران  دستمزد 
بهرٔه زمین را با این امر نمی توان توضیح داد. باید اصل را بر این گذاشت که 
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کشاورز  سرمایه دار  یعنی  است،  جاری  دقیقًا  سرمایه داری  تولیدی  مناسبات 
بهای نیروی کار کارگران را تمام و کمال به آنها می پردازد و خودش از سود 
متوسط بهره مند می شود. بااین حال، سودی اضافه بر متوسط در دستش باقی 
آن  میزان  کجاست؟  از  اضافه سود  این  می دهد.  زمین  صاحب  به  که  می ماند 
چقدر است؟ روند پیدایش سود فوق العاده در کشاورزی سرمایه داری بر چه 
قوانینی متکی است و چگونه و بر چه اساس میان قشرهای استثمارگر تقسیم 
می شود؟ چنین است پرسش هایی که باید تئوری بهرٔه زمین به آنها پاسخ دهد.

قبل از مارکس اقتصاددانان بورژوایی- به ویژه ریکاردو- روی تئوری بهرٔه 
پایٔه کاماًل علمی استوار سازند، زیرا  بر  را  آن  نتوانستند  اّما  زمین کار کردند، 
ریکاردو به وجود بهای تولید و سود متوسط واقف نبود و گمان می کرد که هر 
کاالیی درست برابر ارزش آن فروخته می شود. بر چنین اساسی، به هیچ وجه 
حاصل  اینجا  از  درست  زمین  بهرٔه  زیرا  داد،  توضیح  را  زمین  بهرٔه  نمی توان 
می شود که بهای تولید کاالهای کشاورزی برابر ارزش آنها نیست؛ کاالهای 
سود  نتیجه  در  و  می شوند  فروخته  خود  ارزش  از  بیش  بهایی  به  کشاورزی 
فوق العاده ای پیدا می شود که در صورت وجود مالکیت خصوصی بر زمین، 
را اجاره کرده  این سود میان صاحب زمین و سرمایه دار کشاورزی که زمین 

تقسیم می شود.

ب- ویژگی تشکیل قیمت کاالهای کشاورزی
میزان سود فوق العاده که در کشاورزی سرمایه داری  پیدا کردن منشأ و  برای 
به دست می آید و امکان پرداخت بهرٔه زمین را فراهم می آورد، باید به تفاوتی 
دارد  وجود  کشاورزی  کاالهای  و  صنعتی  کاالهای  قیمت  تشکیل  میان  که 
متوسط  شرایط  را  کاالها  قیمت  دیدیم،  چنان که  صنعت،  در  کنیم.  توجه 
به  با  بتواند  نساجی  کارخانٔه  یک  مثاًل  اگر  که  معنا  بدین  می کند،  تعیین  تولید 
از  ارزان تر  را  کاالی خود  کامل تر،  و  بهتر  تکنولوژی  و  ماشین ها  گرفتن  کار 
سایر کارخانه ها به بازار بیاورد، البته برای مدت معّینی سود فوق العاده می برد 
این  دنبال  به  اّما  کنید(.  توجه  بند 3، فصل 11 درسنامه  از  )به صفحٔه 300، 
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کارخانه، سایر کارخانه ها نیز یا از ماشین های کامل تر استفاده می کنند، یا در 
نوین یکسان می شود و  مبنای  بر  نتیجه قیمت ها  نابود می شوند، و در  رقابت 
سود فوق العادٔه مؤسسه ای که تکامل را آغاز کرده بود از میان می رود، و این 

روند تکامل به طور مداوم جریان می یابد.
اّما در کشاورزی وضع با صنعت تفاوت دارد، زیرا که امر تولید، و بالنتیجه 
قیمت کاالهای کشاورزی، مستقیمًا به کیفیت زمین و محل قرار گرفتن قطعه 
زمین نسبت به بازار فروش مربوط است، و این دو تا حدود زیادی خارج از 
ارادٔه انسان هاست. زمین معّینی با اقلیم مناسب حاصلخیزتر از قطعه دیگری 
تولید کمتری  بازار فروش واقع شده و هزینٔه  به  از دیگری  نزدیک تر  یا  است 
دارد. زمین حاصلخیز و اقلیم مناسب هم به مقدار نامحدود وجود ندارد. زمین 
یابد.  به زمین مناسب دست  محدود است و لذا هر تولید کننده ای نمی تواند 
در چنین وضعی است که سیستم قیمت گذاری کاالهای کشاورزی با سیستم 
کشاورزی-  در  یعنی  اینجا-  در  می کند.  پیدا  تفاوت  صنعتی  قیمت گذاری 

حاصلخیزترین قطعه زمین تعیین کنندٔه قیمت نیست، بلکه:
»محدود بودن مساحت زمین، که در کشورهای سرمایه داری همٔه 
آن را صاحبان جداگانه ای تصاحب کرده اند، سبب می شود که بهای 
تولید محصوالت کشاورزی بر مبنای هزینٔه تولید در خاک متوسط 
و شرایط متوسط حمل آن به بازار تعیین نشود، بلکه از روی هزینٔه 
بدترین خاک و از روی هزینٔه بدترین شرایط حمل محصول به بازار 

تعیین شود.«1
سرمایه داری  مفروض  بازار  یک  که  می کنیم  فرض  مطلب  توضیح  برای 
نیازمندی های خود را به گندم از قطعه زمین الف تأمین می کند که حاصلخیزی 
بهای تولید- سرمایٔه صرف شده به اضافٔه سود  معّین و مفروضی دارد )مثاًل 
تقاضای  تومان است(. هنگامی که  این قطعه 300  از  ُتن گندم  متوسط- هر 
گندم در بازار باال رود، تولید کنندگان گندم برای گسترش تولید، قطعه زمین 
حاصلخیزی  الف  قطعٔه  به  نسبت  است  که ممکن  می آورند  زیر کشت  را  ب 

1-  لنین، » کارل مارکس«، ترجمٔه فارسی، انتشارات حزب تودٔه ایران، 1355، صفحٔه 16.
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بازار دشوارتر و هزینٔه حملش  به  آن  یا شرایط حمل محصول  کمتری داشته 
بازار  به  این قطعه زمین وقتی  از گندم  ُتن  باشد، و مثاًل بهای تولید هر  بیشتر 
می رسد، 375 تومان شود. به دالیلی که در باال گفتیم، در بازار سرمایه داری 
ممکن نیست که برای گندم حاصله از این دو قطعه زمین قیمت متوسطی پدید 
آید. زمین مرغوب که گندم تنی 300 تومان تحویل می دهد محدود است، و 
اگر جامعه به گندم بیشتری نیاز داشته باشد، چاره ای ندارد جز اینکه از قطعٔه 
ب استفاده کند، یعنی گندم تنی 375 تومان مصرف نماید. بنابراین بهای گندم 
در بازار تنی 375 تومان خواهد بود، یعنی قطعٔه ب که شرایط نامساعدتری 
دارد بهای خود را به بازار دیکته خواهد کرد، و البته سرمایه داری که قطعٔه الف 
بهای  اگرچه  فروخت،  خواهد  تومان   375 تنی  را  خود  گندم  نیز  می کارد  را 
به  را درست  که کاالیش  تومان است. سرمایه دار ب  آن 300  انفرادی  تولید 
بهای تولید آن می فروشد، فقط می تواند از سود متوسط برخوردار شود. ولی 
انفرادی اش می فروشد،  از بهای تولید  سرمایه دار الف که کاالیش را گران تر 

سودی بیش از سود متوسط، یعنی سود فوق العاده به دست خواهد آورد.
در تصویر زیر طرز قرار گرفتن قطعات زمین و فاصلٔه آنها را از بازار نشان 

داده ایم:
بازار  به  آن  راه  که  باشد  داشته  وجود  پ  سّوم  زمین  قطعه  است  ممکن 
کشت  زمین  این  در  اگر  باشد.  کم آب  مثاًل  خاک،  خوبی  وجود  با  یا  دشوار، 

بازار
پ

الفب

در  شود.  تمام  تومان   500 تنی  آن  بازار  بهای  است  ممکن  شود،  آغاز  گندم 
این صورت، قیمت گندم این قطعه زمین تعیین کنندٔه بهای بازار خواهد بود 
و قطعٔه الف و ب سود فوق العاده به دست خواهند آورد. ممکن است حالت 
دیگری نیز پیش آید، و آن اینکه در این قطعه سرمایه گذاری نوینی شود. مثاًل 
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سدی بسته و آن را فاریاب ]آبیاری غیرِدیم[ کنند، یا با احداث راه آهن دسترسی 
به آن آسان تر شود. در آن صورت، بهای تولید گندم در این قطعه می تواند از 
بهای تولید قطعٔه الف نیز کمتر و مثاًل تنی 250 تومان تمام شود. قطعه ای که تا 

دیروز سود فوق العاده نمی داد، اینک سود فوق العاده بدهد.
چنان که می بینیم، به علت محدودیت اراضی قابل کشت و تفاوت آنها از نظر 
حاصلخیزی یا درجٔه سهولت حمل محصول آنها به بازار، نظام قیمت گذاری 
در کاالهای کشاورزی با نظام قیمت گذاری کاالهای صنعتی یکسان نیست. 
سود  از  مساعدتر  قطعات  و  بازارند،  قیمت  کنندٔه  تعیین  نامساعدتر،  قطعات 
فوق العاده برخوردار می شوند. البته در صنعت نیز سود فوق العاده وجود دارد 
که ما به جای خود بررسی کردیم. اّما سود فوق العادٔه صنعت نتیجٔه پیشرفت 
قابل  برای مدت طوالنی  آزاد سرمایه داری،  رقابت  در  و  فنی است  تکامل  و 
و  زمین ها  حاصلخیزی  تفاوت  از  که  فوق العاده ای  سود  اّما  نیست.  انحصار 
و  طبیعی  نعمتی است  به دست می آید،  بازار  به  آنها نسبت  قرار گرفتن  محل 
به علت محدودیت قابل انحصار است. کسی که این انحصار را برقرار کند، 
می تواند سود فوق العاده را نیز به انحصار خود درآورد. در اقتصاد سرمایه داری 
که مالکیت خصوصی زمین برقرار است، سود فوق العاده به صورت بهرٔه زمین 

به صاحب زمین تعلق می گیرد.

پ- بهرٔه تفضیلی
چنان که می بینیم بهره ای که صاحب زمین از سرمایه دار می گیرد، با بهرٔه مالکانٔه 
مناسبات  از  زمین  سرمایه داری  بهرٔه  دارد.  ماهوی  تفاوت  فئودالی  مناسبات 
سرمایه داری زاییده می شود، و از جمله این نوع از بهره که بهرٔه تفضیلی نامیده 
می شود، نتیجٔه بارآوری متفاوت کار یکسان و واحد انسانی در شرایط متفاوت 
آنجا  است، که در مناسبات سرمایه داری سرچشمٔه سود فوق العاده است، و 
که تفاوت حاصلخیزی و موقعیت قطعه زمین سبب تفاوت در بارآوری کار 
شده باشد، سود فوق العادٔه حاصل از آن شکل خود را تغییر می دهد، دگرسان 
می شود و به صورت بهرٔه تفضیلی زمین درمی آید، گویی عامل ایجاد کنندٔه آن، 
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زمین است. 

که  همین جاست  در  درست  زمین  بهرٔه  مارکسیستی  تئوری  ویژٔه  اهمیت 
منشأ واقعی این بهره را بر مبنای مناسبات سرمایه داری و بر پایٔه تئوری ارزش، 
آن  درستی  بر  تازه ای  دلیل  که  می دهد،  توضیح  متوسط  سود  و  اضافه ارزش 

تئوری است.
بهرٔه تفضیلی بر دو نوع است:

باال  معّینی  محصول  برای  بازار  تقاضای  که  هنگامی   :1 تفضیلی  بهرٔه 
می رود، نخستین عکس العمل تولید کنندگان، گسترش سطح کشت است. اگر 
سال پیش هزار هکتار زمین زیر کشت گندم بود، امسال که تقاضا برای گندم 
می کارند،  گندم  زمین  هکتار  دویست  و  هزار  در  کنندگان  تولید  است  بیشتر 
تولید محصول  افزایش  زیر کشت گندم می آورند.  را  تازه ای  زمین های  یعنی 
سطحی«  »کشت  کشت،  زیر  سطح  افزایش  طریق  از  یعنی  طریق،  این  از 

)Extensive( 1نامیده می شود.
در  که  است  این  بر  فرض  می یابد،  گسترش  سطح  در  کشاورزی  وقتی 
آلی  ترکیب  و  نمی شود  اضافی  نوین  سرمایه گذاری های  موجود،  اراضی 
سرمایه تغییر نمی کند. در مساحت های یکسان، مبالغ یکسانی با ترکیب یکسان 
سرمایه گذاری شده و لذا تفاوت سود تنها و تنها نتیجٔه تفاوت کیفیت طبیعی 
زمین، یعنی نتیجٔه تفاوت بارآوری کار واحد انسانی در شرایط متفاوت طبیعی 
گفتیم  سخن  پ  و  ب  و  الف  زمین  قطعه  سه  از  ما  پیش  صفحات  در  است. 
و یادآوری کردیم که در استفاده از این زمین ها، دو حالت ممکن است پیش 
آلی سرمایه  برای واحد سطح و ترکیب  اینکه میزان سرمایه گذاری  آید. یکی 
ثابت بماند. در این صورت قطعٔه پ که کم حاصل ترین زمین هاست، بعد از 
قطعٔه الف و ب زیر کشت خواهد رفت. درست همین حالت است که کشت 
سطحی نامیده می شود. تفاوت سودی که در این حالت میان قطعات گوناگون 

زمین پدید می آید، نوع اّول بهرٔه تفضیلی است.
به جدول صفحٔه بعد توجه کنید:

1-  رفیق احسان طبری برای این اصطالح »کشت گسترشی« را پیشنهاد می کند.
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قطعات زمین
با مساحت 

برابر
و

کیفیت های
متفاوت

مبلغ
سرمایه گذاری

به تومان

سود 
متوسط 

سرمایه به 
تومان

بهای تولید 
فردی کل 

محصول به 
تومان

کل محصول 
به دست 

آمده از قطعه 
زمین به تن

بهای تولید 
فردی هر تن 

به تومان

بهای 
بازار هر 

تن به 
تومان

مبلغ به 
دست 
آمده از 
فروش 

کل 
محصول 
به تومان

بهرٔه 
تفضیلی 

که به 
صاحب 

زمین 
تعلق 

می گیرد 
به تومان

الف 
ب 
پ

1000
1000
1000

500
500
500

1500
1500
1500

5
4
3

300
375
500

500
500
500

2500
2000
1500

1000
500
---

   4500   6000 

چنان که می بینیم، سه سرمایه دار در سه قطعه با مساحت برابر ولی کیفیت 
متفاوت، به میزان واحد و با ترکیب آلی واحد سرمایه گذاری کرده اند. ولی اّولی 
5 تن، دّومی 4 تن و سّومی 3 تن محصول به دست آورده اند، چرا که بارآوری 
که  است. سرمایه داری  بوده  متفاوت  طبیعی  به علل  مختلف  قطعات  در  کار 
که  ندارد  چیزی  متوسط  بر سود  اضافه  آورده،  به دست  را  کمترین محصول 
برابر  از سود فوق العاده یی  به صاحب زمین بدهد. ولی دو سرمایه دار دیگر، 
می تواند  زمین  صاحب  و  برخوردارند،  تفضیلی  بهرٔه  اضافٔه  به  متوسط  سود 

بهرٔه تفضیلی را از آنها بگیرد و آنان را به سود متوسط قانع سازد.
نکتٔه اساسی که باید در اینجا بدان توجه کرد این است که بهرٔه تفضیلی یاد 
شده نتیجٔه زحمت و کار انسان موّلد، یعنی کارگران است. کار موّلد در شرایط 
نابرابر طبیعی، بارآوری نابرابر دارد. این تفاوت که موهبت طبیعی است، باید 
به همٔه انسان های موّلد که طبیعت از آِن آنهاست تعلق گیرد، اّما از آنجا که در 
جامعٔه سرمایه داری انحصار مالکیت وسایل تولید و از جمله انحصار مالکیت 
زمین وجود دارد، صاحب زمین آنچه را که طبیعت به انسان های موّلد ارزانی 

داشته از دست آنها می گیرد.
نتیجٔه  محصول،  گران ترین  مبنای  بر  کشاورزی  محصول  قیمت گذاری 
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سلطٔه نظام سرمایه داری است، وگرنه جامعه می توانست محصول کشاورزی 
را ارزان تر به دست آورد. در جدولی که دادیم، روشن است که کل محصول 
کشاورزی مورد نیاز بازار حتی با در نظر گرفتن سود متوسط برای سرمایه دار، 

جمعًا 4500 تومان تمام شده ولی به 6000 تومان فروخته شده است.
اثر  بر  و  نظام سرمایه داری  در  قیمت محصوالت کشاورزی  طرز تشکیل 
اجتماعی  »ارزش  مارکس  قول  به  که  است  طوری  زمین  مالکیت  انحصار 
با  دروغین«1 به وجود می آید. اگر شیوه تولید سرمایه داری نمی بود و جامعه 
نظام کمونیستی اداره می شد، طبیعت و محصول آن به همٔه جامعه تعلق داشت 

و جامعه باجی را نمی پرداخت.
برای محصول  تقاضا  به نسبت رشد  نتوان  ممکن است  بهره تفضیلی 2: 
کشاورزی بر وسعت اراضی زیر کشت افزود، زیرا زمین قابل کشت محدود 
که  آنچه  به  تکیه  و  کشت  سطح  گسترش  مواقع  بسیاری  در  به عالوه،  است. 
کشت سطحی می نامند به صرفه نیست. بهتر است که در زمین هایی که تا کنون 
زیر کشت بود برای باال بردن بارآوری کار سرمایه گذاری بیشتری بشود. این 
»کشت  اصطالحًا  را  سطح  واحد  هر  از  محصول  افزایش  برای  تالش  نوع 

عمقی« )Intensive( 2می نامند.
روشن است که قابلیت قطعات مختلف زمین برای پذیرش سرمایه گذاری 
نتایج  مختلف  قطعات  در  سرمایه گذاری  واحد  مبلغ  نیست.  یکسان  بیشتر 
متفاوت می دهد. مثاًل قطعه زمینی که تا کنون کشت ِدیم داشت، ممکن است 
به منبع آب نزدیک باشد و با کمی سرمایه گذاری می توان آن را فاریاب کرد و 
محصول را چندبرابر نمود. در قطعه زمین دیگری، ممکن است چنین امکانی 
کند.  پیدا  ضرورت  عظیمی  سرمایه گذاری  آن،  کردن  فاریاب  برای  و  نباشد 
دست  به  بیشتر  محصول  کود  دادن  با  می توان  و  است  کودپذیر  زمینی  قطعه 
با  کشت  برای  و  هموار  زمینی  ندارد.  را  خصوصیت  این  دیگر،  قطعٔه  آورد. 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، چاپ روسی » مجموعٔه آثار مارکس و انگلس«، جلد 25، بخش 
دّوم، صفحٔه 212.

2-  رفیق احسان طبری اصطالح »ژرفش« را برای این نوع کشت پیشنهاد می کند.
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به  نتیجه، اضافه سرمایه گذاری  تراکتور مساعد است، زمین دیگر نیست. در 
مبلغ واحد در قطعات برابر، نتایج متفاوت می دهد، و نرخ سود سرمایه گذاران 
باهم فرق می کند، و آنگاه که آنان نرخ متوسط سود را بردارند، باقی آن بهرٔه 

زمین از نوع بهرٔه تفضیلی 2 است.
بهرٔه تفضیلی 2، در اساس خود به همان بهرٔه تفضیلی 1 متکی است، یعنی 
می شود.  حاصل  بازار  به  حمل  سهولت  درجٔه  و  طبیعی  شرایط  اختالف  از 
ولی با کمی دقت می توان درعین حال تفاوت آن دو را درک کرد و متوجه شد 
عالقٔه  بهره،  این  پرداخت  است.  کشاورزی  تکامل  مانع   2 تفضیلی  بهرٔه  که 
صنعت  برخالف  می کند.  کم  بسیار  نوین  سرمایه گذاری  به  را  سرمایه داران 
که در آن هر کوشش برای افزایش عقالیی سرمایه گذاری سود فوق العاده ای 
نصیب سرمایه دار می کرد، در کشاورزی، دست سرمایه دار برای سرمایه گذاری 
نوین می لرزد، چرا که هرچه سود فوق العاده هم که به دست آورد باید به سود 
اینجا  از  بپردازد.  زمین دار  به  زمین  بهرٔه  بابت  را  بقیه  و  کند  قناعت  متوسط 
می توان فهمید که چرا میان سرمایه دارانی که زمینی را اجاره می کنند با صاحب 
مدت اجاره اختالف می افتد. مستأجر )سرمایه داری که زمین را  زمین بر سر 
اجاره می کند( مایل است که اجاره بلندمدت بوده و او با پرداخت اجاره بهای 
ثابت، سالیان هرچه درازتری همان قطعه زمین را در اختیار داشته باشد. در 
این صورت، سود فوق العاده ای که ازسرمایه گذاری های نوین به دست خواهد 
اّما موجر  آورد، الاقل در طول مدت اجاره، به خود او تعلق خواهد گرفت. 
)صاحب زمین( اجارٔه کوتاه مدت را ترجیح می دهد و می کوشد شرط تجدید 
نظر مکرر هر چند سال یک بار در میزان اجاره بها را در قرارداد اجاره بگنجاند. 
روشن است که هر قدر مدت اجاره درازتر و اجاره بها ثابت تر باشد، همان قدر 

بیشتر به سود رشد کشاورزی سرمایه داری است.
بهرٔه  ما  که  ایران کمک می کند  تغییر جغرافیای کشاورزی  به  نظری گذرا 
تفضیلی و اثر آن را در رشد کشاورزی بهتر درک کنیم. در گذشتٔه نه چندان 
دور، کشت نباتات صنعتی )پنبه، چغندر قند، نیشکر، دانه های روغنی و غیره( 
در کشور ما وسعتی نداشت. محصول زراعتی به طور عمده عبارت از غالت و 
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حبوبات بود، و آذربایجان را انبار غّلٔه ایران می نامیدند. زمانی که افزایش تولید 
غالت از یک طرف و افزایش تولید مواد خام صنعتی از سوی دیگر در دستور 
روز قرار گرفت )به خصوص پس از جنگ جهانی دّوم(، نخستین عکس العمل 
تولید کنندگان گسترش سطح کشت بود. بخش بزرگی از مراتع دشت گرگان 
از دست دامداران محلی بیرون کشیده شد که در آن پنبه و گندم و غیره کاشتند. 
از آنجا که زمین های تازه کشت دشت گرگان محصول ارزان تر می داد و برای 
کشت پنبه مناسب تر بود، تحول نسبی در جغرافیای کشاورزی ایران حاصل 
آمد، به طوری که بخش قابل مالحظه ای از تولیدات کشاورزی ایران در این 
منطقه تولید شد. کسانی که انحصار تولید در این اراضی را برای خود تأمین 
کرده بودند، از بهرٔه تفضیلی نوع 1 به مقدار قابل مالحظه ای برخوردار شدند.
با گذشت زمان، و به ویژه در دهٔه اخیر، کاماًل احساس شد که تنها با کشت 
را  صادرات-  چه  و  داخلی  مصرف  چه  بازار-  تقاضای  نمی توان  سطحی 
به  سطح  واحد  در  بیشتر  سرمایه گذاری  و  عمقی  کشت  به  توجه  کرد.  تأمین 
اّما همٔه زمین های کشور  از هر واحد، جلب شد.  بردن محصول  باال  مقصد 
برای سرمایه گذاری بیشتر به یکسان آماده نبود. برخی زمین ها نظیر زمین های 
بودند.  مناسب تر  حیث  این  از  جیرفت  خراسان،  قزوین،  دشت  خوزستان، 
ماشین آالت صنعتی سبب  و  تراکتور  کاربرد  برق،  تأمین  آب،  ایجاد سدهای 
شد که این اراضی از هر واحد سطح درآمدی به مراتب بیش از سایر زمین ها 
در  اّول  بار  برای  نیشکر،  مانند  ُپردرآمد  محصوالت  از  برخی  کشت  بدهند. 
بسیار  لذا  و  نوبر  میوه های  بسیاری  توانست  جیرفت  شد.  مقدور  خوزستان 
ُپردرآمد تحویل دهد. مقدار تولید چغندر قند در خراسان بسیار باال رفت. این 
گونه زمین ها از بهرٔه تفضیلی 2 برخوردار شدند و بر اثر آن تغییر تازه ای در 

جغرافیای کشاورزی کشور به وجود آمد.
بدون شک در این تغییرها و به ویژه در امر سرمایه گذاری های نوین که به 
طور عمده دولتی است، سیاست عمومی رژیم نقش مؤثری ایفا می کند. رژیم 
استراتژی عمومی سیاسی خویش،  و  درون کشور  در  مّلی  به مسئلٔه  توجه  با 
ترجیح می دهد  باشد-  را- ولو کم حاصل تر  معّینی  مناطق  در  سرمایه گذاری 
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توجه  کمتر  بلوچستان  و  سیستان  آذربایجان،  کردستان،  نظیر  مناطقی  به  و 
دارد. ولی صرف نظر از این عوامل، نقش بهرٔه تفضیلی نوع 2 در تغییر نوین 
بررسی رشد  در  بعد،  در صفحات  است.  آشکار  ایران  جغرافیای کشاورزی 

سرمایه داری در کشاورزی، به این مسئله برخواهیم گشت.
به  که  بجاست  اینجا  در   – زمین  بهرٔه  و  اجاره بها  تفاوت  یادآوری-  یک 
صورت یک یادآوری تفاوت میان اجاره بها و بهرٔه زمین را متذکر شویم. در 
کلمات  علمی،  نوشته های  و  درسنامه ها  در  حتی  گاه  و  ما  کشور  مطبوعات 
اجاره بها )مال االجاره(، بهرٔه مالکانه و بهرٔه زمین )حق االرض( را به سادگی 
کلمات  این  درحالی که  می برند،  کار  به  هم  جای  به  و  می گیرند  هم  مترادف 
بقایای  از  که  را  مالکانه  بهرٔه  کلمٔه  دارند.  متفاوتی  کاماًل  اقتصادی  محتوای 
مناسبات فئودالی و بیانگر بهرٔه فئودالی در مرحلٔه معّینی از تکامل آن در کشور 
اّما دربارٔه تفاوت اجاره بها و بهرٔه زمین  به کار برد.  باید در همان جا  ماست، 
بهرٔه سرمایه ای را هم که  بهرٔه زمین،  بر  اجاره بها عالوه  باید توجه داشت که 
قباًل در این زمین به کار افتاده دربر می گیرد، یعنی اگر مالکی زمین بِکر خود را 
به یک سرمایه دار اجاره داده و آن سرمایه دار با سرمایه گذاری خود این زمین را 
آباد کرده )با کانال کشی، تسطیح، زه کشی، جاده سازی و غیره( و مقدار تولید 
در واحد سطح را باال برده باشد، وقتی که مدت اجاره به پایان رسید، مالک 
زمین، این قطعٔه آباد شده را به بهای گران تری اجاره خواهد داد. اجاره بهایی 
بهرٔه  اضافٔه  به  زمین  بهرٔه  با  بود  خواهد  برابر  کرد،  خواهد  طلب  اینک  او  که 
سرمایه ای که برای آباد کردن آن صرف شده و به بهبود زمین کمک کرده است. 
به این دلیل، باید توجه داشت که وقتی سخن از بهرٔه زمین می رود، منظور بهرٔه 
زمین بکر است، زمینی که هنوز سرمایه ای برای آباد کردن آن به کار نیفتاده و 
کاری برای بهبود آن انجام نگرفته است. اّما در اجاره بها، بهرٔه حاصل از این 

سرمایه گذاری عالوه می شود.

نتیجه گیری های کلی از بحث بهرٔه تفضیلی
1- سرچشمٔه بهرٔه تفضیلی در هر دو نوع آن اضافه ارزشی است که کارگران 
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به  بهرٔه تفضیلی شکل دگرسان شدٔه سود فوق العاده است که  تولید می کنند. 
از  بهره کشی  در  زمین دار  ترتیب طبقٔه  این  به  و  تعلق می گیرد،  زمین  صاحب 

طبقٔه کارگر شرکت می ورزد.
فوق العاده  تفضیلی چیزی جز شکل دگرسان شدٔه سود  بهرٔه  اگرچه   -2
تعلق  زمین دار  به طبقٔه  در کشاورزی سرمایه داری  که  آنجایی  از  ولی  نیست، 
می گیرد، نقشی خالف سود فوق العاده در صنعت ایفا می کند، به این معنا که 
عامل محرکٔه تکامل نیست، بلکه ترمزی است بر سر راه سرمایه گذاری بیشتر 

در کشاورزی.
تکامل  هرچه  و  می شود  گذاشته  زمین  در  بیشتری  سرمایٔه  قدر  هر   -3
که  خراجی  همان قدر  است،  بیشتر  تمدن  تکامل  کلی  طور  به  و  کشاورزی 

جامعه به زمین داران بزرگ می پردازد بیشتر است.
4- بهرٔه تفضیلی باعث گرانی کاالهای کشاورزی است. ولی تا وقتی که 
نظام سرمایه داری باقی باشد، حتی با مّلی کردن اراضی کشاورزی نیز نمی توان 
این تأثیر را از میان برد، چرا که در آن صورت نیز قیمت کاالهای کشاورزی 
کمک  با  که  سرمایه دارانی  و  شد،  خواهد  تعیین  محصول  گران ترین  پایٔه  بر 
خود تصاحب  را  ارزان تری تولید کرده اند، سود فوق العاده  طبیعت محصول 
خواهند کرد. به این دلیل، مّلی کردن اراضی در نظام سرمایه داری )به فرض 
محال که اجرا شود( بهرٔه تفضیلی را از میان نمی برد، بلکه آن را به سرمایه دار 
کشاورز می رساند. لذا می تواند گام بزرگی در راه رشد سریع سرمایه داری در 
رشته  این  در  مدرن  تکنولوژی  و  سرمایه  وسیع تر  هرچه  کاربرد  و  کشاورزی 

باشد.

ت- بهرٔه مطلق زمین
دادیم،  به دست  تفضیلی  بهرٔه  تشکیل  دربارٔه  در صفحٔه 393  که  در جدولی 
بهره ای که به بدترین زمین )زمین شمارٔه پ( تعلق می گرفت برابر صفر بود. 
آیا واقعًا این طور است؟ آیا به بدترین زمین ها هیچ نوع بهره ای تعلق نمی گیرد؟ 
می دهد،  منفی  پاسخ  پرسش  دو  هر  این  به  بورژوایی  جامعه  روزمرٔه  زندگی 
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مالکین همٔه اراضی که زمین شان زیر کشت می رود، بهره می گیرند، ولو اینکه 
کیفیت زمین آنها بدتر از همه باشد. این واقعیت جامعٔه سرمایه داری را چگونه 
باید از نظر اقتصادی توجیه کرد؟ در مورد بهرٔه تفضیلی سخن بر سر تفاوت 
اینجا  پیدایش سود فوق العاده بود. در  لذا  بارآوری کار در شرایط مختلف و 
سخن بر سر چیست؟ سرمایه داری که در قطعه زمین شمارٔه پ سرمایه گذاری 
کرده، اگر سود خود را برابر سود متوسط )500 تومان( بردارد، دیناری سود 
فوق العاده ندارد که به مالک بپردازد، و اگر مجبور شود چیزی از سود متوسط 
رشته  این  در  که  ندارد  دلیلی  صورت  این  در  بدهد،  مالک  به  و  بکاهد  خود 

سرمایه گذاری کند.
حدودی  تا  را  تفضیلی  بهرٔه  ریشٔه  مارکس  از  قبل  بورژوایی  اقتصاددانان 
درک می کردند. ریکاردو در این زمینه کار فراوانی انجام داد. اّما نمی توانستند 
کنند که حتی صاحب  اقتصادی توجیه  نظر  از  و  داده  را توضیح  این واقعیت 
بدترین زمین هم بهره می گیرد. این موضوع را مارکس کشف کرد و توضیح 

داد.
و  است  مالک  اینکه  صرف  به  فقط  زمین،  مالک  که  می گوید  مارکس 
زیر  زمین  قطعه  آن  دهد  اجازه  اینکه  برای  گرفته،  انحصار  در  را  کشتزاری 
کشت برود، مطالبٔه بهره می کند. علت آن وجود مالکیت خصوصی بر زمین و 
انحصار مالکیت است. این بهرٔه تفضیلی نیست. نتیجٔه تفاوت قطعات زمین 
اعمال  بهرٔه مطلق است.  بهره،  این  نیست.  بر قطعٔه دیگر  و فضیلت قطعه ای 

مطلق مالکیت انحصاری بر زمین است.
زمین  مالک  را  خود  او  است.  مفهوم  زمین  مالک  موقعیت  نیز  اینجا  در 
و  بهره ای  تا  و  ایستاده  او  سر  پشت  هم  دادگاه  و  ژاندارم  و  قانون  و  می داند 
خراجی از جامعه نگیرد، اجازٔه کشت نمی دهد. اّما آنچه توضیحش در واقع 
دشوار است، محلی است که برای پرداخت این بهره وجود دارد. سرمایه دار از 

کجا چنین بهره ای می پردازد؟
تئوری  روی  از  و  می کند  حل  علمی  پایٔه  بر  نیز  را  مشکل  این  مارکس 
اضافه ارزش و تئوری سود متوسط آن را توضیح می دهد. مارکس ما را متوجه 
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ترکیب  از  پایین تر  آلی سرمایه  ترکیب  در کشاورزی سرمایه داری،  که  می کند 
آلی سرمایه در صنعت است. در نتیجه، نرخ اضافه ارزش در کشاورزی باالتر 
رشته ها  همٔه  در  نیز  صنعت  در  البته  صنعت.  در  اضافه ارزش  نرخ  از  است 
ترکیب آلی سرمایه یکسان نیست. در برخی رشته ها پایین تر، و در برخی باالتر 
وجود  دیگر  رشتٔه  به  رشته ای  از  سرمایه  انتقال  آزادی  صنعت،  در  اّما  است. 
دارد، و بر اثر رقابت بین رشته ای، اضافه ارزش هایی که در همٔه رشته ها تولید 
شده، روی هم ریخته به اصطالح یک کاسه می شود، و سپس به نسبت سرمایه 
میان سرمایه داران تقسیم می گردد، و هریک از آنها صرف نظر از اینکه در چه 
متوسطی  سود  از  باشد،  چه  آن  در  سرمایه  آلی  ترکیب  و  کنند  کار  رشته ای 
و  داده  توضیح  به تفصیل  را  مطلب  این  خود  موقع  )به  می گردند.  برخوردار 

گفته ایم که تشکیل سود متوسط رقم مطلق ریاضی نیست و گرایش است.(
در کشاورزی، به علت وجود انحصار مالکیت و محدودیت زمین، امکان 
حرکت آزاد سرمایه ها وجود ندارد. لذا نرخ اضافه ارزش در کشاورزی که بیشتر 
از صنعت است، در خود کشاورزی می ماند و با صنعت یک کاسه نمی شود. در 
نتیجه، اضافه ارزشی که در کشاورزی مازاد بر سود متوسط وجود دارد نصیب 
زمین داران می شود. اگر مالکیت خصوصی بر زمین نمی بود، این مازاد میان 
همٔه سرمایه داران تقسیم می شد. اّما وقتی مالکیت خصوصی بر زمین موجود 
است، زمین دار آن را تصاحب می کند. اگر بر اثر رشد ترکیب آلی سرمایه در 
بهرٔه  برود،  میان  از  میان صنعت و کشاورزی  ترکیب  این  تفاوت  کشاورزی، 
مطلق نیز از میان خواهد رفت. هم اکنون در کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری، 
ترکیب آلی سرمایه در کشاورزی به سرعت باال می رود و این رشته از تولید به 
ماشین های مدرن، کود، بذرهای پرورده و برگزیده و تأسیسات عظیم آبیاری 
مجهز شده، و تکامل آن ایجاد مؤسسات بزرگ و ُپرهزینٔه پژوهشی و تغییر باز 
هم بیشتر ترکیب آلی سرمایه را ایجاب می کند. و از اینجاست که در کشورهای 
سرمایه داری پیشرفته بهرٔه مطلق از زمین کشاورزی تحت عالمت سؤال قرار 
گرفته است. ولی از آنجا که روند تکامل کشاورزی با سلطٔه انحصارات عظیم 
قیمت های  ایجاد  با  انحصارات  این  است،  پیوند  در  و  هم زمان  رشته  این  بر 
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انحصاری و باال بردن بهای کاالهای کشاورزی، بهرٔه مطلق زمین را از طریق 
دیگر برای خود تأمین می کنند.

یاد آوری- در بررسی بهرٔه زمین، پایه را بر این گذاشتیم که صاحب زمین 
باشند.  آن زمین سرمایه می گذارد دو شخص جداگانه  و سرمایه داری که در 
به طور  را  برداشت سود متوسط، سودی  از  این صورت، سرمایه دار پس  در 
 فوق العاده به دست آورده، به صورت بهرٔه زمین به صاحب زمین می پردازد.
هم  زمین  صاحب  سرمایه دار  خود  اگر  که  آید  پیش  پرسش  این  است  ممکن 
باشد، وضع چگونه است؟ پاسخ این است که در این صورت کمترین تغییری 
دو شخص  در تحلیل اقتصادی ما رخ نخواهد داد. سرمایه دار صاحب زمین 
او از یک سو صاحب  اقتصادی است که در وجود یک نفر جمع آمده است. 
این  زمین است و از سوی دیگر سرمایه دار، و لذا تمام محاسبات دفتر او بر 
دو مبنا تنظیم خواهد شد. یعنی او ابتدا به عنوان صاحب زمین، بهره ای را که 
در جامعٔه مفروض به زمینی نظیر زمین او تعلق می گیرد کنار خواهد گذاشت، 
و سپس به عنوان سرمایه داری که در کشاورزی سرمایه گذاشته، سود خود را 
حساب خواهد کرد که آیا الاقل به اندازٔه سود متوسط به دست آمده است یا 
نه. فعالیت اقتصادی او در این قطعه زمین تابعی است از درآمدی که به صورت 

مجموع دو رقم بهرٔه زمین و سود متوسط به دستش می رسد.

ث- انتقادی بر فرضیٔه نادرست کاهش حاصلخیزی زمین
هنگام توضیح بهرٔه تفضیلی نوع 1 که کشت سطحی، یعنی گسترش سطح زیر 
کشت را بیان می کرد، دیدیم که منطقًا انسان ها ابتدا اراضی حاصلخیزتر را که 
در دسترس باشد می کارند و رفته رفته به اراضی کم حاصل تر و دور از دسترس 
روی می آورند. به عالوه، اراضی زیر کشت نیز اگر در آنها کار آبادانی انجام 
نشود، روزبه روز حاصل کمتری می دهند. اقتصاددانان بوژوا از این منطق ساده 
درازی  و  دور  نتایج  نیست،  کشاورزی  تکامل  تاریخ  انعکاس  به هیچ وجه  که 
گرفته اند، و آن اینکه گویا حاصلخیزی زمین رو به کاهش است. این نظریه با 
نظریٔه جمعیت مالتوس که می گوید جمعیت سریع تر از تولید محصول افزایش 
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جامعه  دربارٔه  را  بدبینانه ای  بسیار  و  نادرست  فرضیات  و  درآمیخته،  می یابد 
بشری به وجود آورده است. در زمان ما این فرضیات هر روز به نوعی و زیر 
عنوانی در تبلیغات بورژوایی تکرار می شود و آیندٔه تیره و تاری برای بشریت 
ترسیم می گردد که گویا در قرن آینده اکثریت مردم از گرسنگی خواهند مرد، 

زمین قادر به تغذیٔه انسان ها نخواهد بود و غیره...
فرضیٔه نادرست کاهش حاصلخیزی زمین، بر یک مشاهدٔه ناقص و مطلق 
واقع  در  است.  استوار  سرمایه داری  تولید  شیوه  پنداشتن  جاویدان  و  کردن 
نیز چنان که در صفحات پیش گفتیم، ضرورت پرداخت بهرٔه زمین، ترمزی 
است در برابر تکامل کشاورزی. ولی این ترمز مطلق نیست. کشاورزی، حتی 
کشاورزی سرمایه داری، علی رغم این دشواری رشد می کند، و این رشد فقط 
نتیجٔه گسترش عمقی  بلکه درعین حال  نیست،  تولید  نتیجٔه گسترش سطحی 
قانون  یا  فرضیه  است.  سطح  واحد  هر  از  بیشتر  بهره برداری  یعنی  تولید، 
کاهش حاصلخیزی زمین، تکامل علوم و فنون، یعنی تکامل نیروهای موّلده 
را در نظر نمی گیرد. اگر این تکامل در نظر گرفته شود، معلوم خواهد شد که 
باال  بلکه  کم نمی شود،  آن  از  استفادٔه صحیح  حاصلخیزی زمین در صورت 
می رود. هم اکنون تولید بسیاری از محصوالت کشاورزی از هر هکتار زمین 

به نسبت صد سال پیش چهار و گاه شش برابر شده است. 
از طرف دیگر، فرضیٔه کاهش حاصلخیزی زمین توجه ندارد که حتی در 
زمین های  به  بهتر  زمین های  از  نیست همواره  بشر مجبور  نیز  کشت سطحی 
بدتر روی آورد. چنین منطقی فقط در محیط محدود و بدون توجه به تکامل 
عمومی و ترقی جامعٔه بشری می تواند جاری باشد. یعنی اهالی یک ده با وسایل 
ابتدایی، طبیعی است که ابتدا زمین های حاصلخیزتر و نزدیک تر را می کارند 
و رفته رفته مجبور می شوند به زمین های بدتر روی آورند. اّما در مقیاس یک 
جامعه، و با توجه به ترقی و تکامل عمومی، این منطق جاری نیست، چرا که 
جامعه می تواند بر اثر تکامل- مثاًل تکامل وسایل حمل و نقل و جاده سازی 
حاصلخیزی  با  زمین هایی  به  نیز  سطحی  کشت  گسترش  در  حتی  غیره-  و 

به مراتب بیشتر دسترسی پیدا کند.
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آن،  مارکسیستی  انتقاد  و  زمین  حاصلخیزی  کاهش  فرضیٔه  یا  قانون  در 
از زمان مارکس تا به امروز دو برخورد و دو برداشت کاماًل متقابل به چشم 
سرمایه داران  سوسیالیستی.  برخورد  سرمایه داری،  برخورد  می خورد: 
گردن  به  را  سرمایه داری  تضادهای  و  محدودیت ها  »نقایص،  می خواهند 
علمی  سوسیالیسم  هواداران  و  بنیان گذاران  درحالی که  بیندازند«1  طبیعت 
اطمینان دارند که انسان اگر از قید سرمایه داری رهایی یابد، طبیعت پیرامون 
ُپربارتر خواهد کرد. »زمین... دائمًا  از میان نخواهد برد، بلکه آن را  خود را 

بهتر می شود، به شرطی که با آن به درستی رفتار شود.«2
مارکس نخستین کسی است که مسئلٔه ضرورت دفاع از طبیعت و حفظ و 
بهتر کردن محیط زیست را- که از مسائل مهم زمان ما است- از دریچٔه دید 
علمی و به درستی مطرح کرد و اتحاد شوروی و سایر کشورهای سوسیالیستی 
نخستین کشورهایی هستند که طبیعت را از انحصار افراد جداگانه بیرون آورده 
»مالکیت«  ادعای  جداگانه ای  فرد  هر  تا  دادند  قرار  جامعه  تمام  اختیار  در  و 
خویش  فردی  و  آنی  منافع  خاطر  به  را  آن  و  نداشته  را  طبیعت  بر  خصوصی 

مورد بهره برداری نابخردانه قرار ندهد.

ج- قیمت زمین کشاورزی
اینک که مفهوم و مقولٔه بهرٔه زمین های کشاورزی را بررسی کرده ایم، می توانیم 
مفهوم قیمت زمین را نیز که در نظر اّول کاماًل بی معناست توضیح دهیم. در 
واقع، زمین که محصول کار نیست، ارزشی ندارد، و لذا بها یا قیمتی به معنایی 
که در مورد کاالهای تولید شده توسط انسان گفته ایم، نمی تواند داشته باشد. 
این  با کمی دقت می توان دریافت که در  بااین حال، خرید و فروش می شود. 
بلکه حق دریافت  معامله، آنچه که خرید وفروش می شود خود زمین نیست، 
بهرٔه زمین است. کسی که از قطعه زمینی ساالنه هزار تومان درآمد دارد، مانند 
کسی است که مبلغی سرمایٔه استقراضی به کار انداخته و از آن بهره ای برابر 

1-  لنین، » کارل مارکس«، از انتشارات حزب تودٔه ایران، 1355، صفحٔه 16.
2-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، نقل از » مجموعٔه آثار مارکس و انگلس« به زبان روسی، جلد 

25، بخش دّوم، صفحٔه 343.
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هزار تومان می گیرد. اگر فرض کنیم که در بازار مفروض، نرخ بهرٔه پول ٪10 
مبلغ  باید  بگیرد،  بهره  تومان   1000 ساالنه  سرمایه داری  اینکه  برای  باشد، 
بازاری، کسی  باشد. در چنین  100 × 1000 تومان پول داشته 

10  = 10٫000
مانند کسی است که 10٫000 تومان  از زمین می گیرد،  بهره  که هزار تومان 
سرمایه قرض داده است. یا به عبارت دیگر، کسی که 10 هزار تومان سرمایه 
بهره  قدر  همان  سال  آخر  در  و  بخرد  را  زمینی  چنین  می تواند  باشد،  داشته 

دریافت کند که قباًل از وام دادن سرمایٔه خود به دست می آورد.
بنابراین در معاملٔه زمین، نه خود زمین، بلکه حق دریافت بهرٔه زمین معامله 
زمین  مالکیت  و  مجازی  و  غیرمعقول  است  مفهومی  زمین  قیمت  می شود. 
عبارت است از مالکیت سرمایٔه مجازی، سرمایه ای که وجود خارجی ندارد، 
ولی به صاحب خود حق می دهد که بهره دریافت کند )ما سرمایٔه مجازی را در 
صفحات پیش توضیح دادیم(. قیمت زمین چیزی نیست جز بهرٔه زمین که به 

سرمایه بدل شده است.
اقتصاددانان عامی گرای بورژوایی که قصد َسردرگم کردن دانشجویان و 
از  وانمود می سازند که گویا مسئله غیر  حرف چنین  در  دارند،  را  تودٔه مردم 
این است و گویا زمین واقعًا قیمتی نظیر قیمت سایر کاالها دارد. اّما در عمل، 
اقتصاد سرمایه داری با زمین درست مانند یک سرمایٔه مجازی رفتار می کند و 
تعیین  بهرٔه پول  با  آن و در مقایسه  بهرٔه  از روی میزان  درست  را  قیمت زمین 
می نماید. عرف و قوانین حاکم بر خرید و فروش زمین در ایران نیز گواه آن 
ده  اخیر معموالً  بهای هر قطعه زمین کشاورزی در دهه های  ایران  در  است. 
به حساب  بهرٔه پول حدود ٪10  تعیین می شد، چرا که  آن  بهرٔه مالکانٔه  برابر 

می آمد.1
و  قوانین  ایران،  در   1970-1960 دهٔه  ارضی  اصالحات  جریان  در 
1-  توجه کنید که مالکین زمین برای تعیین قیمت آن، تنها بهرٔه زمین را مالک قرار نمی دهند، بلکه 
بهرٔه  نه فقط حق دریافت  اجاره بهای زمین را مالک قرار می دهند، زیرا وقتی زمین را می فروشند، 
زمین، بلکه به طور کلی حق دریافت عایدات حاصل از آن را واگذار می کنند، و چنان که می دانیم، 
دراین حالت عالوه بر بهرٔه زمین، بهرٔه سرمایه ای هم که برای آبادی آن صرف شده واگذار می شود.  
آن زمین گذاشته شده دربر  را هم که در  آباد شده، سرمایه ای  به عبارت دیگر، قیمت زمین زراعتی 

می گیرد.
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آیین نامه های مربوطه درست بر این مبنا تنظیم گشت، و بهای امالک اگر نقد 
وزیر  گردید.  تعیین  ساالنه«1  مال االجارٔه  برابر   10 »معادل  شود،  پرداخت 

اصالحات ارضی در توضیحات خود در این باره می گوید:
اصالحات  از  قبل  نشده ایم...  امالک  مصادرٔه  کار  به  دست  »ما 
قیمت  بفروشد،  را  خود  ملک  می خواست  هرکس  هم  ارضی 

ملکش معادل بود با ده برابر عایدات خالص ملک.«2
در موقع فروش امالک به اقساط، بهای ملک 12 برابر مال االجاره تعیین 
 13 قیمت ملک  مالکین شده است که  به  قانون، کمکی  شد که »در البِه الی 

برابر مال االجاره درمی آید.«3
 هدف ما در اینجا تشریح حقه بازی هایی که دولت و مالکین برای غارت 
دهقانان در زمان اصالحات بدان متوسل شدند نیست. منظور فقط تأکید این 
نکته است که خود مالکین اراضی حتی در مناسبات ارباب- رعیتی نیز »زمین« 
را  زمین  از  عایدات خالص  دریافت  حق  بلکه  نمی کردند،  فروش  و  را خرید 

خرید و فروش می کردند.
اجاره بها  تفاوت  ایران ماده ای هم هست که  در قوانین اصالحات ارضی 
و بهرٔه زمین را بیان می کند. در آیین نامٔه اجرایی قانون تقسیم و فروش امالک 

مورد اجاره گفته می شود:
»مادٔه 20- بهای هر هکتار اراضی بایر و موات دولتی… یک بیستم 

قیمت هر هکتار اراضی دایر نزدیک ترین ده است.«4
تعیین  شده  آباد  زمین  اجاره بهای  یک بیستم  را  بایر  زمین  بهرٔه  ماده  این 
اراضی  ارزان تر  واگذاری  برای  که  حساب سازی هایی  از  صرف نظر  می کند. 
دولتی به مالکین در این ماده در نظر گرفته شده است، یک نکته مسلم است، و 
1-  قانون الحاقی به قانون تقسیم و فروش امالک مورد اجاره، مجلٔه » دهقان روز«، شمارٔه 1، سال 

1350، )تکیه از ماست(.
2-  توضیحات وزیر اصالحات ارضی و تعاون روستایی درمجلس سنا، همان مجله، صفحٔه 44.

3-  همان جا.
4-  نقل از روزنامٔه » اطالعات«، 16 فروردین ماه 1348، )مالحظه می کنید که فضل فروشی های 
اقتصاددانان بورژوایی درمورد اینکه خرید و فروش زمین گویا تئوری مارکس را رد می کند، حتی برای 

خود حضرات وقتی پای عمل به میان آید، کمترین ارزشی ندارد(.
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آن اینکه زمین بایر، یعنی زمینی هم که هنوز در آن سرمایه گذاری و کار نشده، 
خرید و فروش می شود. منتها در زمین های آباد، سرمایٔه به کار رفته را به این 

قیمت اضافه می کنند.
تبدیل می شود  به قیمت زمین  بهرٔه زمین  آن  بر اساس  اگر در فرمولی که 
دقت کنیم، مالحظه خواهیم کرد که قیمت زمین به دو عامل وابسته است: بهرٔه 
زمین، نرخ بهرٔه پول. هرچه نرخ بهرٔه پول بیشتر باشد، زمین ارزان تر است. 
باالتر می رود. زمینی  بیاید، قیمت زمین  پایین تر  بهرٔه پول  بالعکس، هرچه  و 
با هزار تومان بهرٔه ساالنه، در صورتی که نرخ بهرٔه پول 10٪ باشد، چنان که 

گفتیم، معادل است با سرمایٔه ده هزار تومانی:

1000 × 100
10  = 10٫000

و اّما اگر نرخ بهرٔه پول 5٪ شود، قیمت همین زمین دو برابر می شود:

1000 × 100
5  = 20٫000

از آنجا که با رشد و تکامل سرمایه داری، چنان که در صفحات پیش گفتیم، 
پایین تر  زمان  طول  در  پول  بهرٔه  نرخ  و  می رود  باالتر  روزبه روز  زمین  بهرٔه 
می آید )از نوسانات کوتاه مدت صرف نظر می کنیم(، لذا قیمت زمین با گذشت 
زمان افزایش می یابد. و در کشورهای سرمایه داری، بخش قابل مالحظه ای از 
سرمایه که می بایست در کار موّلد صرف شود به صورت این سرمایٔه مجازی 

حبس می شود و از کار می افتد.

2. ویژگی های رشد سرمایه داری در کشاورزی

این  است.  سرمایه داری  کشاورزی،  در  چه  و  صنعت  در  چه  سرمایه داری 
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قوانین عامی دارد  از رشته ای که در آن تسلط می یابد،  شیوه تولید صرف نظر 
که همه جا جاری است: چه در صنعت و چه در کشاورزی. بااین حال، رشد 
پیدا  ویژگی هایی  می کنیم،  ذکر  که  عللی  به  بنا  کشاورزی  در  سرمایه داری 
می کند که باید بدان توجه کرد. مهم ترین این ویژگی ها عبارت از آن است که 

سرمایه داری در کشاورزی کندتر از صنعت رشد می کند.
بزرگی  بسیار  کار  کشاورزی  در  سرمایه داری  تکامل  بررسی  در  که  لنین 
کشاورزی  و  صنعت  در  را  سرمایه داری  عام  قوانین  یگانگی  هم  داده،  انجام 
نتایج  اینجا  از  بیان کرده، و  تأکید نموده و هم ویژگی های رشد و علل آن را 
کاماًل مشخص تئوریک و پراتیک برای پیشبرد انقالب سوسیالیستی به دست 

آورده است.
علت کندی رشد سرمایه داری را در ده و روستا به طور خالصه می توان در 

سه ماده بیان کرد:
جان سختی بقایای مناسبات فئودالی و ماقبل سرمایه داری در ده. 1
وجود مالکیت خصوصی زمین و به ویژه وجود بهرٔه تفضیلی 2 و بهرٔه . 2

مطلق که ترمز سرمایه گذاری در کشاورزی است.
انحصارات . 3 امکان می دهد  اقتصاد سرمایه داری که  سلطٔه صنعت در 

صنعتی از طریق باال بردن بهای کاالهای انحصاری صنعتی و پایین 
سرمایه داران  درآمد  از  بخشی  کشاورزی،  کاالهای  بهای  آوردن 
کشاورزی  در  را  سرمایه  انباشت  و  کنند  غارت  را  کشاورز  کوچک 

ترمز نمایند.
را  این عوامل  تأثیر هر سٔه  امروز، می توان  ایران  به کشاورزی  با یک نظر 

دید:
1- در مورد جان سختی تولید خرده کاالیی و بقایای پیش از سرمایه داری، 
هم توجهی به چند دهه گذشته و هم به ویژه توجه و دقت در اوضاع روستای 

امروز ایران می تواند دالیل قاطعی به دست دهد.
ما در بخش مربوط به »انباشت بدوی سرمایه در ایران« نظری به روستای 
به  پیش  سال ها  از  ایران  ده  که  گفتیم  و  انداختیم  ارضی  اصالحات  از  پیش 
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این قشربندی،  پلٔه  پایین ترین  قشرهای مختلف اجتماعی تجزیه شده بود. در 
خوش نشینان و بی چیزان ده، و در پله های باالی آن، دولتمندان قرار می گرفتند. 
اصالحات ارضی این قشربندی را مبنا قرار داد و زمینٔه تشدید و تسریع آن را 

فراهم کرد.
به مراتب  سرعتی  با  ایران  روستایی  جامعٔه  شدن  قطبی  دو  هم اکنون 
بیش از گذشته جریان دارد، ولی هنوز زمان طوالنی در پیش است تا تولید 
پایٔه سرمایه داری  بر  ایران  برود و روستای  میان  از  ایران  ده  خرده کاالیی در 
ایران، هر دو جانب مسئله  امروز  لذا در بررسی ده  بازسازی شود.  خالص 
هم  و  ده  شدن  سرمایه داری  روند  تسریع  هم  قرارداد:  توجه  مورد  باید  را 
از  پیش  مناسبات  و  خرده کاالیی  تولید  بازمانده های  و  بقایا  جان سختی 

سرمایه داری را.
آمارهای کشاورزی نخستین سال های دهٔه 50 شمسی )دهٔه 70 میالدی( 
از اصالحات ارضی تشدید شده است.  نشان می دهد که تجزیٔه طبقاتی پس 
موافق این آمار، در سال های 50 تا 53 شمسی، قریب نصف دهقانانی که به 
بیش  از دو هکتار زراعت کرده اند.  اشتغال داشته اند در کمتر  کار کشاورزی 
دربر  را  کشاورز  جمعیت   ٪98 از  بیش  که  ایران،  زراعی  زمین های   ٪80 از 
فامیلی  کارکنان  و  دهقانان  خود  کار  نیروی  با  عمده  طور  به  هنوز  می گیرد، 
کارگران  کار  نیروی  با  عمده  طور  به  که  مزرعه هایی  می شوند.  بهره برداری 
مزدور اداره شود، در این بخش فقط 4٪ است، و اّما در مزارع بزرگتر 50 تا 
100 هکتاری سهم مزارعی که به طور عمده با نیروی مزدوران بهره برداری 
می شود به 40٪ می رسد. در 60٪ دیگر نیز بخشی از کارها توسط مزدوران 
انجام می شود. حتی در مؤسسات بزرگ بیش از صد هکتاری نیز استفاده از 
نیروی کار کارکنان فامیلی )یعنی کارگران بی مزد و حقوق( وسعت دارد، که 

نشانٔه بقایای پیش از سرمایه داری است.1
سه  عرض  در  فقط  ندارند.  آینده ای  کوچک  مزارع  که  نیست  تردیدی 

1-  همٔه ارقام از » نتایج آمارگیری کشاورزی 1351« گرفته شده است. انتشارات سازمان برنامه، 
مرکز آمار ایران، سال انتشار 1353.
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کم  واحد  هزار   37 هکتار  یک  از  کمتر  مزارع  تعداد  از   1353-1350 سال 
از  را  بزرگترها کوچکترها  ادامه خواهد داشت و  این روند قطعًا  شده است. 
میدان بیرون خواهند راند، به ویژه که سیاست دولت نیز در این جهت است. 
مدت  ایران  ده  در  خرده کاالیی  تولید  که  نداشت  تردیدی  می توان  بااین حال، 
را  فالکتبار  ماندن  زنده  نوعی  که  چرا  کرد،  خواهد  مقاومت  طوالنی  بالنسبه 

برای دهقان تأمین می کند.
به  را  دهقان  دلبستگی  این  خرده بورژوا  و  بورژوا  اقتصاددانان  از  برخی 
ارزشمندی  چیز  هیچ  اینجا  در  درحالی که  می ستایند،  یک وجبی  زمین  قطعه 
موجود نیست. این اقتصاد کوچک و زندگی فالکتبار در مرز گرسنگی کمترین 
حالت رومانتیک ندارد، ولی منبع فّیاض کارگر ارزان قیمت است، کارگری که 
لقمه ای نان خالی از مزرعٔه خود به دست می آورد و لذا حاضر است بقیٔه مدت 
را به بهای ارزان تری در مزارع سرمایه داری یا به عنوان کارگر فصلی در صنایع 
پرولتاریای  به  همیشه  برای  و  کرده  ترک  را  ده  فرصت  اّولین  در  و  کند،  کار 
صنعتی بپیوندد. به عبارت دیگر، در ده ایران هنوز حالت برزخی وجود دارد 

که در آن مناسبات خالص سرمایه داری برقرار نشده است.
بر  و  کند  سیر  سرمایه داری  جادٔه  در  کشور  اگر  که  گفت  می توان  مشکل 
اساس تعاونی واقعی بازسازی نشود، این حالت برزخ و گذار، چند دهٔه دیگر 
ادامه خواهد یافت. آنچه مسلم است، تغییر این مناسبات بینابینی به مناسبات 
خالص سرمایه داری به درازا خواهد انجامید، و بقایای مناسبات فئودالی که 
سرمایه داری  سود  به  هنوز  آن  حفظ  و  داشته  اقتصادی-اجتماعی  پایه های 

است، جان سختی نشان خواهد داد.
2- دربارٔه تأثیر ترمز کنندٔه بهرٔه زمین، در کشور ما آمار قابل اعتماد جامعی 
در دست نیست. مقامات دولتی به احتمال قوی چنین آمارهایی ندارند و آنچه 
به  می توان  تقریبی  ارقام  از روی  بااین حال،  نمی کنند.  منتشر  دارند  که  را هم 

نقش ترمز کنندٔه بهرٔه زمین پی برد.
زمین  هکتار  هر  اجاره بهای  تهران  دانشگاه  درسنامه های  از  یکی  در 
قرار  )از  ریال   3600 هکتار  هر  برای  آب بها  و  ریال،   2500 چغندرکاری 
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متر مکعبی 39 ریال( قید شده است؛ یعنی جمعًا بیش از 6000 ریال در هر 
برای هر  بهای آب  و  اجاره بهای زمین  بر همین درسنامه، متوسط  بنا  هکتار. 
هکتار کشت )از هر نوع( در زمین فاریاب 5500 ریال است. درحالی که زمین 
محصول  درآمد   ٪34 دیگر،  عبارت  به  می دهد1.  درآمد  ریال   16000 فقط 

کشاورزی باید بابت اجاره بهای زمین و بهای آب منظور شود.
در کشور ما پس از اصالحات ارضی مالکین توانستند قطعات وسیعی از 
زمین های خود را در مالکیت خویش نگاه دارند که یا آن را به اجاره واگذار 
بهره برداری  آن  از  زمین  صاحب  سرمایه دار  عنوان  به  رأسًا  خود  یا  می کنند 
می گذارد.  اثر  اقتصادی  فعالیت  در  زمین  بهرٔه  حالت،  دو  هر  در  می کنند. 
اجاره دار باید بهرٔه زمین را به مالک پرداخت کند، که در این صورت تأثیر بهرٔه 
زمین در ترمز کردن رشد کشاورزی کاماًل آشکار است. سرمایه دار صاحب 
زمین نیز که خود در زمین خویش سرمایه گذاشته، تنها به شرطی عالقه مند به 
گسترش سرمایه گذاری خواهد بود که این سرمایه عالوه بر سود متوسط که 
بدان تعلق می گیرد، بهره ای متناسب با عرف محل برای قطعه زمین به وجود 
آورد. این مطلب را می توان به طرز دیگری نیز بیان کرد و گفت که بخش مهمی 
از سرمایٔه این سرمایه دار به صورت مالکیت قطعه زمین درآمده و او باید عالوه 
بر سود سرمایه ای که مستقیمًا در زمین می گذارد، سود سرمایه ای را هم که در 

زمین خوابیده به دست آورد.
در مورد زمین های اجاره ای، ارقامی که در دست است حاکی است که در 
سال 1351، 100 هزار واحد بهره برداری کشاورزی در زمین اجاره ای وجود 
داشت که 40 هزار واحد آن مزارع 5 تا 50 هکتاری بودند. هزار واحد بزرگ 
50 تا 100 هکتاری و هزار واحد بسیار بزرگ بیش از 100 هکتاری )تا چند 

ده هزار هکتاری( در زمین های اجاره ای بهره برداری می کردند.2
باشد،  بزرگتر  زمین  قطعه  هرچه  هکتار،   10 تا   5 از  بزرگتر  قطعات  در 
1-  هوشنگ ساعدلو، » یادداشت های درس اقتصاد کشاورزی«، دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه تهران، 

1350-1351، صفحه های 145-144.
2-  » نتایج آمارگیری کشاورزی سال 1351«، انتشارات سازمان برنامه، سال انتشار 1353، صفحٔه 
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مناسبات مستأجر با صاحب زمین به مناسبات سرمایه داری نزدیکتر می شوند. 
راه  بیشتر  و زرع  و شیوه های مدرن کشت  تراکتور  ماشینی،  بزرگ  مزارع  در 
که  نیست  تردیدی  است.  گسترده تر  آنها  در  سرمایه داری  مناسبات  و  یافته 
بابت  را  درآمد خود  از  قابل مالحظه ای  نبودند بخش  اگر مستأجرین مجبور 
با  اراضی  این  در  سرمایه داری  کنند،  پرداخت  آب  بهای  و  زمین  اجاره بهای 

سرعت به مراتب بیشتری پیش می رفت.
این  دولت  است.  دولتی  اجاره ای  بزرگ  مزارع  از  برخی  مالکیت 
معّینی  قشر  به  را  هکتاری(  هزار  ده  چند  تا   100( بزرگ  زمین های  قطعه 
اجاره بهایی  آنها  از  عماًل  و  کرده  واگذار  خارجی  و  داخلی  سرمایه داران  از 
نمی گیرد، یا اجاره بهایی جزئی می گیرد که با دادن کمک های دیگر به آنان، آن 
را جبران می کند. )در صفحات بعد در این باره توضیحات بیشتری خواهیم 
داد.( اّما اکثر اراضی اجاره ای متعلق به زمین داران بزرگ است که توانسته اند 
مالکیت خود را بر اراضی وسیع حفظ کنند. در این میان دربار و موقوفات امام 

رضا )عماًل شاه( جای اّول را دارند.
در مورد اراضی کوچکتر از 5 هکتار باید یادآوری کرد که تعداد زیادی از 
آنها پس از اصالحات ارضی به مالکیت دهقانی درآمده و تنها 60 هزار واحد 
بهره برداری اجاره ای در این گونه اراضی وجود دارد، ولی سنگینی بهرٔه زمین 
حتی در اراضی یی که به مالکیت دهقانی درآمده کاماًل محسوس است و امکان 
تولید خرده کاالیی، سرمایه داری  این عرصٔه وسیع و میلیونی  نمی دهد که در 
به سرعت رشد کند و کشاورزی مدرنیزه شود. این قطعات ظاهرًا در مالکیت 
هنگام  به  ولی  نمی پردازند،  زمین  بابت  بهره ای  آنان  لذا  و  است  دهقانان 
قسط  سال   15 تا   12 مدت  برای  شدند  مجبور  دهقانان  ارضی،  اصالحات 
در  مدت  این  آنکه  با  و  اجاره بهاست.  شدٔه  دگرسان  شکل  که  بپردازند  زمین 
بسیاری نقاط به پایان رسیده، دهقانان از زیر بار اقساط قرض بیرون نیامده اند 
و بخش مهمی از درآمد خود را بابت اصل و فرع اقساط زمین یا قرضه ای که به 
دنبال آن آمده، می پردازند. یعنی هنوز به اشکال گوناگون زیر فشار بهرٔه زمین 
و بهرٔه مالکانه قرار دارند، و لذا امکان نوسازی اقتصاد کشاورزی خود را از 
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دست می دهند. بقایای مناسبات سنتی در این اراضی هنوز بسیار فراوان است.
3- سّومین عامل مهمی که سبب می شود سرمایه داری در کشاورزی کندتر 
صنعتی  کاالهای  میان  قیمت  تفاوت  گفتیم،  که  چنان  یابد،  رشد  صنعت  از 
است،  بازار مسلط  در  که  است. صنعت سرمایه داری  کاالهای کشاورزی  و 

کاالی خود را گران تر می فروشد و کاالی کشاورزی را ارزان تر می خرد.
طرف  از  و  است  امپریالیستی  بازار  به  وابسته  آن  بازار  که  ما  کشور  در 
انحصارات امپریالیستی غارت می شود، بازی با قیمت کاال، به زیان گسترش 
امپریالیستی  انحصارات  دارد.  کننده تری  ویران  به مراتب  تأثیر  کشاورزی 
به کشورهای در حال رشد  را که  بهای کاالهای صنعتی  در دهه های گذشته 
در  از کشورهای  که  را  بهای کاالهایی  و  برده  باال  مداوم  به طور  می فروشند 
حال رشد می خرند، به طور عمده محصوالت کشاورزی و مواد خام را، پایین 

آورده اند.
به جای صادر  ایران  و  آمده  پدید  ایران تحولی  بازار  در  اخیر  در سال های 
این  است.  شده  کشاورزی  محصوالت  از  بزرگی  مقادیر  کنندٔه  وارد  کننده، 
کاالهای  اینکه  آن  و  می زند  زیان  ایران  کشاورزی  به  دیگری  طریق  از  تحول 
کشاورزی تولیدی در داخل کشور، در غالب اوقات قدرت رقابت با کاالهای 

خارجی را ندارند.
از این توضیح عمومی که بگذریم، دربارٔه بهای محصوالت کشاورزی به 

سه نکتٔه خاص نیز باید توجه کنیم:
الف- در کشور ما ده ها سال است که سیاست تثبیت نرخ غّله و نان و برخی 
دیگر از مواد خوراکی دنبال می شود1. دولت با اتخاذ روش های اقتصادی و 
گاه با توسل به شیوه های غیراقتصادی، یعنی تکیٔه آشکار به زور، دهقانان را 
مجبور می کند که محصوالت خود و به ویژه غالت را به قیمت ارزانی به بازار 
تحویل دهند. یکی از بررسی های دانشگاه تهران به این نتیجه رسیده است که 

بر اثر اجرای این سیاست در مدت 44 سال )1305 تا 1349 شمسی(:
1-  این سیاست قبل از انقالب مشروطه غیرمتمرکز بود و از زمان مشروطه و به ویژه زمان رضاشاهی 
اجرا می شود. )مهدی شفاءالدین،  وآیین نامه های دولت مرکزی  قوانین  اجرای  و  تدوین  به صورت 

»اقتصاد غّله و نان در ایران«، انتشارات دانشکدٔه اقتصاد دانشگاه تهران، سال 1350(.
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»درآمد حاصل از کشت گندم مرتبًا کاهش می یابد… و با افزایش 
از  حاصل  درآمد  از  زارعین  خرید  قدرت  دیگر،  کاالهای  قیمت 

کشت گندم کاهش می یابد…«1
ادعای دولت این است که گویا به این ترتیب به مصرف کننده کمک شده 
و از باال رفتن هزینٔه زندگی جلوگیری به عمل آمده است. ولی معنای واقعی 
دستمزد  لذا  و  کار  نیروی  ارزش  که  است  آن  از  عبارت  ادعا  این  اقتصادی 
کارگران پایین نگاه داشته شده و دولت با تثبیت نرخ غّله، به کارگران کمک 
نکرده، بلکه به سرمایه داران صنعتی کمک کرده و کارگر ارزان در اختیار آنان 
با قیمت ارزان تر،  گذاشته است. به عالوه، از این طریق دولت توانسته است 
دستگاه عظیم تر بوروکراتیک و به ویژه ارتش و پلیس ُپرشماری به وجود آورد. 
یکی از نخستین آیین نامه های تثبیت قیمت نرخ غّله، مربوط است به تحویل نان 

مصرفی ارتش به قیمت ارزان.
به این ترتیب، به نام اینکه هزینٔه زندگی را پایین نگاه می دارند، عماًل بخشی 
و  مارکس  به طبقٔه سرمایه دار تحویل می دهند.  را  اضافه محصول دهقانان  از 
لنین در بررسی های اقتصادی و رابطٔه میان پرولتایا با دهقانان، همواره به این 

نکته توجه داشتند:
حاصل  به هیچ وجه  کشاورزی(  محصوالت  سایر  و  )نان  نازل  »بهای 

بارآوری کار تولید کنندگان نیست، بلکه نتیجٔه فقر آنهاست.«2
از زمان جنگ ]جهانی[ دّوم به بعد، به علت کمبود تولید داخلی، هرساله 
اخیر  سال های  در  می شود.  پرداخت  غّله  زیان  بابت  دولتی  بودجٔه  از  مبلغی 
مبالغ عظیمی از بودجٔه دولت برای خرید غّله و گوشت و سایر محصوالت 
خارجی و عرضٔه آن به بازار در نظر گرفته می شود. )در بودجٔه سال 1354، 3 
میلیارد و 890 میلیون تومان بابت زیان گندم، قند، شکر، چای، و یک میلیارد 
و 350 میلیون تومان تفاوت قیمت خرید وفروش روغن نباتی و برنج، و 538 

1-  سید مهدی شفاءالدین، » اقتصاد غّله و نان در ایران«، انتشارات دانشگاه تهران، 1350، صفحٔه 
.303

2-  لنین، » زندگینامٔه کارل مارکس«، ازانتشارات حزب تودٔه ایران، سال 1355، صفحٔه 18.
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میلیون تومان بابت زیان گوشت تعیین شده1 که جمعًا 5 میلیارد و 779 میلیون 
به  دهٔه 1355-1345  در  ایران  که کشاورزی  کنیم  توجه  اگر  تومان است(. 
تومان(  میلیارد  ثابت حدود 13  قیمت  به  )و  تومان  میلیارد  متوسط 17  طور 
ارزش افزوده تولید کرده2، معلوم می شود که از بودجٔه دولتی برابر یک سّوم و 
حتی نصف درآمد کل کشاورزی کشور به قصد تثبیت نرخ کاالهای کشاورزی 
در بازار پرداخت شده، و این به آن معناست که دولت به نام تثبیت نرخ کاالهای 
ضرور مصرفی، دستمزدها را مصنوعًا تثبیت کرده و بخش بزرگی از این مبلغ 
عظیم از بودجٔه دولت را به طور غیرمستقیم به صندوق سرمایه داران صنعتی 
و مالی و بخش معّینی از بزرگترین سرمایه داران رشتٔه کشاورزی ریخته است.
سیاست تثبیت نرخ کاالهای کشاورزی در سطح نازل، زمانی که مناسبات 
ارباب-رعیتی بر کشور حاکم بود، آسان تر اجرا می شد، چرا که تودٔه دهقان 
زندگی  حداقل  تأمین  برای  آن  درآمد  اینکه  ولو  نداشت  زراعت  جز  چاره ای 
اهرم های  جانشینی  الزامًا  که  سرمایه داری،  رشد  با  نباشد.  کافی  نیز  انسانی 
اقتصادی را به جای اهرم های غیراقتصادی ایجاب می کند، اجرای این سیاست 
در  ماندن  به  مجبور  سرمایه  می شود.  تمام  گران  بسیار  نظر  هر  از  و  دشوار 
کشاورزی نیست. اگر صرف نکند، به رشته های دیگر منتقل می شود. نتیجه 
اینکه با تثبیت غیرطبیعی بهای کاالهای کشاورزی، این رشته رشد نمی کند و 

چه بسا به قهقرا می رود.
به این دلیل است که از مدتی پیش محافل عالقه مند به رشد سرمایه داری در 
کشاورزی، خواستار تغییر سیاست دولت و افزایش بهای کاالهای کشاورزی 
می دانیم،  چنان که  آن،  الزمٔه  اّما  هستند.  باالتری  سطح  در  آن  نسبی  تثبیت  و 

افزایش متناسب دستمزد کارگران است.
فاحشی  تفاوت  بازار  بهای  با  کشاورزی  کاالهای  سرخرمن  بهای  ب- 
دارد. به جز گندم و جو، که چنان که گفتیم دولت قیمت آن را در سطح نازلی 
در سرتاسر کشور تثبیت کرده است، در مورد بقیٔه محصوالت کشاورزی از 

1-  روزنامٔه » کیهان«، 12 آذرماه 1353، سّوم دسامبر 1974.
2-  » درآمد مّلی ایران«، انتشارات بانک مرکزی، آبان 1352، گزارش اقتصادی و ترازنامٔه 1355 

)2535( بانک مرکزی ایران.
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جدول زیر می توان تصوری به دست آورد:

پنبهپیازسیب زمینیلوبیاعدسنخودبرنجنوع محصول

بهای سرخرمن
کیلو- ریال

حداقل - حداکثر

       
17-1017-1214-1016-128-54/5-322-17

       
بهای عمده فروشی بازار 

حداقل-حداکثر
کیلو- ریال

       
60-962-1512-2918/5-3430-2936-1933تا41

       
نسبت بهای عمده فروشی 

به بهای سرخرمن - 
درصد

حدود
٪200

حدود
٪200

250 تا 
٪300

حدود
٪300

220 تا
٪300

حدود
٪300

حدود
٪300

)بهای سرخرمن از » سالنامٔه آماری کشور«، سال 1351 و
بهای عمده فروشی بازار از » تهران اکونومیست«، 7 اسفند1350 نقل می شود.(

چنان که از جدول می بینیم، بهای کاالهای کشاورزی در بازار عمده فروشی 
)یا  بازرگانان  که  معناست  بدان  این  و  است،  سرخرمن  بهای  برابر  سه  تا  دو 
کاالهای  »واسطه ها«(،  است،  شده  مرسوم  ایران  مطبوعات  در  چنان که 
کشاورزان را در سرخرمن به بهای ارزانی می خرند و به بهای گران می فروشند.
توتون،  و  قند  چغندر  نظیر  کشاورزی  مهم  کاالهای  از  برخی  مورد  در 
این کاالها را نمی توان  تثبیت می شود.  بهای سرخرمن برای مدت چند سال 
در بازار آزاد فروخت، زیرا حمل چغندر قند به فواصل دور صرف نمی کند و 
چغندرکاران مجبورند آن را به نزدیک ترین کارخانٔه قند تحویل دهند. در مورد 
توتون نیز انحصار دولتی وجود دارد. این کاالها با قراردادهای ساالنه یا چند 
قراردادها  این  می شود.  تولید  دولت(  )یا  کارخانه ها  و  کشاورزان  میان  ساله 
دائمی  فقر  و  نیاز  از  آنها  که  چرا  کارخانه هاست،  صاحب  سود  به  معموالً 
دست اندرکار  متوسط  و  کوچک  سرمایه داران  دشوار  وضع  و  دهقانان  تودٔه 
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وام،  واگذاری  طریق  از  را  آنان  محصول  و  می کنند  سوءاستفاده  کشاورزی 
که  است  َسَلف می خرند. طبیعی  ارزانی  قیمت  به  آنها  نظایر  و  بذر  مساعده، 
آنها وسایل  زیرا  تولیدکنندگان نمی زند،  بزرگترین  به  زیانی  ارزانی سرخرمن 

کافی دارند که کاالی خود را به بهای بازار به فروش رسانند.
پ- سّومین نکته در مورد فاصلٔه میان بهای محصوالت کشاورزی و بهای 
کاالهای صنعتی در کشور ما این است که سیستم مالیاتی ایران هنوز به طور 
عمده بر مالیات های غیرمستقیم متکی است، یعنی مالیات بر روی کاالهای 
گمرکی  حمایت  معّین،  کاالهای  انحصار  طریق  )از  می شود  کشیده  مصرفی 
و غیره(. در نتیجه، دهقانان که محصول خود را به ویژه در سرخرمن به بهای 
ارزانی از دست داده اند، مجبور می شوند دخانیات، قند، چای، قماش و نظایر 
که  گرانی-  قیمت  به  آنهاست  ضروری  مصرفی  کاالهای  حداقل  که  را  اینها 
که  یابند  امکان  آنان  از  قشری  اگر  و  بخرند،  شده-  کشیده  آن  روی  مالیات 
کاالهای  یا  تلویزیون  رادیو،  نظیر  دیگر  و کاالهای صنعتی  رفته  کمی جلوتر 
سرمایه ای نظیر تراکتور، کامیون، ُکمباین، موتور آب و غیره خریداری کنند، 
بهایی که پرداخت خواهند کرد قابل قیاس با بهای کاالیی که فروخته اند نیست. 
تودٔه دهقان و  نیست و دامن  نیز شامل سرمایه داران بزرگ کشاورز  ماّده  این 

کشاورزان کوچک و متوسط را می گیرد.
بر اثر مجموعٔه این عوامل- که در کشور ما به دالیل یاد شده شدت بیشتری 

دارد- سرمایه داری در کشاورزی به مراتب کندتر از صنعت رشد می کند.

3. قانون عام رشِد سرمایه داری در کشاورزی

تا اینجا به عواملی که سبب کندی رشد سرمایه داری در کشاورزی است توجه 
کردیم. اینک جای آن دارد که این مطلب اصلی را تأیید کنیم که علی رغم این 
عوامل ترمز کننده، سرمایه داری به هر صورت در کشاورزی رشد می کند و به 
همان نسبت که جلوتر می رود، بر سرعت رشد آن افزوده می شود، و بر اثر این 
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رشد، همان نتایج عمومی حاصل می شود که موقع بحث از رشد سرمایه داری 
پیروزی  از  است  عبارت  نتایج  این  مهم ترین  کردیم.  یادآوری  صنعت  در 

واحدهای بزرگ، خرد شدن و از میان رفتن واحدهای کوچک.
نیمه گرسنگی تودٔه دهقان،  به بهای فقر و  واحدهای کوچک کشاورزی 
بیچارگی  و  العالجی  از روی  دهقان  تودٔه  گفتیم، جان سخت اند.  چنان که 
و  زمانی  تا  تنها  ولی سرمایه داری  یک وجبی خود می چسبد.  زمین  قطعه  به 
در حدودی که به این حالت برزخ نیازمند باشد، آن را حفظ می کند. جهت 

اصلی رشد سرمایه داری، محو تولیدکنندگان کوچک است.
ایجاد واحدهای بزرگ سرمایه داری در کشاورزی و محو تولید کنندگان 
کوچک در سال های اخیر، به بخشی از سیاست دولتی ایران بدل شده که زیر 
عنوان »مرحلٔه سّوم اصالحات ارضی«، »مدرنیزه کردن کشاورزی« با شدت 

اجرا می شود.
این سیاست از این طریق اجرا می شود که دولت، عوامل ترمز کنندٔه رشد 
از  است  سرمایه داران  بزرگترین  سود  به  که  معّینی  عرصٔه  در  را  سرمایه داری 

میان می برد و میدان را برای رشد سرمایه داری بزرگ هموار می سازد.
عبارت  گفتیم،  چنان که  سرمایه داری،  رشد  کنندٔه  ترمز  عوامل  از  یکی 
به  اینکه دهقانان  از جان سختی مناسبات ماقبل سرمایه داری در روستا و  بود 
قطعه زمین بسیار کوچک خود می چسبند و از یک پارچه شدن آن زیر مدیریت 
سرمایه داری، جلوگیری می کنند. این مانع را دولت به اتکای زور و از طریق 
غیراقتصادی از میان برمی دارد، و دهقانان را »به موجب قانون« از عرصه های 
از دهقان و  این زمین های وسیع و خالی  بیرون می ریزد، و  وسیع حاصلخیز 
لذا خالی از مناسبات ماقبل سرمایه داری را در اختیار سرمایه داران می گذارد 
که بر اساس مناسبات سرمایه داری و از طریق اجیر کردن کارگران کشاورزی 
جهت  این  در  متعددی  قوانین  کنون،  تا  ارضی  اصالحات  زمان  از  بکارند. 
نسبت  به  زمین  تقسیم  به  مربوط  شّق  جمله:  از  است.  شده  اجرا  و  تصویب 
به  را  خود  زمین  باشند  مایل  که  مالکینی  به  زارع،  و  مالک  میان  مالکانه  بهرٔه 
شیؤه سرمایه داری بکارند اجازه داد که بخش بزرگی از مرغوب ترین اراضی 
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را در مالکیت خود نگاه دارند و دهقانان را از این اراضی بیرون کنند. قانون 
»تأسیس شرکت های بهره برداری از اراضی زیر سدها« به دولت اجازه می دهد 
بابت  ناچیزی  بریزد )در مقابل پرداخت مبلغ  بیرون  اراضی  از  که دهقانان را 
بهای زمین(. قانون »گسترش کشاورزی پیشرفته« به دولت اجازه می دهد که 
اراضی وسیع را یک پارچه کند و حتی از خرده مالکانی که کمتر از 20 هکتار 
زمین دارند سلب مالکیت کند، و اراضی آنان را برای »کشاورزی پیشرفته«، 
یعنی سرمایه داری، آماده نماید. در اینجا جان سختی مناسبات سنتی با قدرت 
دولتی شکسته شده و راه برای گسترش سرمایه داری، به ویژه ایجاد واحدهای 

بزرگ، هموار می شود.
تا کنون با اراضی خوزستان، دشت قزوین، دشت مغان، گرگان، جیرفت، 
بخشی از کردستان و به طور پراکنده در سایر نقاط کشور به این ترتیب عمل 

شده است.
عامل دیگر ترمز کنندٔه رشد سرمایه داری در کشاورزی، چنان که یاد کردیم، 
وجود بهرٔه زمین و به ویژه بهرٔه تفضیلی بود، که سود سرمایه را در کشاورزی 
به حد متوسط کاهش می داد و سرمایه دار را از بخشی از سرمایٔه ثابت خویش 
با  ایران  در  نیز  کننده  ترمز  عامل  این  می کرد.  محروم  چسبیده  زمین  به  که 
دخالت دولت و با استفاده از بودجٔه دولتی برطرف می شود، بدین معنا که اّوالً 
دولت سرمایه گذاری های عظیم ضرور برای زیرسازی را به عهده می گیرد و 
به شرکت های کشت و صنعت، زمیِن آباد شدٔه فاریاب تحویل می دهد. ثانیًا 
آنان را از پرداخت اجاره بها معاف کرده و یا به دریافت اجاره بهای جزئی اکتفا 
به شرکت ها  بیشتر-  و  برای مدت طوالنی- سی سال  را  زمین  ثالثًا  می کند. 

واگذار می کند.
برای این منظور تا کنون چندین قانون تصویب شده و با استفاده از بودجٔه 
دولتی، سازمان های عمران )سازمان عمران خوزستان، سازمان عمران دشت 
بدون  آنها  همٔه  رهبری  که  شده  تشکیل  جیرفت…(  عمران  سازمان  قزوین، 
این سازمان های عمران هزینه های سنگین  با مشاورین خارجی است.  استثنا 
ُپرحاصل و تحویل  به عهده می گیرند و زمانی که زمین  آباد کردن اراضی را 
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محصول آن به بازار کاماًل تسهیل شد، آن را در قطعات عظیم 4 تا 20 هزار 
هکتاری به شرکت های خصوصی کشت و صنعت تحویل می دهند. و از آن 
)نظیر  تولید  جاری  هزینٔه  جمله  از  و  تولید  هزینٔه  از  بخشی  همواره  نیز  پس 
َسم پاشی، تأمین کود ارزان و غیره( را می پردازند و همٔه اعتبارات ارزان قیمت 
را آماده می کنند تا شرکت های کشت و صنعت به چنان سودی دست یابند که 
ادامٔه کار برای آنها صرف کند. و از آنجا که همٔه شرکت های خصوصی کشت 
و صنعت یا به بزرگترین انحصارات امپریالیستی یا به بزرگترین سرمایه داران 
امپریالیستی می تواند  و غارتگرانٔه  انحصاری  َاَبرسود  تنها  دارند،  تعلق  ایرانی 

آنان را قانع کند.
محافل  از  معّینی  قشر  بلکه  ایران،  مترقی  نیروهای  و  دهقانان  تودٔه  نه تنها 
دولتی تردیدی ندارند که این نوع سرمایه داری کردن کشاورزی به سود کشور 
نیست و به ورشکستگی اقتصاد کشاورزی می انجامد. بااین حال، این سیاست 

ناسالم دنبال می شود.
در میان محافل دولتی، عده ای هوادار آنند که به جای تکیه به شرکت های 
یعنی کشتزارهای عظیم سرمایه داری و صرف سرمایه های  کشت و صنعت، 
تا 100  بزرگ  و  متوسط  به کشتزارهای  آنها،  به  راه خدمت  در  دولتی  عظیم 
هکتاری تکیه شود. در این کشتزارها عوامل ترمز کنندٔه رشد سرمایه داری با 
قدرت دولتی برُافتد، و با کمک دولت و هزینٔه دولتی، این مزارع مکانیزه شود. 

در این زمینه نیز کوشش هایی می شود که کم حاصل نیست.
خالصه کنیم: رشد سرمایه داری در کشاورزی به علت وجود عوامل ترمز 
سود  رشد،  کندی  این  از  خویش  مجموع  در  سرمایه داری  است.  کند  کننده، 
می برد و به حفظ بقایای مناسبات سنتی در ده و تبدیل آن به منبع بزرگ نیروی 
کار ارزان عالقه مند است. بااین حال، سرمایه داری در کشاورزی رشد می کند 
و قانون عام آن که محو تولید کوچک و خرد کردن خرده مالکین و سرمایه داران 
کوچکتر توسط بزرگترها و تمرکز و تراکم مداوم سرمایه در دست مؤسسات 

بزرگ است، در کشاورزی نیز جاری است.
امپریالیستی  انحصارات  به  وابسته  سرمایه داری  رشد  راه  که  ما  کشور  در 
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را در پیش گرفته، قدرت دولتی و بودجٔه دولتی به مثابه اهرمی برای تازاندن 
سرمایه داری بسیار بزرگ در کشاورزی ایران و خرد کردن کوچکترها به کار 

گرفته می شود.

4. بهرٔه زمین از اراضی ساختمانی

زمین ساختمانی َبرخالف زمین کشاورزی موضوع سرمایه گذاری و کار انسانی 
نیست، بلکه فقط شرط تولید است. انسان بر روی این زمین ساختمان می کند، 
بدون اینکه زمین در پروردن و بارآورتر کردن کار انسانی دخالتی داشته باشد. 
بااین حال، زمین ساختمانی نیز مانند زمین کشاورزی، و گاه به مراتب بیش از 
قابل انحصار است. می توان مالکیت آن را به انحصار درآورد  آن، محدود و 
و این حق انحصاری را نقد کرد. کسی که حق مالکیت بر زمینی را به دست 

آورده، اجازٔه ساختمان در آن را نمی دهد مگر اینکه بهره ای دریافت دارد.
بهرٔه زمین های ساختمانی نیز همان طور تشکیل می شود که بهرٔه زمین های 
سودمند  زمین،  بهرٔه  روشن تر  و  درست  درک  برای  نیز  اینجا  در  کشاورزی. 
است که مالکیت زمین و سرمایه گذاری در ساختمان را از هم جدا کنیم، یعنی 
فرض کنیم که زمین از آِن مالکی است که آن را به سرمایه داری اجاره داده است 
تا وی در آن ساختمان کرده و به اجاره بدهد. سرمایه داری که در امر ساختمان 
سرمایه گذاری کرده، منطقًا باید از سود متوسط برخوردار شود، و هرچه بیش 

از آن دارد بابت بهرٔه زمین به صاحب زمین بپردازد.
وقتی شما خانه ای را کرایه می کنید، مبلغی که بابت کرایه می پردازید به دو 

بخش می شود:
1- بهرٔه زمین،

2- سرمایٔه سرمایه دار صاحب ساختمان و سود آن.
برای توضیح بیشتر، فرض می کنیم ساختمانی 90 سال قابل استفاده باشد. 
این است که ساختمان  آن  به اجاره داده می شود، معنای  این ساختمان  وقتی 
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صاحب  سال،   90 از  بعد  است.  شده  فروخته  ساله   90 اقساط  به  مزبور 
حفظ  برای  سرمایه دار  این  ندارد.  استفاده ای  قابل  ساختمان  دیگر  ساختمان 
نیز بابت اقساط  ساختمان مجبور است آن را منظمًا تعمیر کند، و لذا مبلغی 
هزینٔه تعمیر در کرایٔه منزل وارد می شود. هدف سرمایه داری از سرمایه گذاری 
وارد  سرمایه  سود  از  متناسبی  سهم  مسکن  کرایٔه  در  پس  است.  سود  کسب 
سال   90 مدت  در  باید  را  خود  سرمایٔه  سرمایه دار  وقتی  باالخره  و  می شود. 
بگیرد.  نظر  در  بانکی  بهرٔه  برای سرمایه اش  باید  طبعًا  برگرداند،  اقساط  به  و 
وقتی این مبالغ به سرمایه دار داده شد، باقی کرایٔه مسکن، بهرٔه زمین است که 

به صاحب زمین تعلق می گیرد.
از دقت در این توضیح می توان دریافت که افزایش سریع کرایٔه مسکن در 
شهرهای بزرگ در درجٔه اّول نتیجٔه افزایش سریع بهرٔه زمین است، زیرا بهای 

ساختمان یا بهرٔه پول با چنین سرعتی باال نمی رود.
می شود،  زیاد  آنها  جمعیت  و  می کنند  رشد  به سرعت  که  شهرهایی  در 
انحصار مالکیت اراضی ساختمانی بالی عظیمی برای تودٔه مردم و قشرهای 
متوسط است. مالکین زمین با سوءاستفاده از نیاز مردم به مسکن و توسل به 
به  را که  بهرٔه زمین  یعنی  را-  بهای زمین  بورس بازی ها،  و  انواع حقه بازی ها 
سرمایه بدل شده است- باال می برند و در غارت زحمتکشان با سرمایه داران 
صنعتی رقابت می ورزند، و بخش هرچه بیشتری از اضافه ارزش تولید شده در 

جامعه را به خود اختصاص می دهند.
سرمایه گذاری  راه  سر  بر  بزرگی  بسیار  مانع  ساختمانی  زمین  بهرٔه 
قابل  بخش  مجبورند  کارخانه ها  صاحبان  است.  صنعت  و  ساختمان  در 
خرید  صرف  را  خود  ثابت  سرمایٔه  از  درصد-   20 از  بیش  گاه  مالحظه ای- 
زمین کنند یا کرایٔه ساختمان بپردازند. در ساختمان های مسکونی، گاه بیش از 
50٪ سرمایه صرف خرید زمین می شود، که کمترین نقشی در تولید نداشته و 

فقط شرط ساختمان است.1

تهران   « بود،   ٪54/9 ساختمان  کل  هزینٔه  به  زمین  بهای  نسبت  تهران  در   1354 سال  در    -1
اکونومیست«، 14 تیر ماه 1354. 
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بهرٔه زمین های ساختمانی بیشتر بهرٔه تفضیلی است که در درجٔه اّول نسبت 
زمین های  تعیین می شود.  آن  قرار گرفتن  یعنی محل  موقعیت جغرافیایی،  به 
واقع در نقاط آباد و خوش آب و هوای شهر، زمین های واقع در مراکز تجاری، 
کنار خیابان های اصلی شهرها و… واقع شده، گران ترند.  در  زمین هایی که 
سرمایه داران بزرِگ نزدیک به مراکز قدرت دولتی- به ویژه وقتی دولتی فاسد 
در  یعنی  می کنند،  را  سوءاستفاده ها  بزرگترین  امر  این  از  باشد-  کار  سر  بر 
به سود خویش دخالت می ورزند و  آبادانی و عمرانی شهر  نقشه های  تدوین 
به موقع از وجود نقشه و طرح آبادانی معّین مطلع می شوند و زمین های اطراف 

آن را به بهای ارزان می خرند و غیره.
این مکانیسم »عادی« جهان سرمایه، دولت و دربار  بر  در کشور، عالوه 
در باال بردن بهرٔه زمین های ساختمانی و تحویل آن به بزرگترین سرمایه داران 
نقش مؤثری دارند. قوانین و آیین نامه هایی که به سود خویش تدوین کرده اند، 
درآمد  که  هرجا  را-  ساختمانی  اراضی  که  می دهد  »قانونی«  اجازٔه  آنان  به 
آنها  مالکان  از  کم  قیمت  به  یعنی  کنند،  »مّلی«  باشد-  متصور  آن  بر  عظیمی 
بخرند و سپس به رایگان و با اجارٔه کم به انحصارات ساختمانی مورد عالقٔه 
نظیر  شهرها،  آبادانی  طرح های  با  که  دارند  امکان  آنها  کنند.  واگذار  خویش 
»خارج  زمین های  شهرها«،  »محدودٔه  تعیین  آیین نامٔه  تهران«،  جامع  »طرح 
محدوده« و زمین های »داخل محدوده«، شرکت سازی و ده ها نظیر آن، بهرٔه 
تفضیلی زمین های ساختمانی را باال و پایین ببرند، قیمت ها را بشکنند، زمین ها 

را بخرند و سپس قیمت ها را باال برند…
بر اثر انحصار مالکیت زمین های ساختمانی در دست مالکین خصوصی، 
و بهرٔه سنگین زمین، توده های ستمکش شهرها به طور مداوم از مراکز و نقاط 
آباد داخل شهرها به اطراف رانده می شوند. در زاغه ها، آلونک ها، حاشیه های 
تمدن زندگی می کنند.  برق و وسایل  و  از آب  بهره مندی  بدون  دور شهرها، 
روزانه کار آنها به علت دوری محل سکونت شان از محل کار و طوالنی بودن 
زمان رفت و آمد افزایش می یابد. بخش قابل مالحظه ای از دستمزد آنها بابت 
کرایٔه مسکن پرداخت می شود. طبیعی است تا سرمایه داری باقی است منظرٔه 
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زشت و وحشتناک شهر سرمایه داری نیز که تجّسم تضاد شدید طبقاتی است 
با  راحتی  وسایل  دارای  زیبا،  آباد،  کوی های  یک سو  در  ماند:  خواهد  باقی 
ساختمان های مدرن و گران قیمت، و در سوی دیگر کوی های کارگری ویران، 

توسری خورده، زاغه ها، آلونک ها و حاشیه نشینی شهرها…

5. سرقفلی

در اقتصاد سرمایه داری و از جمله در ایران، مقوله ای به نام سرقفلی وجود دارد، 
و آن مبلغی است که صاحب کسب و پیشه ای برای واگذاری محل کار خود، 
به سرعت  کسب  محل های  و  مغازه ها  سرقفلی  می کند.  دریافت  متقاضی  از 
افزایش می یابد. بنا به یک محاسبه، طی پانزده سال )1340- 1355( قریب 
100 میلیارد تومان سرقفلی پرداخت شده است. )ارزش افزودٔه کل تولیدات 

کشاورزی ایران در ده سال اخیر حدود 130 میلیارد تومان بود.(
و  کسب  محل  زمین  تفضیلی  بهرٔه  از  عبارت  سرقفلی  چیست؟  سرقفلی 

پیشه است که با در نظر گرفتن بهرٔه پول به سرمایه بدل می شود.
توضیح اینکه، محل کسب در طول زمان، یا رونق بیشتری پیدا می کند و لذا 
بهرٔه تفضیلی آن افزایش می یابد، یا از رونق می افتد و بهرٔه آن کم می شود. در 
حالت اخیر، سرقفلی معنایی ندارد. اّما وقتی کسب وکار در محلی رونق پیدا 
می کند و درآمد آن به دلیل واقع شدن در محل مناسب تر افزایش می یابد، این 
افزایش درآمد سبب باال رفتن بهرٔه تفضیلی محل کار می شود. مثاًل مغازه ای 
بیشتری  درآمد  لذا  و  بیشتر  فروش  گرفته،  قرار  مناسبی  جای  در  بازار  در  که 
دارد و عدٔه زیادی سرمایه دار مایل اند که این مغازه را اجاره کنند و حاضرند 
اجاره بهای بیشتری بپردازند. اجاره بهای بیشتر در این مورد- که سرمایه گذاری 

جدیدی نشده- یعنی بهرٔه تفضیلی بیشتر.
می توانست  کند،  بیرون  را  مستأجر  داشت  حق  کسب  محل  مالک  اگر 
برد  باال  را  اجاره بهای محل کسب  اّوالً  یعنی  کند.  را تصاحب  تفضیلی  بهرٔه 
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و ثانیًا اگر تعداد تقاضا کنندگان خیلی زیاد باشد، از آن مبلغی پیشکی مطالبه 
نماید. اّما در عرف اقتصاد سرمایه داری و از جمله در قوانین مربوط به اجارٔه 
مستغالت در کشور ما، مالک حق بیرون کردن مستأجر را از محل کسب وکار 
او ندارد، مگر اینکه »حقوق کسب و پیشه یا تجارت« را به او پرداخت کند. 
به این ترتیب، وقتی کسی محل کسبی را اجاره می کند، صاحب مبلغی از بهرٔه 
پس از آن بر محل کسب افزوده می شود. اجاره داری که  تفضیلی می شود که 
بهرٔه  از  مقدار  آن  صاحب  کرده،  اجاره  بازار  در  را  مغازه ای  پیش  سال  سی 
افزوده  مغازه  آن  بهرٔه  به  سال  سی  این  مدت  در  که  می شود  شناخته  تفضیلی 
به دیگری واگذارد، حق  را تخلیه کرده  اگر بخواهد مغازه  لذا  شده است، و 
در  نماید.  دریافت  یک جا  و  کرده  نقد  تفضیلی  بهرٔه  از  را  خود  که سهم  دارد 
نوعی سرمایٔه  و  تعیین می شود  بهای زمین  مانند  مبلغ سرقفلی  خطوط کلی، 

مجازی است.1

6. نبرد اندیشه ها بر سر »مالکیت« خصوصی زمین

چنان که در صفحات پیش دیدیم »مالکیت« خصوصی زمین مقولٔه نابخردانٔه 
اقتصادی است. بقایایی است از سلطٔه فئودال ها که از طریق برقراری انحصار 
بر قطعات عظیم اراضی، تودٔه دهقان تولید کننده را از این وسیلٔه اساسی تولید 
تصاحب  را  آن  اضافی  محصول  همٔه  غیراقتصادی،  اجبار  با  و  کرده  محروم 

می کردند.
اندیشه پردازان پیگیر سرمایه داری متوجه این مطلب بودند که »زمین نعمت 
افراد  مالکیت خصوصی  برقراری  و  نیست  ارزش  کنندٔه  تولید  و  خدا است« 

1-  قانون مالک ومستأجر مصّوب خرداد 1339 تخلیٔه محل کسب را به شرطی ممکن می داند که 
موجر )صاحب ملک( »حقوق کسب و پیشه« مستأجر را پرداخت کند. میزان حقوق کسب و پیشه 
با توجه به موضوعات زیر تعیین می شود: موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه، مزایای اجاره، 
طول مدت اشتغال مستأجر، وغیره؛ نقل از » مجموعٔه قوانین اجاره«، تدوین غالمرضا حجتی اشرفی، 

تهران، 1354، صفحٔه 16.
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جداگانه بر زمین مانع تکامل سرمایه داری در کشاورزی، ساختمان و معادن 
است.

»به همین دلیل، بورژواهای رادیکال بارها در تاریخ، پیشنهاد مّلی 
کردن زمین را مطرح کرده اند.«1

اّما بورژوازی در مجموع خویش از این پیشنهاد وحشت دارد، زیرا وقتی 
می آید.  میان  به  نیز  تولید  وسایل  سایر  شدن  مّلی  موضوع  شود،  مّلی  زمین 
سیاسی  اقتصاد  منطق  از  خویش  مجموع  در  بورژوایی  اندیشه پردازان  لذا 
می کنند.  دفاع  زمین  بر  خصوصی  مالکیت  از  و  می شوند  دور  سرمایه داری 
اقتصاددانان عامی گرای بورژوایی در زمان ما ادعا می کنند که تولید سه عامل 
دارد: کار، سرمایه، زمین، و لذا باید در توزیع ارزش نیز سهمی به دست آورند. 
اینان در واقع از منطق وارونه استفاده می کنند. یعنی از آنجا که در جامعٔه کنونی 
کارگر،  طبقٔه  میان  زحمتکشان  توسط  شده  تولید  نویِن  ارزِش  سرمایه داری، 
این توزیع غیرمنطقِی  سرمایه داران و زمین داران تقسیم می شود، برای توجیه 
از طرف طبقات غیرموّلد، سرمایه و  ارزِش نوین، توجیِه استثمار طبقٔه موّلد 

زمین را نیز عامل تولید معرفی می کنند.
اقتصاددانان عامی گرای بورژوا در عقب نشینی از مواضع اقتصاد سیاسی 
قیمت  غیرمنطقی  مفهوم  وجود  از  که  می رسند  آنجا  به  حتی  بورژوایی  پیگیر 
زمین برای »رّد« تئوری ارزش مارکس استفاده می کنند و مدعی می شوند که 
خرید  آب  و  زمین  مثاًل  که  چرا  ندارد،  آن  در  نهفته  کار  به  ربطی  کاال  ارزش 
و فروش می شود، درحالی که حاصل کار انسان نیست. در درسنامٔه دانشکدٔه 
حقوق دانشگاه تهران، درست همین »استدالل« سخیف و عامیانه علیه مارکس 

مطرح شده و گفته می شود که تئوری ارزش مارکس درست نیست زیرا:
آنها کاری  تولید  تهیه و  برای  اینکه  دارند که بدون  »اشیائی وجود 
مصرف شده باشد دارای ارزش هستند، مانند آب معدنی و نفت.«2

1-  لنین، » کارل مارکس« زندگینامٔه کوتاه، فارسی، ازانتشارات حزب تودٔه ایران، سال 1355.
 ،1334 تهران،  دانشگاه  انتشارات  پورهمایون،  علی اصغر  دکتر  نوشتٔه  اّول،  جلد  اقتصاد«،   «   -2

صفحٔه 93.
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فرار  برای  آورده،  نمونه  را  نفت  و  معدنی  آب  فقط  محترم  استاد  اینکه 
توجه  نویسنده  است.  دانشجویان  کردن  سردرگم  و  مسئله  اصل  از  ریاکارانه 
رودخانه ها  آب  و  کشاورزی  مزارع  و  ساختمانی  زمین های  از  اگر  که  داشته 
به یاد غارتگری زمین خواران و  بیاورد، دانشجویان  و مراتع و جنگل ها مثال 

مالکین خواهند افتاد و به نادرستی استدالل پی خواهند برد.1
برقراری  بودن  سخیف  که  است  اجتماعی  دانش  نخستین  مارکسیسم 
مالکیت خصوصی افراد جداگانه بر زمین را اثبات کرده و اثرات بسیار منفی 
آن را از نظر تکامل جامعٔه بشری و آیندٔه آن نشان داده است. مارکس می گوید:
مالکیت  باالتر،  اقتصادی-اجتماعی  فرماسیون  دیدگاه  »از 
خصوصی افراد جداگانه بر زمین، همان قدر سخیف جلوه خواهد 
کرد که مالکیت انسانی بر انسان دیگر. حتی تمام یک جامعه و یک 
مّلت و حتی تمام جوامعی که در آِن واحد موجودند، در مجموع 
از  و  دارند  اختیار  در  را  آن  فقط  بلکه  نیستند،  مالک زمین  خویش 
آن استفاه می کنند و موظفند که مانند پدران مهربان خانواده، آن را 

آبادتر از پیش برای نسل بعدی باقی گذارند.«2
عامی گرای  اقتصاددانان  طرف  از  سال  ده ها  مارکس،  عمیق  اندیشٔه  این 
بورژوایی مورد »انتقاد« قرار گرفت و مالکیت خصوصی بر زمین در کشورهای 
سرمایه داری باقی مانده و وسعت یافت. ولی اینک که مسئلٔه دفاع از طبیعت و 
محیط زیست به عنوان یک مسئلٔه جهانی در برابر بشریت قد علم کرده، نه  تنها 
در محافل علمی جدی و مسئول، بلکه حتی در میان وسیع ترین قشرهای مردم 
ساده، اندیشه های مارکس رفته رفته رسوخ می کند و مردم احساس می کنند که 
آن،  از  بدون مسئولیت  و  بهره برداری حیوانی  و  زمین  بر  مالکیت خصوصی 
چه عواقب شومی برای جامعٔه بشری و آیندٔه آن خواهد داشت. زمین نه فقط 

1-  ما در صفحات بعد موضوع نفت را بررسی کرده ایم و خوانندگان توجه خواهند کرد که نفت 
اکتشاف،  برای  که  انسانی  کار  و  ندارند  ارزشی  زمین اند  زیر  در  وقتی  تا  دیگر،  معدنی  مواد  وهمٔه 

استخراج و بهره برداری از آنها صرف می شود، به آنها ارزش می دهد.
2-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، نقل از مجموعٔه آثار مارکس و انگلس به زبان روسی، جلد 25، 

بخش 2، صفحٔه 337.
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مال افراد جداگانه نیست، بلکه حتی مال یک جامعه، یک مّلت و تمام جوامع 
بشری موجود در آِن واحد هم نیست. افراد جداگانه که سهل است، نسل های 
کامل بشری هم حق ندارند با آن مانند »ملک شخصی« رفتار کرده و به خود 
نسلی  هر  نمایند.  تصرف  و  دخل  غیرمسئول  شیؤه  به  آن  در  که  دهند  اجازه 

موظف است آن را حفظ کند و آبادتر از پیش به نسل بعدی برساند.
در کشور ما مالکیت خصوصی بر زمین در طول قرن ها مورد انتقاد بوده 
معتقد  بعد،  به  مزدک  زمان  از  الاقل  مردم،  تودٔه  سخنگوی  اندیشه پردازان  و 
بودند که زمین از آِن افراد نیست و به عموم مردم تعلق دارد. اّما عماًل زمین در 
مالکیت مالکین بزرگ یا در تیول افراد جداگانه قرار داشت، و بعدها مالکیت 

زمین جنبٔه »قانونی« پیدا کرد.
اندیشٔه سوسیالیستِی نویِن مخالفت با مالکیت خصوصی بر زمین، از زمان 
آقاخان  میرزا  جمله  از  یافت.  راه  ما  کشور  در  مشروطه  انقالب  روشنگران 

کرمانی در مورد مالکیت زمین می گوید:
»مالکیت زمین باید برافتد. از آنکه زمین در خلقت مثل هواست، 
تصاحب َبردار نیست. باید بین مردم ُمشاع باشد و هرکس حق دارد 

که اجرت زحمتی را که در آبادی آن ُبرده، برگیرد.«1
فئودالیسم و  مبارزه علیه  بود که  ایران  تودٔه  تنها حزب  اخیر،  در دهه های 
برافتادن مالکیت فئودالی، و در ارتباط با آن، چگونگی بهره برداری بخردانه از 
زمین را در کشور ما مطرح ساخت. ثمرٔه این مبارزه، اصالحات ارضی دهٔه 
60-70 ]میالدی[ و به دنبال آن گسترش روحیٔه انتقادی از مالیکت خصوصی 
بر زمین در میان وسیع ترین قشرهای مردم است. امروز کمتر کسی را می توان 
مالکیت  از  و  زمین  بر  خصوصی  بزرگ  مالکیت  از  آشکارا  بتواند  که  یافت 

خصوصی بر منابع طبیعی دفاع کند. تا جایی که حتی خود شاه می گوید:
»فلسفٔه ما البته همان طور که دیدید، غیر از اصالحات ارضی، مّلی 
کردن منابع طبیعی مملکت بود. با این فلسفه، ما می گوییم چیزی 

1-  نقل ازکتاب » ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران«، نوشتٔه فریدون آدمیت، چاپ تهران، سال 
2535 )1355(،)1976]میالدی[(، صفحٔه 270.
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که البته خداوند خلق کرده است و بشر در خلق آن زحمتی نکشیده 
است، نمی تواند اصواًل متعلق به یک فرد باشد. این متعلق به جامعه 
و مّلت است، مانند جنگل ها، مراتع و همچنین آب… ممکن است 
زشت  مظاهر  از  یکی  که  آب فروشی…  به  بکند  شروع  نفر  یک 
بگویند  او  به  باشد،  تشنه  مثاًل کسی  فرد است. که  از  فرد  استثمار 

اگر وجهی به من نپردازی به تو آب برای رفع تشنگی نمی دهم.«1
و  پژوهندگان  مختلف  گروه های  طرف  از  تهران،  روزنامه های  در 
مطرح  شهرها  اطراف  ساختمانی  اراضی  کردن«  »مّلی  موضوع  اقتصاددانان 
می شود2. رئیس مجلس شورا، مهندس ریاضی، اعالم می کند که »هر تهرانی 

بیش از 10 متر زمین داشته باشد محتکر است.«3
قوانین موجود نیز مالکیت خصوصی بر زمین را آن چنان که اقتصاددانان 
»مقدس«  می شود  تدریس  دانشگاه  در  و  می گویند  بورژوایی  عامی گرای 

نمی دانند. 
یکی از حقوق دانان ایران از بررسی قوانین مدنی به این نتیجه رسیده است 
که: با این همه قوانین و مقررات محدود یا َسلب کنندٔه مالکیت خصوصی که 
امروزه پذیرفته شده است، مشکل بتوان مالکیت را مانند سابق یک حق مطلق 

به شمار آورد.«4
مالکیت  ایران  کنونی  جامعٔه  اینکه  از  حاکی  است  نشانه هایی  گفتیم  آنچه 
آن  از  ناشی  به زیان های بزرگ  به آسانی نمی پذیرد و  را  بر طبیعت  خصوصی 
اّما  متوجه است، تا جایی که مقامات باالی دولتی نیز بدان اعتراف می کنند. 
به هیچ وجه در ایران کنونی پایٔه مالکیت های بزرگ بر زمین متزلزل نشده و از 
قوانین مدنی که در موارد معّین حق سلب مالکیت یا خرید اراضی را به دولت 

1-  سخنرانی شاه درموقع اعالن تأسیس حزب رستاخیز؛ نقل از روزنامٔه » اطالعات«، دوشنبه 12 
اسفند 1353.

2-  از جمله به روزنامٔه » کیهان«، 14 بهمن 1351 مراجعه کنید.
3-  روزنامٔه » اطالعات«، 1352/3/5.

4-  دکترحسین صفایی، » مفاهیم و ضوابط جدید درحقوق مدنی«، نقل از روزنامٔه » رستاخیز«، 8 تیر 
2536 )1356(،)1977 ]میالدی[(.
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می دهد، معموالً برای لغو مالکیت های کوچک و تقویت مالکیت های بزرگ، 
قانون  که  نظامی-  تأسیسات  و  سربازخانه  ساختن  نظیر  ویژه  امور  برای  یا 
ویژه ای دارد- استفاده می شود. پایه های مالکیت بر زمین در ایران بسیار محکم 
است و به رفاه عمومی، رشد و تکامل جامعه و آیندٔه آن به شدت زیان می زند.

در هیچ یک از دیگر کشورهای سرمایه داری نیز مسئلٔه زمین به درستی حل 
نشده، و مالکیت خصوصی بر زمین باقی است. تنها کشورهای سوسیالیستی 
هستند که طبیعت را از انحصار افراد جداگانه نجات داده و بهره برداری از آن 
استوار  پایٔه علمی  بر  تمام جامعه  مقیاس  در  را  آن  مداوم  بهسازی  و  بهبود  و 

کرده اند. 
در اتحاد جماهیر شوروی پس از پیروزی انقالب کبیر اکتبر، زمین و همٔه 
به منظور  مّلی شد و زمین های مزروعی و مراتع  آن  در  منابع طبیعی موجود 
بهره برداری عقالیی و سالم و برای همیشه در اختیار دهقانان قرار گرفت. در 
سایر کشورهای سوسیالیستی، از آنجا که تعداد مالکیت های کوچک دهقانی 
زیاد بود و احتماالً تودٔه دهقان ممکن بود که به معنای واقعی مّلی کردن زمین 
پی نبرد و آن را لغو مالکیت های کوچک دهقانی تلقی کند، راه تقسیم زمین و 
به  که عماًل  پیش گرفته شد،  تولید  تعاونی های  در  دهقانان  سپس جمع آوری 
آن در  مالکیت خصوصی و گذاشتن  انحصار  از  معنای خارج کردن طبیعت 
اختیار جامعه و واگذاری جاویدان زمین های مزروعی به زحمتکشانی است 

که از آن بهره برداری می کنند.
در طول زمان باید مالکیت تعاونی و مالکیت عموم خلق یکی شود.

در برنامٔه حزب تودٔه ایران که هنوز برنامٔه ساختمان سوسیالیسم در کشور 
سوسیالیستی  سمت گیری  با  دموکراتیک  و  مّلی  انقالب  برنامٔه  نیست-  ما 

است- در مورد اراضی مزروعی:
زمین های  مصادرٔه  طریق  از  بنیادی  ارضی  اصالحات  »اجرای 
متعلق به زمین داران بزرگ، مّلی کردن مؤسسات بزرگ کشاورزی 
زمین  هرگونه  و  موات  و  بایر  زمین های  کردن  دایر  دامپروری،  و 
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و  بی زمین  دهقانان  برای  کافی  زمین  تأمین  منظور  به  کشت  قابل 

کم زمین«1
درعین حال،  می شود.  تضمین«2  دهقانی  »مالکیت  و  شده،  گرفته  نظر  در 
دهقانی  تولیدی  تعاونی  شرکت های  ایجاد  به  همه جانبه  »کمک  حزب  برنامٔه 

مجهز به شیؤه علمی تولید«3 را الزم می داند.
برنامٔه حزب تودٔه ایران معادن و همٔه مواهب طبیعی سرزمین ایران را از آِن 
همٔه مردم می داند و در آنچه که مربوط به زمین های ساختمانی و مسکن است 
اجرای  و  »تنظیم  و  اجاره بها«4  »تقلیل  زحمتکشان«،  برای  مسکن  »احداث 
برنامٔه نوسازی شهرها و روستاها را به منظور تأمین رفاه و زندگی با فرهنگ 

همگانی«5 پیش بینی می کند.

7. بهرٔه زمین از معادن ـ بحثی پیرامون بهای نفت

تنها در زمین های مزروعی وساختمانی نیست که بخشی از سود فوق العاده به 
بهرٔه زمین بدل می شود. هرجا که ممکن باشد کسانی منابع و نیروهای طبیعت 
را به انحصارخویش درآورند و از این راه سود فوق العاده ای کسب کنند، این 
سود به بهرٔه زمین تبدیل شده، به کسی تعلق می گیرد که »مالکیت« آن نیروی 

طبیعی را به دست آورده و انحصار خود را بر آن برقرار کرده است.
اراضی  به  زمین  بهرٔه  که  دهد  نشان  که  آن  برای  سرمایه«   « در  مارکس 
کشاورزی اختصاص ندارد، مثالی می زند که در زمان ما به موضوع روز بدل 
شده است: مثال انرژی. در این مثال- که حکایت از نبوغ مارکس و توجه او 
به اساسی ترین و گرهی ترین مسائل می کند- مارکس یک سرمایه دار صنعتی را 
در نظر می گیرد که برای به کار انداختن ماشین آالت صنعتی از نیروی آبشار 
استفاده می کند، درحالی که سایر سرمایه داران از ماشین بخار استفاده می کنند. 

1 و 2 و 3-  » برنامٔه حزب تودٔه ایران«، 1354، صفحٔه 32.
4 و 5-  همان جا، صفحٔه 34.
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او  به  و  می گذارد  مزبور  سرمایه دار  اختیار  در  ارزان تری  انرژی  آبشار  نیروی 
امکان می دهد که بهای انفرادی کاالی خود را پایین آورد و در قیاس با بهای 
دست  به  فوق العاده  سود  می کنند،  تعیین  صنایع  اکثریت  که  کاال،  اجتماعی 
آورد. آبشار چنان نیروی طبیعی نیست که همه جا موجود باشد؛ همه نمی توانند 
از آن استفاده کنند. پس آن را می توان به انحصار درآورد. مثاًل مالک زمینی که 
آبشار در آن قرار گرفته، می تواند بنا به وضع حقوقی خویش »صاحب« آبشار 
شناخته شود. در این صورت، سود فوق العاده ای که بر اثر استفاده از انرژی 
آبشار پدید آمده، به بهرٔه زمین- »بهرٔه آبشار«- تبدیل شده و به صاحب زمین 

)آبشار( تعلق خواهد گرفت.1
نظیر همین است در مورد معادن که مرغوبیت جنس و هزینٔه تولید، هزینٔه 
ما  زمان  در  که  آنجا  از  است.  متفاوت  بسیار  آنها  در  فروش،  بازار  به  حمل 
به  ما  بدل شده و کشور  به مسئلٔه حادی  انرژی زا  مواد  و  نفت  بهای  موضوع 
عنوان یک کشور نفت خیز در این مسئله به طور همه جانبه ای درگیر و ذی نفع 
مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد  دریچٔه  از  را  موضوع  این  می کوشیم  ما  است، 

تحلیل کنیم.
سرمایه داری  با  ناگسستنی  طور  به  ما  زمان  در  نفت  بهای  موضوع  البته 
انحصاری و کنترل دولتی انحصاری معاصر مربوط است، و لذا تشکیل بهرٔه 
زمین در آن، با آنچه که در شرایط رقابت آزاد سرمایه داران در صفحات پیش 
بلکه در  نیست،  بهره  تفاوت در ماهیت تشکیل  این  دارد. ولی  تفاوت  گفتیم 
اینکه به صاحب معدن  به جای  چگونگی کنترل تقسیم و توزیع آن است، که 
برسد، به انحصارات امپریالیستی می رسد. در زیر کوشش می کنیم این موضوع 

را تا حد مقدور به زبان ساده بیان کنیم.

الف- چگونگی تشکیل قیمت نفت
نیز  معدنی  مواد  بهای  گفتیم،  کشاورزی  محصوالت  مورد  در  که  همچنان 

1-  مارکس، » سرمایه«، جلد سّوم، فصل 38، )در مجموعٔه آثار مارکس و انگلس به زبان روسی، به 
جلد 25، بخش 2، به صفحات 190 – 199 مراجعه کنید(.
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قاعدتًا باید بر مبنای بدترین شرایط و گران ترین هزینٔه تولید تعیین شود. اگر 
تولید و  باشیم که هزینٔه  نفتی کشف شدٔه الف، ب، پ داشته  مثاًل سه معدن 
حمل به بازار به ترتیب در معدن الف کمتر از ب، و در معدن ب کمتر از پ 
باشد، زمانی که محصول هر سه معدن در بازار مورد نیاز باشد، بهای تولید 
تعیین  را  بازار  قیمت  قراردارد  نامساعدترین شرایط  در  نفت در معدن پ که 
خواهد کرد، و سرمایه دارانی که در معادن الف و ب سرمایه گذاری کرده اند، 
هریک از سود فوق العاده ای )الف بیشتر از ب( برخوردار خواهند شد، که در 
شرایط سرمایه داری و وجود مالکیت خصوصی بر زمین، تغییر سیما داده به 
است  ممکن  می گیرد1.  تعلق  معدن  مالک  به  و  درمی آید  زمین  بهرٔه  صورت 
بر اثر اکتشاف نوین و با اختراع وسایل مدرن تر استخراج و تکنولوژی بهتر، 
یا  پایین تراست  آن  در  تولید  هزینٔه  که  پیدا شود  بهره برداری، معدن جدید ت 
اگر محصول هر چهار  این صورت،  در  بازار می رسد.  به  ارزان تر  و  آسان تر 
معدن الف تا ت مورد نیاز بازار باشد، بهای تولید معدن پ همچنان پایٔه قیمت 
بازار خواهد بود و سایر معادن بهره خواهند داد، و اگر با بهره برداری از معدن 
بهای  و  شده  تعطیل  معدن  این  نباشد،  پ  معدن  محصول  به  نیازی  دیگر  ت 
تولید معدن ب- که اینک بدترین و نامساعدترین معدن است- قیمت بازار را 

تعیین خواهد کرد.
به  سرمایه داری  کشورهای  در  نفت  شدٔه  کشف  معادن  کنونی،  جهان  در 
طور ناموزونی در کرٔه زمین پراکنده است و هزینٔه تولید در آنها بسیار متفاوت 
جهان  اصلی  بازار  سه  در  عمده  طور  به  پراکنده  معادن  این  محصول  است. 
سرمایه داری: ایاالت متحدٔه آمریکا، اروپای باختری و ژاپن مصرف می شود. 
اگر قانون تشکیل قیمت محصوالت معدنی به طور عادی، یعنی بدون برخورد 
روی  از  بازارها  از  هریک  در  نفت  بهای  باید  قاعدتًا  کند،  عمل  مانعی  به 
گران ترین نفتی که در آن بازار مصرف می شود تعیین گردد، و معادنی که نفت 
را با هزینهٔ تولید کمتری به آن بازار می رسانند از سود فوق العاده ای برخوردار 

دولتی  حقوق  را  شده  استخراج  محصول  درصد   5 تا   4 معادن،  از  بهره برداری  برای  ایران  در    -1
می پردازند، و 3 درصد محصول را بابت بهرٔه مالکانه به مالک زمین.
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شوند، که بنا به قوانین اقتصاد سیاسی سرمایه داری، باید به صورت بهرٔه زمین 
به صاحبان معدن تعلق گیرد.

سرمایه داری  جهان  در  که  نفت  عمدٔه  معادن  ]میالدی[،   70 دهٔه  آغاز  تا 
مورد بهره برداری قرار می گرفت، عبارت بود از معادن ایاالت متحدٔه آمریکا، 
خلیج  معادن  ونزوئال(،  عمده  طور  )به  التین  آمریکای  معادن  کانادا،  معادن 
در  اندونزی(.  )به طور عمده  دور  معادن خاور  آفریقا،  معادن شمال  فارس، 
آغاز دهٔه 70 ]میالدی[ دو منبع جدید نفت کشف شد و بهره برداری از آن آغاز 
شد که عبارت بود از معادن آالسکا و معادن دریای شمال. هزینٔه تولید در این 
معادن بسیار متفاوت بود، و همچنین هزینٔه حمل آنها به بازارهای مصرف نیز 

بسیار تفاوت داشت. به جدول توجه کنید:
هزینٔه فنی تولید نفت خام در پایان سال 1969 در سر چاه

هر بشکه به سنت آمریکایی هر ُتن به دالر     
14    0/84 نفت ایران  

1/17    8 تگزاس  
40    2/8 ونزوئال  

25 تا 100 سنت 1/75 تا 7   اندونزی  
)بسته به میدان های نفتی(

400    28 نفت دریای شمال 
)پیش بینی(

چاه  سر  در  ایران  نفت  تولید  فنی  هزینٔه  می بینید،  فوق  جدول  از  چنان که 
نفت  چاه های  )ُپرمحصول ترین  تگزاس  نفت  چاه های  از  کمتر  بار  هشت 
آمریکا( و حدود سی بار کمتر از هزینٔه پیش بینی شدٔه نفت دریای شمال است. 
)وقتی نفت دریای شمال و نفت از منابع جدید آالسکا به بازار آمد، معلوم شد 

که هزینٔه واقعی به مراتب بیش از اینهاست(.
نعمت  یک  که  چاه ها  محصول دهی  دوتاست:  هزینه  تفاوت  این  علت 

طبیعی است، و تفاوت در سطح دستمزدها که یک عامل اجتماعی است.
تولید متوسط هر چاه در ایاالت متحدٔه آمریکا 18 باِرل ]بشکه[  در روز 



434     اقتصاد سیاسی ـ شیؤه تولید سرمایه داری
است1، اّما در ایران 15٫479 بارل، در عربستان سعودی 10 هزار بارل، و در 
860 برابر یک  ونزوئال 182 بارل است. یعنی هر چاه نفت در ایران روزانه 

چاه متوسط آمریکا نفت می دهد.
از طرف دیگر، سطح دستمزدها در ایران 8 تا 10 بار نازل تر از آمریکاست. 
در نتیجه، با وجود اینکه در معادن نفتی آمریکا سرمایه گذاری عظیمی شده و از 
وسایل تولیدی مدرن تری استفاده می شود که بارآوری کار را باال می برد، نفت 

ایران 8 بار ارزان تر از ارزان ترین معادن آمریکا تمام می شود.
به  نیز  هزینه ها  سایر  است.  تولید  فنی  هزینٔه  تنها  آوردیم  جدول  در  آنچه 
سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای  و  سّوم«  »جهان  کشورهای  در  نسبت  همین 

تفاوت دارد.
بازارهای اصلی مصرف، چنان که گفتیم سه تاست: ایاالت متحدٔه آمریکا، 
ژاپن، اروپای باختری. هزینٔه حمل نفت از منابع تولید به بازارهای مصرف، 
بسته به دوری و نزدیکی، و بسته به نوع وسیلٔه نقلیه، تفاوت دارد و تقریبًا به 

شرح زیر است:
هزینٔه حمل هر ُتن نفت به دالر - درسال 1969

5 هزینٔه حمل ازچاه های تگزاس به بنادر شرقی آمریکا  
6 هزینٔه حمل ازچاه های خلیج فارس به بنادر شرقی آمریکا 

1/5 هزینٔه حمل از چاه های ونزوئال به بنادر شرقی آمریکا  
4/7 هزینٔه حمل ازچاه های خلیج فارس به روتردام )هلند( 
1/4 هزینٔه حمل از شمال آفریقا به روتردام )هلند(  
2/5 هزینٔه حمل از ونزوئال به روتردام    

هزینٔه حمل به نسبت تکامل صنعت کشتی سازی و ساختمان نفتکش های 
میان  تناسب  صورت،  هر  به  ولی  می یابد.  کاهش  بسیار  بزرگ،  ظرفیت  با 
فاصله ها باقی است و لذا تفاوت در هزینه های حمل نیز با کم وبیش اختالف 

باقی می ماند.

1-  بارل )Barrel( یا بشکه ]نفت[، واحد حجم ]نفت بین المللی[ است برابر 159 لیتر ]یا 42 گالن 
آمریکایی[.
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ب- رقابت نفت با سایر مواد انرژی زا
تنها منبع  بیان کردیم، حالتی فرضی است که در آن نفت به عنوان  حالتی که 
تولید کنندٔه انرژی در نظر گرفته شده و فقط بارآوری معادن نفت و موقعیت 
آنها نسبت به بازارهای مصرف مقایسه شده است. اّما نفت تنها مادٔه انرژی زا 
نیست. در بازار جهان سرمایه داری، مواد دیگر انرژی زا وجود دارند که با نفت 
رقابت می کنند، از جمله زغال، گاز، سوخت اتمی و انواع سوخت های دیگر.
کشورهای سرمایه داری به دالیل مختلف سیاسی و اقتصادی مایل نیستند 
همٔه مصرف انرژی خود را با واردات نفت تأمین کنند و لذا از سوخت های دیگر 
و از جمله زغال سنگ داخل کشور استفاده می کنند، درحالی که زغال سنگ در 
آلمان  در  مثاًل در سال 1969،  انرژی زاست.  مواد  از گران ترین  حال حاضر 
باختری هر ُتن زغال سنگ از معادن ُپرمحصول به بهای 38 دالر تمام می شد، 
)حرارت  می کند  تولید  کمتری  حرارت  نفت  با  قیاس  در  زغال  که  آنجا  از  و 
حاصل از سوختن هر تن نفت 1/5 برابر حرارت حاصل از سوختن یک تن 

زغال است( مانند این است که هر تن نفت 54 دالر تمام شده باشد.
به عالوه، در کشورهای سرمایه داری پژوهش برای تولید انواع سوخت مایع 
جانشین نفت، نظیر سوخت مایع َسنتِتیک ]مصنوعی[ حاصل از زغال سنگ، 
تولید صنعتی  و  انجام می گیرد  نفت  به  آغشته  از شن های  یا سوخت حاصل 
آنها- ولو به مقیاس کم- وجود دارد. بهای این سوخت ها به مقیاس غیرقابل 
قیاسی گران تر از نفت است. بر اساس قیمت های سال 1969، سوخت های 
سوخت  و  می شد؛  تمام  دالر   180 تا   60 تن  هر  زغال،  از  حاصل  سنتِتیک 
حاصل از شن های آغشته به نفت، حدود ُتنی 100 دالر. انرژی حاصل از اتم 

نیز معادل نفت ُتنی 100 دالر و بیشتر است.
اینک بازار مصرف آلمان باختری را در نظر می گیریم. این بازار مصرف، 
انرژی  آبی،  انرژی  زغال،  گاز،  نفت،  می گیرد:  منبع  چند  از  را  خود  انرژی 
بازار  این  انرژی  منطقًا  نمی داشت،  وجود  عوامل  سایر  دخالت  اگر  اتمی. 
ارزان تر،  انرژی  منابع  همٔه  و  شود  تعیین  منبع  گران ترین  مبنای  بر  می بایست 
از سود فوق العاده برخوردار گردند، و این سود فوق العاده- از آنجا که مربوط 
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به بارآوری کار یکسان انسانی در شرایط متفاوت طبیعی است- به مردمی که 

معدن ُپرمحصول از آِن آنهاست، پرداخت گردد.
در این صورت آلمان باختری می بایست یا معادن زغال سنگ و سایر منابع 
انرژی ُپرهزینه خود را به طور کامل تعطیل کند، یا اگر از آنها استفاده می کند، 
سایر منابع انرژی را با آن بسنجد و بابت هر تن نفت خام در سال 1969 الاقل 
اگر فرض  و  بپردازد.  ُتنی 54 دالر  یعنی  داخلی،  هزینٔه زغال سنگ  اندازٔه  به 
کنیم که نفت ایران به طور کامل مّلی بود و شرکت مّلی نفت ایران، نفت خام 
از هر تن نفت حدود  آلمان می رسانید، می بایست  بنادر  به  را استخراج کرده 
49 دالر سود بردارد )چرا که نفت ایران می توانست به بهای هر تن 5/5 دالر 
به بنادر آلمان برسد(. این سود به طور عمده سود فوق العاده می بود که حاصل 
محصول دهی فراوان چاه های نفت و ارزانی سطح دستمزدها در ایران بوده و 
مردم  به  و  است  ایران  معادن  انحصاری  و  تفضیلی  بهرٔه  اقتصادی،  معنای  در 

ایران تعلق دارد.
با آنچه که گفتیم تفاوت ماهوی دارد.  بازار نفت  امر، منظرٔه  اّما در واقع 
معادل  )که  به 54 دالر  را  نفت  تن  هر  باختری  آلمان  در همان سال 1969، 
زغال سنگ همان کشور بود( نمی خرید، بلکه فقط به 24 دالر می خرید، و به 
دولت ایران نیز از هر تن نفت 49 دالر نمی رسید، بلکه فقط و فقط 5/6 دالر 

می رسید.
تمام گره مسئلٔه نفت در اینجاست که سرمایه داری امپریالیستی بین المللی 
با چه مکانیسمی عمل می کند که ضمن مراعات قوانین عینی اقتصاد سیاسی 
کشورهای  در  تولیدی  نفت  بهای  نیست(  آنها  نقض  به  قادر  هیچ کس  )که 
پیشرفته  کشورهای  در  تولیدی  زغال سنگ  از  پایین تر  حتی  را  سّوم  جهان 
نصیب  می بایست  قاعدتًا  که  را  فوق العاده ای  سود  چگونه  و  می دارد،  نگاه 
از چه  این سود فوق العاده را  آنها می گیرد؟ و  از  کشورهای نفت خیز شود، 

طریقی و به چه کسانی می رساند؟
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نفت  فوق العادٔه  سود  تقسیم  و  نفت خیز  کشورهای  غارت  مکانیسم  پ- 
میان بزرگترین انحصارات امپریالیستی

انرژی  مواد  سایر  با  آن  رقابت  و  نفت  بهای  دربارٔه  کنون  تا  ما  که  محاسباتی 
کردیم، برای دادن تصّوری بود از اینکه اگر بازار سرمایه داری جهانی در دست 
سرمایه داری  انحصاری-دولتی  کنترل  اگر  نمی بود،  امپریالیستی  انحصارات 
معاصر وجود نمی داشت، و اگر کشورهای نفت خیز خود به طور کامل مالک 
نفت و صنایع نفت خویش بوده و آن را در بازارهای سرمایه داری می فروختند، 

چه وضعی ممکن بود پدید آید؟1
اّما هیچ کدام از این اگرها در واقعیت خارج وجود ندارد. کشورهای نفت خیز 
هرگز در گذشته نفت خود را به طور مستقل وارد بازارهای سرمایه داری نکرده 
و با حقوق برابر نفروخته اند. معادن ُپرمحصول این کشورها همواره بر اساس 
قراردادهای امتیازی از طرف انحصارات امپریالیستی استخراج و به بازارهای 
مناسبات  در  اخیر  در سال های  که  تغییراتی  با وجود  و  فروخته شده،  جهانی 
امتیازی  سلطٔه  این  هنوز  آمده،  پدید  نفتی  انحصارات  و  نفت خیز  کشورهای 
در بخش عمدٔه منابع نفتی باقی است. بازار مصرف سرمایه داری جهانی نیز 
سرمایه داری  بغرنج  شیوه های  با  و  است  امپریالیستی  انحصارهای  کنترل  در 

انحصاری-دولتی معاصر هدایت و کنترل می شود.
سرمایه داری  و  امپریالیستی  انحصارات  سلطٔه  اثر  بر  دید  باید  اینک 
ُپرمحصول  منابع  نفت  فروش  از  که  فوق العاده ای  سود  انحصاری-دولتی، 
و غنی در رقابت با منابع فقیر نفت و در رقابت با سایر منابع انرژی زا حاصل 

می شود، به کجا می رود و به دست چه کسی یا چه کسانی می رسد.
در پاسخ این پرسش، قبل از همه پای انحصارات امپریالیستی عضو کارتل 
جهانی  بازار  و  نفت خیز  کشورهای  نفتی  منابع  که  می آید  میان  به  بین المللی 
حمل و تصفیه و توزیع نفت را در دست دارند. معموالً این تصور وجود دارد 

1-  بدون تردید این محاسبات کاماًل تقریبی و تخمینی است. به عالوه، فقط یک بازار مصرف )آلمان  
غربی( و یک منبع تولید )ایران( مبنای محاسبه قرار گرفته، درحالی که وضع بازارهای مصرف و منابع 
تولید با هم تفاوت دارد. بااین حال، محاسبات فوق از نقطه نظر ایجاد تصور روشن و واقعی از مسئلٔه 

نفت به حد کافی دقیق است.
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که گویا تمام سود فوق العاده را این انحصارات تصاحب می کنند، درحالی که 
مسئله به مراتب بغرنج تر از این است. البته انحصارات عضو کارتل سهم شیر 
و لقمٔه چرب را از این سود به خود اختصاص می دهند، اّما سایر انحصارات 
امپریالیستی نیز چنان بی دست وپا نیستند که آرام بنشینند و سهم خود را از این 
غارت عظیم طلب نکنند. مکانیسم تنظیم انحصاری-دولتی بازار سرمایه داری 
جهانی چنان است که اگر انحصارات امپریالیستی نفت از غارت کشورهای 
اّما  دارند،  نقش مستقیم  این غارت  در  و  را می برند  بزرگترین سهم  نفت خیز 
سود فوق العادٔه حاصل از غارت منابع نفتی ُپرحاصل کشورهای نفت خیز میان 
همٔه انحصارات امپریالیستی- چه نفتی و چه غیرنفتی- و میان همٔه کشورهای 
امپریالیستی- چه صاحب امتیاز نفت و چه محروم از امتیاز- تقسیم می شود، 
و هریک سهمی کم یا بیش از این غارت می برند. به دیگر سخن، سرمایه داری 
انحصاری-دولتی بین المللی در مجموع خویش در این غارت شریک بوده و 

به تشدید و ادامٔه آن عالقه مند است.
به  مقدور  تا حد  را  بغرنج جهانی  این مکانیسم  که  اینک کوشش می کنیم 
زبان ساده توضیح دهیم. این مکانیسم بغرنج از دو بازار تشکیل می شود: 1- 
فرآورده های  فروش  بازار   -2 نفت خیز،  کشورهای  از  خام  نفت  خرید  بازار 
نفتی در بازار کشورهای سرمایه داری پیشرفته. بغرنجی مکانیسم از اینجاست 
که هیچ یک از این بازارها عادی نیست. هر دو غیرعادی و مصنوعی است و 
به شدت تحت کنترل سرمایه داری انحصاری-دولتی قراردارد. و دیگر اینکه 
از  استفاده  با  و  عماًل  می دهند،  تشکیل  را  واحدی  مکانیسم  که  بازار  دو  این 

اهرم های غیراقتصادی از هم جدا شده اند.

بازار مصنوعی خرید نفت خام از کشورهای نفت خیز
اکتشاف و تولید نفت در کشورهای نفت خیز از همان آغاز1 توسط انحصارات 
امپریالیستی نفت انجام شد. نخستین قراردادی که برای اکتشاف و استخراج 

1-  این بحث مربوط به مرحلٔه قبل از پیدایش بحران انرژی و افزایش سریع قیمت های نفت است. در 
صفحات بعد، تغییراتی را که اخیرًا و پس از این بحران پدید آمده بررسی خواهیم کرد.
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نفت از منابع خلیج فارس منعقد شد، قرارداد دارسی است که قبل از انقالب 
این  رسید.  امضا  به  انگلیسی  شرکت  و  قاجار  مطلقٔه  دربار  میان  مشروطه 
امتیازی بود. یعنی اکتشاف، استخراج و بهره برداری و فروش نفت  قرارداد، 
شرکت  به   - شمالی  ایاالت  به جز  ایران-  سرزمین  اعظم  بخش  در  را  ایران 
انگلیسی واگذار می کرد و چنان حقوقی برای صاحب امتیاز قائل می شد که 

به طور آشکار با حق حاکمیت مّلی ایران مغایرت داشت.
از نظراقتصادی، قرارداد دارسی قرارداد مشارکت بود. شرکت بهره بردار 
تعهد می کرد که 16 درصد از درآمد خود را از مجموع عملیات خویش- چه 

در داخل و چه در خارج از کشور- به دولت ایران با پول طال بپردازد.
پس از جنگ اّول جهانی و به ویژه در پایان دهٔه 20 و آغاز دهٔه 30 میالدی، 
انحصارات امپرپالیستی دریافتند که درآمد اصلی نفت در مرحلٔه پس از استخراج 
در  آن هم  قراردادهای مشارکت-  نشدند  دیگر حاضر  لذا  و  به دست می آید، 
خارج  و  داخل  در  فروش  و  تصفیه  و  بهره برداری  و  استخراج  عملیات  همٔه 
کشور- با دولت های صاحب نفت منعقد سازند. قراردادهای امتیازی شکل 
پرداخت حق االمتیاز ثابت به خود گرفت. بدین معنا که شرکت صاحب امتیاز 
تعهد می کرد که بابت هر تن نفت خامی که از سرزمین تحت امتیاز استخراج 
و صادر می کند- یا به پاالیشگاه تحویل می دهد- مبلغ ثابتی به دولت صاحب 
نفت بپردازد، صرف نظر از اینکه این نفت پس از صدور به کجا می رود و در 
بازار نهایی به چه مبلغی فروخته می شود. همٔه قراردادهایی که پس از قرارداد 
دارسی در خاورمیانه منعقد شد1، بر مبنای پرداخت حق االمتیاز ثابت استوار 
بود. شرکت صاحب امتیاز این حق االمتیاز ثابت را می پرداخت و در عوض 
صاحب حق مطلق و مانعة الغیر بهره برداری از نفت سرزمینی شناخته می شد 
که در امتیاز اوست. این شرکت از پرداخت هرگونه مالیات، حقوق گمرکی و 
عوارض و غیره معاف می شد، و حق خرید اراضی و ایجاد خطوط مواصالتی 

و پست و تلگراف و تلفن را در منطقٔه امتیاز به دست می آورد.

1-  در فاصلٔه سال های 1925 تا 1933 تقریبًا همٔه اراضی نفت خیز کشورهای حوزٔه خلیج فارس به 
امتیاز انحصارات امپریالیستی نفت درآمد.
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در سال 1933 تنها استثنا در این میان، قرارداد دارسی بود که ایران را شریک 
شرکت صاحب امتیاز، آن هم در همٔه عملیات می شناخت. البته شرکت نفت 
انگلیس در تمام مدت بهره برداری- از 1910 تا 1933- هرگز مواد قرارداد 
مزبور را مراعات نکرده و حقوق ایران را موافق قرارداد نپرداخته بود. اّما این 
شمشیر همواره بر باالی سر آن آویخته بود که ایران حق قانونی خود را مطالبه 
از  نبود.  انگلیس خوشایند  نفت  برای شرکت  به هیچ وجه  کند. چنین وضعی 
تولید و فروش فرآورده های نفتی و از عملیات خارج از مرزهای ایران تا پای 
 ٪16 نمی خواست  شرکت  که  می آمد  دست  به  عظیمی  درآمد  بنزین،  پمپ 
ایران  به  را  نیز تمام تأسیسات  پایان قرارداد  ایران تحویل دهد، و در  به  را  آن 
اینکه قرارداد دارسی برای مدت 60 سال منعقد  واگذار نماید. خطر بزرگتر 
شده و در سال 1961 به پایان می رسید. یعنی در سال 1933- زمانی که سایر 
انحصارات نفتی قراردادهای نوین امتیازی را برای مدت های طوالنی تا آخر 
قرن بیست و فراتر از آن می بستند- از مدت قرارداد دارسی فقط 28 سال باقی 
مانده بود. از همٔه اینها گذشته، قرارداد دارسی قبل از انقراض سلسلٔه قاجار 
منعقد شده بود و مجلس شورای مّلی ایران همواره می توانست از تصویب آن 

خودداری کند.
در چنین وضعی بود که شرکت سابق نفت با رضاشاه کنار آمد و قرارداد 
دارسی را لغو کرد و به جای آن قراردادی از نوع قراردادهای دیگری که همان 
این  ایران تحمیل کرد. موافق  به  سال ها در حوزٔه خلیج فارس منعقد می شد 
معروف   1933 قرارداد  به  و  شد  منعقد   1933 سال  در  که  جدید-  قرارداد 
است- ایران دیگر شریک شرکت انگلیسی که از نفت ایران بهره برداری می کرد 
نبود. کمترین دخالتی در امور تولید، تصفیه، حمل و صدور نفت نداشت، و 
قناعت  خام  نفت  تن  هر  بابت  شیلینگ   4 قرار  از  ثابتی  مبلغ  دریافت  به  تنها 
می کرد. موافق قرارداد، کمپانی نفت از پرداخت هرگونه عوارض و گمرک و 
مالیات و غیره معاف می شد، و مدت قرارداد 32 سال دیگر تمدید می گردید. 
قرارداد در مجلس ایران نیز به تصویب رسید و از نظر حقوقی استوار گشت. 
این قرارداد نسبت به قرارداد دارسی- که به نوبٔه خود آشکارا استعماری بوده 
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بود1.  عقب  به  بزرگی  گام  بود-  شده  امضا  قاجار  مطلق  استبداد  زمان  در  و 
این  امضاکنندٔه  نظیر  خائنی  دهر  »مادر  گفت:  که  داشت  حق  کاماًل  مصدق 

قرارداد نزاده است.«
خالصٔه سخن اینکه در آغاز دهٔه 30 میالدی، امتیازنامٔه ایران نیز از صورت 
مشارکت در همٔه عملیات شرکت نفت در سرتاسر جهان درآمد، و به دریافت 

حق امتیاز ثابت از هر تن نفت خام در سر چاه تنزل کرد.
می توان گفت که این حق االمتیاز ثابت، که با تغییر درجٔه غنی یا فقیر بودن 
با محصوالت سایر معادن جهان  قیاس  آن در  تولید محصول  معدن و هزینٔه 
به  بهرٔه مطلق زمین که  از  بود  اقتصاد سیاسی عبارت  بیان  نمی کرد، در  تغییر 

زمان  در  بودند.  محروم  آزادی  هرگونه  از  ایران  مردم  که  شد  منعقد  وقتی  خائنانه  قرارداد  این    -1
ایران  به سازمان های کمونیستی  جدید، هجوم وسیعی  قرارداد  انعقاد  و  دارسی  قرارداد  لغو  تدارک 
و  حزب  هواداران  و  کمونیست  مبارزین  از  کثیری  تعداد   ،1933 سال  تا   1930 سال  از  آغازشد. 
فعاالن اتحادیه های کارگری و به ویژه کارگران نفت جنوب را دستگیرکردند. در همان زمان، قانون 
ضدکمونیستی منع فعالیت اشتراکی تصویب شد که دست شهربانی رضاشاهی را برای اعمال فشار به 
مخالفین بازمی گذاشت. کمونیست های ایران همواره بالگردان مردم ایران و نخستین قربانیان هجوم 

استعمار و امپریالیسم بوده اند.
هم زمان با آن، هجوم وسیعی به تودٔه مردم زیر نام »اسکان عشایر« آغاز شد و هزاران نفر از کردها، 
لرها و بختیاری ها و قشقایی ها به زندان افتادند. تعداد کثیری از رجال کشور نیز به بهانه های مختلف 
دستگیر و برخی از آنها مخفیانه ولی در ارتباط مستقیم با قرارداد در زندان به قتل رسیدند. این سال ها 
در  آن  وسیع  انعکاس  و  آلمان،  در  آن  پیروزی  جهانی،  مقیاس  در  فاشیسم  گسترش  با  است  منطبق 

دستگاه دولتی ایران.
تدارک و انعقاد قرارداد جدید درعین حال هم زمان است با بحران بزرگ اقتصادی 1929-1933 که  
جهان سرمایه را فرا گرفت، و لذا در این چند سال شرکت انگلیسی نفت به گسترش استخراج نفت 
نیازمند نبود، و می توانست به نوعی کشمکش و جنگ زرگری با رضاشاه و مقابله با دولت ایران در 

جامعٔه ملل و غیره تن در دهد.
قرارداد درست وقتی امضا شد که بحران به پایان رسید و شرکت نفت انگلیسی توانست با دسِت باز 

استخراج نفت خام و تصفیه و فروش آن را در مقیاس جهانی گسترش دهد.
زمانی که هزاران کمونیست در زندان بودند و رجال مخالف مخفیانه با زهر و آمپول هوا در زندان به 
قتل می رسیدند، رضاشاه قرارداد خائنانه را تصویب کرد و در سرتاسر کشور چراغانی به راه انداخت 

و مدعی شد که حقوق غصب شدٔه مّلت ایران را از انگلیسی ها گرفته است.
نسل معاصر ایران که خود شاهد تکرار مکرر این نوع صحنه سازی های خیانتکارانه است، به خوبی 

می تواند محیط آن روز را مجسم کند.
معموالً محمدرضاشاه وقتی می خواهد از آرزوهای بزرگ خویش سخن گوید، با نوعی حسرت و 
دلسوزی ظاهری اظهار عالقه می کند که شرکت مّلی نفت ایران باید در همٔه عملیات، از اکتشاف و 
تولید و تصفیه و حمل و توزیع نفت تا پمپ بنزین، شریک باشد. اّما فراموش می کند که این شرط 
حتی در قرارداد دارسی وجود داشت و رضاشاه آن را از میان برد، و کشور ما را به تولید کنندٔه نفت 
خام در سر چاه بدل کرد، که تا امروز نیز به دست خود محمدرضاشاه تحویل دهندٔه نفت خام باقی 

مانده است.
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کشورهای صاحب معدن پرداخت می شد، و تمام بهرٔه تفضیلی حاصل از این 
معادن در قیاس با معادن بدتر و سوخت های گران تر، در اختیار انحصارات 
بیان  که  معّینی  نظم  موافق  را  آن  که  قرار می گرفت  امپریالیستی  و دولت های 

خواهیم کرد، میان خویش تقسیم می کردند.
فاشیستی،  آلمان  بر  سرخ  ارتش  پیروزی  و  جهانی  دّوم  جنگ  از  پس 
ایران  به ویژه  انقالبی در کشورهای خاورمیانه و  زمانی که جنبش های مّلی و 
مبارزه  ایران  استعمار  هرگونه  »با  ایران  تودٔه  حزب  شعار  زیر  و  گرفت  اوج 
در  که  زمانی  آمد،  پدید  منطقه  در  ضدامپریالیستی  جنبش  وسیع ترین  کنید« 
مّلی تشکیل  برده حکومت های  اسلحه  به  آذربایجان و کردستان مردم دست 
دادند و کارگران در حوزٔه شرکت سابق نفت بزرگترین اعتصاب را در تاریخ 
که  شکلی  به  نفتی  امتیازات  دیگر  که  بود  روشن  انداختند،  راه  به  منطقه  این 
بدل شد  به مسئلٔه روز  به ویژه وقتی  امر  این  ندارند.  قابلیت حیات  موجودند 
مّلی  جنبش های  شکست  از  پس  کوتاه مدتی  وقفٔه  با  ایران  انقالبی  جنبش  که 
آذربایجان و کردستان، دوباره با سمت آشکار و روشن ضد شرکت استعماری 
نفت گسترش یافت و به صورت جنبش عظیم مّلی شدن نفت شکل گرفت، 
قانون مّلی شدن صنعت نفت در ایران به تصویب رسید، حکومت مّلی مصدق 

روی کار آمد و به اجرای آن همت گماشت.
در چنین زمانی، انحصارات امپریالیستی نفت، و در رأس آنها انحصارات 
پرداخت  به جای  و  دانستند  ضرور  را  امتیازنامه ها  شکل  تغییر  آمریکایی، 
سود  در  شدن  سهیم  شکل  تولیدی،  خام  نفت  تن  هر  از  ثابت  حق االمتیاز 
پیشنهاد، کشورهای صاحب نفت  این  به موجب  نمودند.  پیشنهاد  را  شرکت 
خام  نفت  این  برای  امتیاز،  صاحب  شرکت  می دادند.  تحویل  خام  نفت  تنها 
نسبت  به  باقی مانده  سود  تولید،  هزینٔه  کسر  از  پس  که  می کرد  اعالم  قیمتی 
مساوی میان شرکت و دولت امتیاز دهنده تقسیم می شد. این قراردادها به نام 

قراردادهای تسهیم بالمناصفه یا پنجاه-پنجاه معروف اند.
اگر قیمتی که اعالم می شد طبیعی و واقعی می بود، یعنی در بازار واقعی 
تعیین  نفت  کنندگان  مصرف  و  خریداران  همٔه  مابین  واقعی  رقابت  در  و 
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منابع  بی رحمانٔه  غارت  که  امپریالیستی  انحصارات  هدف  طبعًا  می گردید، 
ثروت کشورهای زیر امتیاز بود، حاصل نمی شد. لذا انحصارت امپریالیستی 
ضمن پیشنهاد سهیم شدن نصفه کاری در »سود«، بازار مصنوعی خرید و قیمت 
مصنوعی خرید در مبدأ ایجاد کردند. بدین معنا که در واقع امر در خلیج فارس 
بازاری که خریدار عادی بتواند از آن نفت بخرد وجود نداشت. این بازار به 
طور کامل و مطلق در انحصار شرکت های عضو کارتل بین المللی نفت قرار 
به  به طور انحصاری نفت کشورهای خلیج فارس را  آنها بودند که  داشت و 
میزانی که خود تعیین می نمودند تولید کرده، و سپس با قیمتی که خود اعالم 
کرده بودند، به شرکت های تابعٔه خویش )شرکت های دختر( می فروختند. این 
معامله سر تا پا مجازی بود. قیمتی که شرکت های انحصاری برای نفت خلیج 
)آغاز   1951 سال  در  می کردند،  اعالم  فارس-  خلیج  بنادر  تحویل  فارس- 
بازار جهانی  با قیمت  تا حدودی  قراردادهای سهیم شدن در سود(  برقراری 
مربوط می شد. از این پس رفته رفته این رابطه سست شد و سرانجام گسست. 
که  درآمد  غیرواقعی  کاماًل  قیمت  به صورت  فارس  اعالن شدٔه خلیج  قیمت 
دیگر قیمت به معنای اقتصادی کلمه نبود، بلکه فقط مبنایی بود برای محاسبٔه 

مبلغی که شرکت صاحب امتیاز می بایست بابت حق االمتیاز بپردازد.
از نظر موضوع مورد بررسی ما، یعنی بهرٔه زمین، نکته ای در قراردادهای 
سهیم شدن در سود وجود دارد که قابل ذکر است، و آن اینکه در این قراردادها 

سهم کشورهای صاحب نفت از دو جزء تشکیل می شود:
1- پرداخت مشخص1،

2- سهم کشور نفت خیز از سود حاصل از فروش نفت.
بهای  پرداخت مشخص ٪12/5  فارس،  خلیج  امتیاز  قراردادهای  )طبق 

اعالن شده در نظر گرفته شده است.(
صاحب  به  که  است  زمین  مطلق  بهرٔه  همان  واقع  در  مشخص  پرداخت 
کشورهای  در  می گیرد.  تعلق  معدن-  بارآوری  درجٔه  از  صرف نظر  زمین- 

1-  پرداخت مشخص، اصطالحی است که در قرارداد ایران و کنسرسیوم در مقابل کلمٔه انگلیسی 
Royalty انتخاب شده و گاه در مطبوعات ایران آن را ارزش زایی نفت نیز ترجمه می کنند.
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سرمایه داری، پرداخت مشخص به مالکین خصوصی اراضی معدنی پرداخت 
یعنی  تغییر می کند،  تا 25 درصد  از 8  ایاالت متحده  آن در  میزان  می شود و 

جزئی از بهرٔه تفضیلی زمین را نیز دربر می گیرد.
اگر قراردادهای سهیم شدن پنجاه-پنجاه الاقل در حدودی که انحصارات 
ادعا می کردند درست اجرا می شد، می بایست قبل از تقسیم سود به دو نسبت 
سپس  و  بدهند  نفت  صاحب  کشور  به  را  مشخص  پرداخت  ابتدا  مساوی، 
به  می بایست  دیگر،  عبارت  به  کنند.  نصف  دو  به  می ماند  باقی  که  را  سودی 
مشخص  پرداخت  که  چیزی  نفت،  صاحب  عنوان  به  نفت،  صاحب  کشور 
نامیده می شود، اضافه بر شرکت صاحب امتیاز تعلق گیرد، وگرنه قید پرداخت 

مشخص در قرارداد بی معناست.
کرده  حساب سازی  امپریالیستی  انحصارات   ،1965 سال  تا  بااین حال، 
نفت خیز  از سهم کشور  را جزئی  آن  و  نمی پرداختند  را  پرداخت مشخص  و 
سازمان  طریق  از  نفت خیز  کشورهای  می آوردند.  حساب  به  حاصله  سود  از 
واحد خود )اوپک( سال ها مبارزه کردند تا توانستند به شرکت ها بقبوالنند که 

پرداخت مشخص باید جدا از سهم سود و چیزی اضافه بر آن باشد.
عمده  طور  به  )که  کنیم  تلقی  زمین  مطلق  بهرٔه  را  مشخص  پرداخت  اگر 
چنین است( سهمی که اضافه بر آن به کشورهای نفت خیز پرداخت می شود به 

طور عمده بخشی است از بهرٔه تفضیلی.
مطلب دیگری که ذکر آن ضروری است این است که در قراردادهای قبل 
از جنگ جهانی دّوم، حق االمتیازهای ثابت به طال پرداخت می شد. اّما بعدها 
در  امپریالیستی  انحصارات  شد،  تنزل  دچار  امپریالیستی  کشورهای  ارز  که 
قراردادهای نوین سهیم شدن در سود، رابطٔه حق االمتیاز را با طال گسستند و 
سهم کشورهای نفت خیز را به ارز )دالر یا لیره( پرداختند، و در نتیجه میزان 
واقعی آن به نسبت کاهش ارزش دالر و لیره رو به کاهش رفته و تابعی از توّرم 

بین المللی شده است.
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بازار کنترل شدٔه فروش نهایی فرآورده های نفتی
چنان  رشد،  حال  در  نفت خیز  کشورهای  از  خام  نفت  خرید  مصنوعی  بازار 
که دیدیم بازار عادی به معنای اقتصادی کلمه نیست، و در آن خرید و فروش 
بر  مصنوعی  بازار  این  ندارند.  وجود  سرمایه داری  اقتصادی  قوانین  بر  مبتنی 
اهرم های غیراقتصادی، یعنی بر اعمال زور و سلطٔه امپریالیستی متکی است. 
جزئی است از سیستم جهانی نواستعماری امپریالیسم معاصر. در این بازار، 
معنای  به  را  رشد  حال  در  کشورهای  نفتی  منابع  امپریالیستی  انحصارات 

مستقیم کلمه غارت می کنند.
ولی از این مرحله که بگذریم، و از این بازار مصنوعی به اصطالح »خرید 
هر  به  که  می شویم  معاصر  سرمایه داری  بازار  وارد  شویم،  خارج  که  نفت« 
طرف  از  و  نیست  آزاد  بازار  اگرچه  و  است،  اقتصادی  بازار  یک  صورت 
می شود،  هدایت  و  کنترل  امپریالیستی  انحصارات  و  امپریالیستی  دولت های 

ولی در نهایت امر نمی تواند قوانین اقتصادی را زیر پا بگذارد.
نظر  در  را  انرژی  کنندٔه  مصرف  دو  وضع  موضوع،  شدن  روشن  برای 
ببینیم  کنندٔه موّلد.  و دیگری مصرف  کنندٔه غیرموّلد  می گیریم: یکی مصرف 

اینان در بازار نهایی مصرف چگونه رفتار می کنند؟
چند  برای  خانگی-  کنندٔه  مصرف  مثاًل  غیرموّلد-  کنندٔه  مصرف  الف- 
منظور به انرژی نیاز دارد: روشنایی منزل، گرم کردن یا تهویٔه مطبوع مسکن، به 
کار انداختن وسایل و ماشین های خانگی )نظیر ماشین رخت شویی، یخچال، 
تلویزیون، جارو برقی(، سوخت آشپزخانه، و باالخره استفاده از وسایل نقلیه 

برای رفت وآمد شهری و سفر.
این مصرف کننده می تواند انرژی برق، شبکٔه گاز، مواد نفتی، زغال سنگ، 
البته در برخی موارد  انتخاب کند.  را  و حتی در موادی چوب و هیزم، یکی 
مصرف نوع معّینی از انرژی از قبل تعیین شده است، مثاًل ماشین های خانگی 
را فقط با برق می توان به کار انداخت و کسی برای این منظور از موتور دیزل 
است.  مطرح  انرژی  انواع  میان  رقابت  دیگر،  موارد  در  اّما  نمی کند.  استفاده 
آشپزخانه،  سوخت  یا  خانه  کردن  گرم  برای  می تواند  نهایی  کنندٔه  مصرف 
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این  در  کند.  انتخاب  را  یکی  هیزم  و  نفتی  فرآوردٔه  گاز،  زغال سنگ،  میان 
انتخاب، البته آسانی و نظافت مصرف و رفاه حاصل از آن نقش معّینی دارد، 
اّما تعیین کنندٔه نهایی باالخره بهای کاالهای رقیب است. در مواردی، رقابت 
از  می توان  مسافرت،  و  شهری  رفت وآمد  مورد  در  مثاًل  است.  غیرمستقیم 
اتومبیل شخصی که بنزین مصرف می کند استفاده نمود، یا با مترو، تراموای، 
قطار راه آهن رفت وآمد کرد. ولی به هر صورت رقابت وجود دارد، و اگر بلیط 
راه آهن بسیار ارزان باشد، بسیاری از مسافرین ترجیح خواهند داد که به جای 

سفر با اتومبیل شخصی، با راه آهن سفر کنند.
انتخاب  برای  معّینی  میدان  خویش  نوبٔه  به  نیز  موّلد  کنندٔه  مصرف  ب- 
دارد. مثاًل اگر سرمایه دار صاحب یک کارخانٔه موّلد برق را در نظر بگیریم، 
نفت  )نظیر  نفت  سنگین  فرآورده های  زغال سنگ،  از  می تواند  کارخانه  این 
موقع  سرمایه دار  این  کند.  استفاده  آب  انرژی  یا  اتمی  سوخت  گاز،  کوره(، 
سرمایه گذاری آن نوعی از کارخانٔه برق را انتخاب خواهد کرد که هزینٔه تولید 
هر کیلووات ساعت برق در آن ارزان تر باشد تا بتواند در بازار رقابت پیروز 

گردد.
چنان که می بینیم، بازار مصرف نهایی، بازار اقتصادی سرمایه داری است. 
با هم در رقابتند، و جز در  اینجا کاالها بسته به کیفیت و بهای خویش،  در 
انرژی  از  الزامًا  که  کرد  را مجبور  کننده  مصرف  نمی توان  اضطراری  موارد 

نوع معّینی استفاده کند.
حال دو فروشندٔه مواد انرژی زا را در نظر می گیریم: یکی شرکت انحصاری 
نفت عضو کنسرسیوم بین المللی ایران و دیگری شرکت انحصاری زغال سنگ 
در آلمان باختری. وضع این دو در بازار نهایی آلمان باختری در سال 1969 

چگونه بود؟
دالر   0/84 ایران  نفت  تن  هر  برای  کنسرسیوم  نفت  انحصاری  شرکت 
هزینٔه فنی صرف کرده و حدود 5/5 دالر به دولت ایران حق االمتیاز داده، و 
لذا نفت خام در بندر خارک برای این شرکت تنی 6/34 و حداکثر 6/5 دالر 
تمام شده است. و اگر این شرکت به فرض برای حمل هر تن نفت خام 6 دالر 
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کرایٔه حمل تا بنادر آلمان پرداخته باشد، در این بندر نفت خام برای این شرکت 
12/5 دالر تمام می شود. هزینٔه پاالیش در همان سال، تنی 2/5 دالر است. 
بنابراین شرکت مزبور هر تن فرآوردٔه نفتی را در بنادر آلمان به بهای 15 دالر 
در اختیار دارد، و اگر 10 درصد سود ببرد، می تواند هر تن فرآوردٔه نفتی را به 
16/5 دالر بفروشد، و اگر هزینٔه توزیع در شبکٔه پمپ های بنزین و غیره را 
در نظر بگیریم، این شرکت بهترین مواد نفتی را می تواند به حدود تنی 20 دالر 

بفروشد و از سود 10٪ و بیشتر نیز برخوردار باشد.
اّما چنان که گفتیم، در همان سال 1969 در بازار آلمان باختری زغال سنگ 
معادل  که  می شد  تمام  دالر   38 تنی  معادن  غنی ترین  و  ُپرمحصول ترین  از 

حرارتی هر تن نفت 54 دالر بود.
را  نفت  با  رقابت  قدرت  به هیچ روی  زغال سنگ  این  که  است  روشن 
نداشت. نفت عالوه بر آسانی مصرف و رفاه و نظافتی که دارد، می توانست 
همین  با  دو  این  اگر  و  شود،  بازار  وارد  زغال سنگ  از  ارزان تر  بار  سه  تقریبًا 
وضع در برابر هم قرار می گرفتند، مصرف کنندٔه نهایی فقط از نفت استفاده 

می کرد و معادن زغال سنگ به طور کامل تعطیل می شد.
از  بهتر  چندان  وضعی  باختری  آلمان  بازار  در  نیز  انرژی زا  منابع  سایر 
زغال سنگ نداشتند. انرژی آبی در قیاس با نفت )معادل هر تن نفت( حدود 

50 دالر و انرژی اتمی حدود 100 دالر تمام می شد.
قدرت  تمام  با  مصرف  بازار  انحصاری-دولتی  کنترل  که  بود  اینجا  در 
نهایی  مصرف  بازار  در  را  انرژی  انواع  بهای  تا  می شد  میدان  وارد  خویش 
به هم نزدیک کند و امکان دهد که منابع انرژی زای بسیار گران در کنار نفت 

ارزان- و به حساب این نفت ارزان- به زندگی خویش ادامه دهند.
و  تنظیم  انحصاری-دولتی  بغرنج  بسیار  مکانیسم  جزئیات  بررسی 
نهایی که در کشورهای مختلف متفاوت است، خارج  بازار مصرف  کنترل 
از موضوع است و درک اصل مطلب را دشوار می کند. اّما خط کلی آن را 
نفت  از  از یک سو  امپریالیستی  اینکه دولت  آن  و  به آسانی می توان دریافت، 
غیرمستقیم  و  مستقیم  مالیات  و  عوارض  و  گمرک  فراوانی  مقادیر  ارزان 
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انواع  گران تر  انرژی زای  مواد  کنندگان  تولید  به  دیگر  سوی  از  و  می گیرد، 
کمک های مستقیم و غیرمستقیم می رساند. انحصارات نفتی نیز به جای سود 
متوسط، از سود فوق العاده و َاَبرسود برخوردار می شوند. در نتیجه، نفت به 
از  پایین تر  بهایی  به  انرژی زا  مواد  تولید، و سایر  بهای عادی  از  باالتر  بهایی 
هزینٔه تولید به بازار می آیند، و حد متوسطی از قیمت برای انواع انرژی پیدا 

می شود که آنها را در بازار مصرف نهایی با هم قابل رقابت می سازد.
کنندٔه  صادر  کشورهای  سازمان  انرژی-  بحران  آستانٔه   -1969 درسال 
نفت )اوپک( آمارهایی دربارٔه فروش فرآورده های نفتی در کشورهای اروپای 
باختری منتشر کرد که به موجب آن 47/5٪ از بهایی که یک اروپایی مصرف 
وارد  دولت  صندوق  به  مالیات  طریق  از  می پردازد،  نفت  بابت  نهایی  کنندٔه 
کنندٔه نفت می ریزد، درحالی که سهم کشورهای صاحب نفت از این بها فقط 
این  نفت  بر  اروپایی  کشور  که  مالیاتی  یک هفتم  یا  )یک ششم  است   ٪8 تا   7

کشورها بسته است(.
ُپرهزینٔه  به رشته های  پرداخت  از نفت و  مالیات  اهرم دریافت  از  استفاده 
انرژی، چنان که یاد کردیم، خط کلی و ریشٔه سیاست تنظیم بازار معاصر انرژی 
در کشورهای امپریالیستی است. این سیاست در واقع امر به مراتب بغرنج تر و 
اینهاست و به هدف های گوناگونی خدمت می کند که در زیر  از  همه جانبه تر 

پیرامون آن توضیح کوتاهی می دهیم.

نفت خام و فرآورده های نفتی
نفت خام در بازار مصرف نهایی وارد نمی شود. این مادٔه خام تنها پس از پاالیش 
و به صورت فرآورده های نفتی به بازار می آید: انواع بنزین اتومبیل، انواع بنزین 
و سوخت هواپیما، سوخت دیزل گازوئیل )گازنفت(، مازوت )نفت کوره( و 
غیره. وجود طیف وسیع فرآوردٔه انرژی زای نفتی، به انحصارات امپریالیستی 
نفت و دولت های امپریالیستی امکان می دهد که به قصد تنظیم بازار انرژی در 
میدان بالنسبه وسیعی مانور کنند. انواع بنزین اتومبیل اّوالً رقیب ندارد1 و ثانیًا 
1-  البته راه آهن، کشتی، هواپیما و وسایط نقلیٔه عمومی شهرها، با اتومبیل شخصی به طور غیرمستقیم 
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مصرف کنندٔه آن به طور عمده مردم اند و نه انحصارات امپریالیستی. بنابراین 
بهای این نوع فرآورده ها را می توان بسیار باال برد و از این مواد مالیات سنگین 

و سود فراوان گرفت.
و اّما فرآورده های سنگین نفت- نظیر نفت کوره و گازوئیل- در درجٔه اّول 
مصرف موّلد دارد. یعنی به طور عمده در کارخانه ها و کشتی ها و تأسیسات 
با  به طور مستقیم  که  بزرگ تجاری مصرف می شود و درست همین موادند 
سرمایه داِر  برای  می شوند.  رقابت  وارد  دیگر  انرژی زای  مواد  یا  زغال سنگ 
صاحِب کارخانٔه موّلد برق، بهای بنزین مطرح نیست. او مصرف کنندٔه نفِت 
اتمی و برق  یا سوخت  بهای زغال، گاز  با  را  بهای نفت کوره  کوره است و 
آبی مقایسه خواهد کرد، و اگر سیاست تنظیم دولتی-انحصاری بازار نباشد، 
از دو حال خارج نیست: یا تولید کنندگان سوخِت گران ورشکست خواهند 
بر  را  اساس  اگر  یا  رفت،  خواهد  میان  از  غیره  و  غیره  و  اتمی  صنایع  و  شد 
پایٔه ادامٔه حیات عادی آنان بگذاریم، قیمت نفت کوره تا حد گران ترین منبع 
کننده  تعیین  بازار  در  گران  انرژی  منبع  این  بهای  و  رفت  خواهد  باال  انرژی 
خواهد بود. هیچ یک از این دو دورنما برای اقتصاد امپریالیستی جالب نیست: 

نه ورشکستگی صنایع انرژی به جز نفت، و نه تحویل انرژی بسیار گران.
سایر  و  بنزین  فروش  در  آن  دخالت  عکس  مورد،  این  در  دولت  دخالت 
فرآورده های سُبک نفتی است. دولت از محل مالیات های سنگینی که از بخش 
بتوانند  آنها  تا  می کند  کمک  انرژی  ُپرهزینٔه  و  غیرنفتی  صنایع  به  گرفته،  اّول 

کاالی خود را به بهای ارزان تری به بازار عرضه کنند.
انحصارات  به  نفتی  فرآورده های  بهای  و  خام  نفت  بهای  میان  مانور 
هدف  چند  به  که  می کند  کمک  امپریالیستی  دولت های  و  نفت  امپریالیستی 

عمده دست یابند:
نخست، رابطٔه بهای نفت خام و فرآورده های نفتی را از هم بگسلند و چنین 
وانمود سازند که تفاوت قیمت ها ناشی از عملیات به اصطالح پایین دستی یعنی 
عملیات صنعتی و تجارتی پس از خرید نفت خام است و ربطی به کشورهای 

 رقابت می کنند. اّما این رقابت به دلیل رفاه حاصل از اتومبیل معموالً نقش درجه دّوم دارد.
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نفت خیز ندارد. در سال 1969 بهای هر تن نفت پس از پاالیش در بازار نهایی 
مصرف اروپای باختری 75 دالر بود، درحالی که در همان سال، بهای اعالم 
شدٔه نفت خام در خلیج فارس 16 دالر و در بندر روتردام 22 دالر بود. یعنی 
نفت خام تا از بندر روتردام داخل شهر شده و به دست مصرف کنندٔه نهایی 
برسد، قیمتش بیش از سه برابر می شد. البته در این میان مرحلٔه تصفیه و توزیع 
قرار دارد، اّما هزینٔه تصفیه کمتر از 2/5 دالر برای هر تن، و هزینٔه توزیع در 

همین حدود است.
نتیجٔه  به هیچ وجه  شده  تصفیه  نفت  و  خام  نفت  قیمت  عظیم  اختالف 
کالن  سود  نتیجٔه  نیست؛  توزیع  و  تصفیه  »پایین دستی«  به اصطالح  عملیات 

شرکت های انحصاری نفت و مالیات سنگین دولتی است.
بهای  عظیم  تفاوت  از  استفاده  با  می توانند  امپریالیستی  دولت های  دّوم، 
نفتی،  فرآورده های  انواع  میان  قیمت  مانور  و  نفتی  فرآورده های  و  خام  نفت 
انرژی ارزان در اختیار همٔه انحصارات امپریالیستی قرار دهند. در همان سال 
کشورهای  نهایی  مصرف  بازار  در  نفتی  فرآورده های  بهای  اینکه  با   ،1969
اروپایی بیش از سه بار گران تر از بهای نفت خام بود، بهای مازوت در سطح 
نفت خام تثبیت شد، و سایر منابع انرژی نیز از طریق دریافت کمک مستقیم و 

غیرمستقیم از دولت، بهای خود را تا این سطح پایین آوردند.
این تفاوت در مناسبات میان ایاالت متحدٔه آمریکا با ونزوئال چشمگیرتر 
است. در سال 1969، بهای خرده فروشی بنزین در ایاالت متحده )هنوز قبل 
ونزوئال  خام  نفت  شدٔه  اعالن  ازبهای  گران تر  بار  شش  مالیات(  پرداخت  از 
بود، ولی در همین سال، مازوت تولید شده در پاالیشگاه های ونزوئال به بهایی 

کمتر از بهای نفت خام به انحصارات آمریکایی تحویل داده می شد.
سیاست تأمین انرژی ارزان در تمام مدت پس از جنگ دّوم جهانی تا آغاز 
بحران انرژی )1973( از طرف سرمایه داری دولتی-انحصاری همٔه کشورهای 
امپریالیستی اجرا می شد، و به مجموعٔه صنایع بزرگ امکان می داد که آنان با 
کم کردن نسبی سرمایٔه گردان، بر سرمایٔه استوار خویش بیفزایند، و به عبارت 
دیگر، ماشین آالت و تجهیزات مدرن تر و گران تری برپا کنند. این مسئله به ویژه 
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مدرن  رشته های  و  است  جریان  در  فنی  و  علمی  انقالب  که  اخیر  دهٔه  دو  در 
و  استوار  سرمایه گذاری  به  و  می کنند  مصرف  انرژی  زیادی  مقادیر  صنعت 

عظیم نیازمندند، اهمیت ویژه دارد.
یکی از دالیل شکوفایی سریع اقتصادی پس از جنگ دّوم جهانی در چند 
انرژی  به  دسترسی  همانا  می نازند-  بدان  که  سرمایه داری-  پیشرفتٔه  کشور 

ارزان قیمت است که به حساب کشورهای نفت خیز ممکن شده است.1
که  بگوییم  باید  کنیم  بیان  سیاسی  اقتصاد  زبان  به  را  مطلب  این  اگر 
دولت های امپریالیستی با سیاست تأمین انرژی ارزان برای همٔه انحصارات، 
بخشی از سود فوق العادٔه حاصل از غارت منابع نفتی کشورهای نفت خیز را 
که می بایست به صورت بهرٔه تفضیلی منابع ُپرمحصول به این کشورها تعلق 

گیرد، به طور غیرمستقیم میان همٔه انحصارات امپریالیستی تقسیم می کنند.
دریافت  و  نفت  بهای  با  مانور  طریق  از  امپریالیستی  دولت های  سّوم، 
مالیات سنگین از آن، امکان می یابند که مبالغ عظیمی وارد بودجٔه دولتی کنند 
و سپس از طریق ستون هزینه، آن را میان رشته های مختلف اقتصادی- یعنی 
انحصارات گوناگون- تقسیم نمایند. )دربارٔه نقش بودجٔه دولتی در صفحات 
بودجه  این  از  انرژتیک  رشته های  نه تنها  داد.(  خواهیم  بیشتری  توضیح  آینده 
آن  از  سهمی  نیز  امپریالیستی  انحصارات  سایر  بلکه  می کنند،  دریافت  کمک 
دارند. انحصارات اسلحه سازی سهم شیر و لقمٔه چرب برمی دارند و سپس 

نوبت سایر انحصارات می رسد.
انرژی  و  نفت  بازار  انحصاری-دولتی  تنظیم  از  گوشه ای  است  چنین 
سرمایه داری معاصر، که در کشورهای مختلف با وسایل گوناگون و راه های 
تنظیم  مشخص  ازشیوه های  تصوری  داشتن  برای  می گیرد.  انجام  مختلف 
1-  وضع دو کشور آلمان فدرال و آلمان دموکراتیک را مقایسه کنید. آلمان فدرال در تمام دوران پس 
ازجنگ و به ویژه از اواخر دهٔه 50 ]میالدی[ تا نخستین سال های دهٔه 70 ]میالدی[، مقادیر فراوانی 
با انرژی ارزان قیمت تأمین نموده و بهای کاالها و خدمات  نفت ارزان وارد کرده و صنایع خود را 
خود را پایین آورد. اّما جمهوری دموکراتیک آلمان الزامًا صنایع انرژتیک خود را به طور عمده روی 
زغال سنگ ُپرهزینه و بدکیفیت تولید داخلی بنا نموده است. از همین یک مقایسه سادٔه می توان فهمید 
که چرا کشورهای امپریالیستی نفت را جزو مواد استراتژیک به حساب می آوردند و از فروش آن به 
کشورهای سوسیالیستی خودداری می کردند. هدف، جلوگیری از رشد سریع اقتصاد سوسیالیستی 

بود تا این کشورها نتوانند درمسابقه با سرمایه داری با سرعت بیشتری پیروز شوند.
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دولتی، به ذکر یکی دو نمونه می پردازیم:

ایاالت متحدٔه آمریکا تا چند سال پیش به طور عمده به انرژی تولید شده 
در داخل کشور متکی بود و درصد کوچکی از نیازمندی های خود را از کانادا 
و ونزوئال وارد می کرد. بااین حال، سیاست تأمین انرژی ارزان و کوشش برای 

تقسیم بهرٔه تفضیلی منابع ارزان قیمت انرژی و به ویژه گاز را اجرا می کرد.
تولید  ارزان  بسیار  انرژی  منابع  سایر  با  قیاس  در  متحده  ایاالت  در  گاز 
می شود. اّما دولت تا آغاز بحران انرژی، اجازه نمی داد که تولید کنندگان گاز، 
اساس  بر  دولت  بریزند.  به جیب  را خود  آن  از  فوق العادٔه حاصل  همٔه سود 
تصمیمات اداری- و نه اقتصادی- تولید کنندگان گاز را مجبور می کرد که گاز 
تولیدی را به بهای ارزانی به شبکٔه کشوری تحویل دهند. البته چیزی از سود 
اّما از آنجا که گاز به نسبت  متوسط و معمول تولید کنندگان کاسته نمی شد. 
نمی بود،  دولتی  کنترل  اگر  دارد،  بسیار کمی  تولید  هزینٔه  انرژی زا  مواد  سایر 
بهای  و  بپردازند  انرژی زا  مواد  سایر  با  رقابت  به  می توانستند  تولیدکنندگان 
فوق العادٔه  سود  از  و  برند  باال  رقیب  کاالی  گران ترین  حد  تا  را  خود  کاالی 
بسیار بزرگی بهره مند شوند که بنا بر منطق اقتصاد سرمایه داری به بهرٔه زمین 
بدل می شد و در اختیار صاحبان معادن گاز قرار می گرفت. اّما کنترل دولتی 
قانع  انحصارات  متوسط  و  معمول  سود  به  کنندگان  تولید  که  می شود  سبب 
در حدود ٪16-12(  )رویالتی  تثبیت شده  بهرٔه  نیز  معادن  شوند و صاحبان 
به  ارزان تری  بهای  به  انرژی زا  مواد  سایر  با  قیاس  در  گاز  و  دارند،  دریافت 

بازار- به ویژه مؤسسات عظیم صنعتی و کارخانه های برق- عرضه شود.
معنای این اقدام دولت آمریکا از دیدگاه اقتصاد سیاسی سرمایه داری این 
است که اگرچه زمین و معادن گاز را مّلی نمی کند- تا به اصل مقدس مالکیت 
به  برمی دارد،  معادن  کردن  مّلی  سوی  به  گامی  عمل  در  اّما  نخورد-  لطمه 
طوری که معادن را از آِن همٔه انحصارات بزرگ به حساب می آورد و ترتیبی 
می دهد که حتی بخش قابل مالحظه ای از بهرٔه تفضیلی این معادن میان همٔه 

انحصارات تقسیم شود.
نمونٔه  این  از  وسیع تر  به مراتب  انرژی  عرصٔه  در  آمریکا  دولت  دخالت 
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یاد کردیم. بخش اعظم هزینه های پژوهش در عرصه های  مشخص است که 
نوین انرژی از بودجٔه دولتی پرداخت می شود. شبکٔه وسیعی از انواع اقدامات 
حمایتی گمرکی، تصمیمات مالیاتی، کنترل ارزی و غیره و غیره برای تنظیم 
بازار انرژی وجود دارد که اینک در مرحلٔه بحران انرژی، تمام این شبکه َدرَهم 

ریخته و باید نظم نوینی در آن برقرار گردد.
ادارٔه  سیستم  در  می توان  را  انرژی  بازار  کنترل  اروپایی،  کشورهای  در 
صنایع زغال دید که بزرگترین منبع داخلی انرژی و درعین حال گران ترین مادٔه 
انرژی زا است. قبل از بحران انرژی، بسیاری از کشورهای اروپایی- به ویژه 
انگلستان و فرانسه- صنایع زغال را مّلی کردند. این صنایع سودآور نیست. 
زیان می دهد، اّما هنوز بر سِر پاست، زیرا از صندوق دولت کمک های عظیم 
دریافت می دارد. در آلمان باختری همٔه صنایع زغال مّلی نیست و در دست 
انحصارات است. اّما این انحصارات نیز از دولت کمک می گیرند. مثاًل وقتی 
پاداش  تعطیل  این  بابت  دولت  شود،  تعطیل  و  نداشته  رقابت  قدرت  معدنی 

نقدی به صاحبان معدن می پردازد.
برق  بازار  بر  دولتی  کامل  کنترل  سرمایه داری،  بزرگ  کشورهای  همه  در 
طوری  تعرفه ها  این  دارد.  وجود  ترجیحی  تعرفه های  انواع  و  است  برقرار 
تنظیم می شود که بهای برق به نسبت میزان مصرف، کاهش می یابد. در نتیجه، 
برق  از  تجاری-  و  صنعتی  بزرگ  انحصارات  یعنی  عمده-  کنندٔه  مصرف 
کنندگان و  تولید  کنندگان کوچک، حتی  برخوردار می شوند. مصرف  ارزان 
مؤسسات بازرگانی کوچک و متوسط، بهای گران تری بابت برق می پردازند.

در  نفت  معادن  می کنیم:  خالصه  کلمه  چند  در  گفتیم  که  را  آنچه  اینک 
و  ُپرمحصول اند،  بسیار  فارس  خلیج  معادن  به ویژه  و  نفت خیز  کشورهای 
دستمزد کارگر نیز در اینجا پایین تر از کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری است. 
لذا نفت این کشورها در بازارهای کشورهای سرمایه داری پیشرفته، در قیاس 
انرژی زا در  با سایر مواد گران قیمت  ُپرهزینٔه نفت و در قیاس  با نفِت منابِع 

وضع ممتازی قرار دارد.
ارزان،  بسیار  بهای  به  را  نفت  این  امپریالیستی  انحصارهای  و  دولت ها 
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که به هزینٔه تولید بسیار ارزان آن مربوط است، از چنگ کشورهای نفت خیز 
درمی آورند. اّما با این بهای ارزان به بازار مصرف داخلی خود وارد نمی کنند، 
بلکه با ایجاد بازار مصنوعی کنترل شده، شرایطی فراهم می سازند که بهای 
حکم  اقتصادی  قانون  که  استفاده-  مورد  منبع  گران ترین  روی  از  نه  انرژی 
دولت های  همچنین،  قرارگیرد.  آن  از  پایین تر  سطحی  در  بلکه  می کند- 
امپریالیستی از محل مالیات دریافتی از نفت، به سایر انحصارات نیز کمک 

می رسانند.
به این ترتیب سود فوق العاده ای که قاعدتًا می بایست از تفاوت بهای تولید 
به  و  آید  انرژی حاصل  تولید گران ترین  بهای  و  نفت خیز  نفت در کشورهای 
کشورهای  مردم  یعنی  ُپرمحصول،  معدن  صاحبان  به  تفضیلی  بهرٔه  صورت 
نفت خیز تعلق گیرد، با تنظیم دولتی-انحصاری قیمت ها، میان همٔه کشورهای 
امپریالیستی- چه نفتی و چه غیرنفتی- تقسیم می شود. اینکه آنان بر سر تقسیم 
در  آنان  میان  نبرد سهمگینی  و چه  دارند  با هم  مال غارتی چه تضادهایی  این 

جریان است، خارج از بحث کنونی است.
آنچه هم اکنون روشن است و باید به خاطرسپرد این است که همٔه انحصارات 
امپریالیستی، چه نفتی و چه غیرنفتی، چه آنها که در کشورهای نفت خیز صاحب 
امتیازند و چه آنها که چنین امتیازی ندارند، در غارت کشورهای نفت خیز به 
نسبت کمتر یا بیشتر شریک اند، و از مال غارتی سهمی می برند، و لذا در نبرد 
می کنند عمل  متحدًا  خویش،  درونی  تضاد  از  صرف نظر  کشورها،  این   علیه 

ت- نظری به بحران انرژی و نتایج آن
عامی گرای  سیاستمداران  و  اقتصاددانان  گاه  آنچه  برخالف  انرژی  بحران 
بورژوایی ادعا می کنند، به هیچ وجه بحران کمبود انرژی، عطشان نفتی، خطر 
تعطیل صنایع و ویرانی تمدن نیست. منابع انرژی زا در جهان به مقادیر عظیم 
پایان ناپذیر  و  منابع عظیم تر  به  تمدن،  پیشرفت  پابه پای  دارد و بشریت  وجود 
انعکاسی  کلمه،  اعم  معنای  به  انرژی«  »بحران  یافت.  خواهد  دست  انرژی 
است از بحران عمومی که سرمایه داری جهانی از جنگ اّول جهانی و انقالب 
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به  انرژی  بحران  می شود.  تشدید  روز  هر  بحران  این  و  شده  آن  دچار  اکتبر 
معنای اخص عبارت است از بحران مکانیسم مصنوعی بهای انرژی در جهان 
سرمایه داری که در صفحات پیش یاد کردیم. این مکانیسم بر غارت کشورهای 
کشورهای  بزرگ  صنایع  برای  ارزان  مصنوعی  انرژی  تأمین  نفت خیز، 

امپریالیستی، و مآالً بر اسراف و ریخت وپاش انرژی متکی بود.
همٔه  پیرامون  بحث  شد.  وارد  خللی  مکانیسم  این  در   70 دهٔه  آغاز  از 
 علل آن خارج از موضوع است، اّما اشاره به دو علت اصلی ضروری است:
جنبش های  و  سوسیالیسم  سود  به  جهانی  صحنٔه  در  قوا  تغییرتناسب   -1
انقالبی و به زیان امپریالیسم، که نقطٔه اوج آن در آن زمان، پیروزی درخشان 
خلق ویتنام بود. تظاهر این تغییر در کشورهای نفت خیز عبارت بود از پیروزی 
انقالب های مّلی و دموکراتیک و سمت گیری سوسیالیستی در عده ای از این 
لیبی،  انقالب  الجزایر،  انقالب  آن،  بعدی  تکامل  و  عراق  انقالب  کشورها: 
بیداری عمومی در جهان  استقالل نیجریه، تحول سیاسی مثبت در ونزوئال، 

عرب.
بر اثر این تحول انقالبی، امکانات امپریالیسم برای حفظ بازار مصنوعی 
»خرید« نفت خام- که اصوالً بر مبنای غیراقتصادی و زورگویانه متکی بود- 
بسیار کاهش یافت. سازمان کشورهای صادر کنندٔه نفت تشکیل شد که جناح 
رادیکال آن طی چند سال قوت گرفت، تا جایی که به خود حق داد در آخر سال 
1974 حق تعیین قیمت فروش نفت خام را از دست انحصارات امپریالیستی 
و  خرید  بازار  نتیجه  در  و  کند،  مّلی  را  نفت  صنایع  از  بزرگی  بخش  بگیرد، 
بازار  به  درآورده،  مصنوعی  کاماًل  بازار  یک  صورت  از  را  خام  نفت  فروش 

بالنسبه طبیعی نزدیک کند.
بازار  درازمدت  نیازمندی های  با  ارزان  انرژی  مکانیسم  ناهماهنگی   -2
سرمایه داری، که به ویژه در آغاز دهٔه 70 آشکار شد. انرژی ارزان در دو دهٔه 
پس از جنگ دّوم جهانی کمک بزرگی به شکوفایی اقتصاد چند کشور بزرگ 
سرمایه داری- به زیان کشورهای فقیر- کرده بود. اّما در پایان دهٔه 60 و آغاز 
دهٔه 70 احساس شد که با این بهای ارزان نمی توان انرژی الزم برای اقتصاد 
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سرمایه داری را در یک مدت طوالنی تأمین کرد. این مکانیسم به دلیل مصنوعی 
بودن هر دو بازار مبدأ و انتها، ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از کار باز 

بماند.
مسئلٔه انرژی برای مجموع اقتصاد سرمایه داری معاصر، به ویژه در دوران 
انقالب علمی و فنی که مصرف کل انرژی را به میزان زیاد باال می برد، مسئلٔه 
مرگ و زندگی است. بااین حال، تا وقتی امکان غارت آسان منابع کشورهای 
نفت خیز وجود داشت، کمتر کسی به آن می اندیشید. دولت های سرمایه داری 
به جای گسترش منابع نوین انرژی، مبالغ عظیمی را- چنان که گفتیم- صرف 
پرداخت کمک به صنایع عقب ماندٔه زغال می کردند تا بهای متوسط انرژی در 

بازار در سطح پایین بماند.
در پایان دهٔه 60 و آغاز دهٔه 70 که تغییر تناسب قوا در جهان آشکارتر شد 
و جنبش های انقالبی به ویژه در خاورمیانه بازار غارت مبدأ را زیر ضربه گرفتند 
و چندین بار حوادث مهم آفریدند )از قبیل تحریم صدور نفت به کشورهای 
آغاز  را  نفت  صنایع  واقعی  کردن  مّلی  و  عربی(  کشورهای  از  امپریالیستی 
عالی ترین  درآمد.  صدا  به  بزرگ  سرمایه داری  کشورهای  در  زنگ ها  نهادند، 
مقامات امپریالیستی متوجه شدند که اّوالً ممکن نیست کشورهای نفت خیز را 
برای مدت طوالنی وادار به سکوت کرد و بازار مبدأ خرید نفت را در سطح 
از  انرژی امکان نمی دهد که  ثانیًا، نازل ماندن بهای  نازل قیمت نگاه داشت. 
انرژی که گران تر ولی بیشتر و برای مدت طوالنی تر در دسترس  منابع نوین 
سیاست  از  می بایست  شود.  استفاده  است،  سرمایه داری  پیشرفتٔه  کشورهای 
باال برد  به حدی  انرژی را  انرژی دست کشید و بهای  ارزان کردن مصنوعی 
که منابع نوین انرژی- که جای نفت ارزان را خواهد گرفت- سودآور بوده یا 
الاقل به کمک کمتری نیازمند باشند. بنا به محاسبٔه اقتصاددانان آمریکایی، اگر 
در سال 1973 بهای هر بشکه نفت خام به حدود 7-9 دالر می رسید )حدود 
ُتنی 50-60 دالر(، تازه فقط 70٪ از منابع اروپای باختری سودآور می گشت 

و می بایست 30٪ دیگر همچنان وبال گردن دولت باشند.1
1-  بر پایٔه این محاسبه بود که کیسینجر وزیرخارجٔه وقت آمریکا به کشورهای پیشرفتٔه سرمایه داری 
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موضع انحصارات نفتی عضو کارتل بین المللی نیز در این مسئله بسیار 
انحصارات  دیگر  از  بیش  البته  انحصارات  این  است.  تأمل  قابل  و  جالب 
با وجود  و هستند.  بودند  نفت خیز سهیم  در غارت کشورهای  امپریالیستی 
این، در آغاز دهٔه 70 خود آنها قبل از همه به افزایش بهای نفت در بازارهای 
جهانی دامن زدند. این واقعیت در نظر اّول شگفت می نماید، اّما با کمی دقت 
قابل درک است. انحصارات عضو کارتل اّوالً از افزایش جهشی بهای نفت 
چنگ  به  دالری  میلیارد  چند  عظیم  سودهای  بحران،  آغاز  کوتاه  مدت  در 
آوردند. ثانیًا، آنها در ماهیت امر به شکستن مکانیسم انرژی ارزان عالقه مند 

بودند. و این مطلب نقش اصلی در سیاست آنها داشت.
بین المللی  کارتل  عضو  امپریالیستی  انحصارات  که  است  این  موضوع 
انحصارات  نیستند.  نفتی  اختصاصًا  انحصارات  که  سال هاست  دیگر  نفت 
انرژتیک اند1. آنها عالوه بر منابع کشف شدٔه نفت در کشورهای نفت خیز- که 
در حال پایان پذیرفتن است- در منابع احتمالی نفت در سایر نقاط جهان از 
جمله آالسکا، دریای شمالی، فالت قارٔه سواحل آمریکا و غیره سرمایه گذاری 
کرده اند. و مهم تر اینکه این انحصارات بیشترین بخش صنایع زغال و صنایع 
را در چنگ خود متمرکز کرده اند. سیاست  انرژی  نوین  اتمی و سایر صنایع 
آنها مایل اند بهای انرژی به حدی  انرژی ارزان به سود این شرکت ها نیست. 
باال رود که به کار افتادن کامل دستگاه عظیم و چندجانبٔه آنان را در همٔه رشته ها 
ُپرمحصول  معادن  در  کارتل  عضو  انحصارات  که  کنیم  اضافه  سازد.  ممکن 
خاورمیانه سرمایٔه بالنسبه کمی دارند. بخش اعظم سرمایٔه آنها در سایرکشورها 
و سایر رشته هاست2. و لذا مجموع سرمایٔه آنها زمانی به خوبی به کار خواهد 
 پیشنهاد می کرد که برای نفت خام بهای حداقلی به میزان 7-8 دالر بپردازند. پیدایش بحران و 
ارزان،  نفِت  انرژی جانشین  منابع  بهای  داد که  پیشرفته نشان  توّرم شدید درکشورهای سرمایه داری 

به مراتب باالتر از اینهاست.
1-  در سال 1970 پنج انحصار نفتی بزرگ آمریکایی عضو کارتل بین المللی نفت، درعین حال ٪50 
کشف  منابع  نصف  قریب  طبیعی،  گاز  تولید   ٪85 و  فروختند  را  آمریکا  داخل  در  شده  تولید  زغال 
شدٔه اورانیوم را در آن کشور، و 75٪ مؤسسات نوین استخراج و غنی کردن اورانیوم را تحت کنترل 

داشتند.
2-  از مجموع 16 میلیارد دالر که انحصارات آمریکایی در سال 1972 در خارج ازمرزهای آن کشور 
در صنایع نفت و گاز سرمایه گذاری کرده بودند، فقط 1/9 میلیارد آن در خاورمیانه به کار افتاده بود.
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روشن  شود.  سودآور  نوین  منابع  که  رود  باال  حدی  به  انرژی  بهای  که  افتاد 
است که با افزایش بهای نفت، انحصارات نفتی مجبورند در مدت ده-بیست 
سال آینده، مبلغ بیشتری به کشورهای نفت خیز بپردازند. اّما حساب آنها این 
به مراتب  مبالغی  این حساب درست و دقیق است- که در عوض،  است- و 

بیش از آن از بازارهای دیگر به دست خواهند آورد.
به این ترتیب، بر اثر دو علت اصلی: تغییر تناسب قوا به سود سوسیالیسم و 
جنبش های انقالبی از یک سو، و آشکار شدن ناهماهنگی انرژی ارزان با منافع 
درازمدت اقتصادی سرمایه داری از سوی دیگر، مکانیسم انرژی ارزان، سیستم 
تقسیم سود فوق العادٔه حاصل از غارت منابع ُپرمحصول کشورهای نفت خیز 
در آغاز دهٔه 70 از کار افتاد. به این علِل اصلی، علل فرعی دیگری نیز کمک 
کرد، از جمله تغییر الزامی استراتژی جهانی امپریالیسم آمریکا که می خواست 
نظام ژاندارم واحد بین المللی را به نظام »جوخه های ژاندارم های محلی زیر 
ژاندارم های  مواضع  که  می کرد  ایجاب  کند،  بدل  بین المللی«  ژاندارم  فرمان 
محلی تقویت شود و آنان به حد کافی درآمد داشته باشند که روی پای خود 
بایستند و از بودجه و جیب خود اسلحه بخرند. کمپلکس نظامی-صنعتی و 

انحصارات اسلحه سازی هم به این امر بی نهایت عالقه مند بودند.
ارزان  انرژی  مکانیسم   70 دهٔه  آغاز  در  عوامل،  این  مجموعٔه  اثر  بر 
به  که  شد،  برابر  چهار  ماهه،  چند  کوتاه  مدت  در  خام  نفت  بهای  شکست. 
انواع  بهای  بودن قیمت های سابق حکایت می کرد.  از مصنوعی  طور آشکار 
انرژی در جهان سرمایه به سرعت باال رفت و روندی آغاز شد که آن را بحران 
انرژی نامیده اند. روشن است وقتی سخن از بحران در میان است، نمی توان 
از روند عادی و کنترل شده سخن گفت. انحصارات امپریالیستی نفتی و سایر 
محافل امپریالیستی که در افزایش قیمت ها ذی عالقه بودند، نتوانستند حوادث 
را در آغاز کار دقیقًا در چهارچوب مورد تمایل خویش محدود و مهار کنند. 
نبرد رژیم های مترقی نفت خیز حوادث را به مراتب جلوتر از آن ُبرد که جهان 
سرمایه داری به آسانی بتواند آن را هضم کند. بحران انرژی به بحران اقتصادی 
انجامید. ولی با گذشت زمان، مکانیسم نوین تأمین انرژی در جهان سرمایه داری 
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جا می افتد. محافل امپریالیستی موفق می شوند که با تکیه به نیروهای ارتجاعی 
کشورهای نفت خیز، جلو »افراط ها« را بگیرند و بهای نفت را عماًل به میزانی 
که اقتصاد سرمایه داری قدرت هضم آن را داشته باشد، کاهش دهند. از آنجا 
که بهای نفت با طال یا ارزهای محکم پرداخت نمی شود، بازی با مظنّٔه ارزها- 
به ویژه دالر- به حدی کافی مؤثر است. کشورهای نفت خیز خلیج فارس در 
اّما  دریافت کرده اند،  از 10 دالر  بیش  اسمًا  نفت  بارل  بابت هر  سال 1977 
از آنجا که ارزش دالر از 1973 تا 1977 بیش از 35 درصد کم شده، بهای 
آمده  در  از 7 دالر  بارل کمتر  امپریالیستی، هر  انحصارات  برای  نفت  واقعی 

است، که کاماًل در چهارچوب پیشنهادی کیسینجر می گنجد.
خویش  منافع  از  دفاع  برای  رشد  حال  در  نفت خیز  کشورهای  مبارزٔه 
بخشی است از نبرد جهانی ضدامپریالیستی، و لذا سرانجام در ارتباط با تغییر 
جنبش های  رشد  با  ارتباط  در  و  امپریالیسم  و  سوسیالیسم  میان  قوا  تناسب 
این  خود  در  انقالبی  جنبش های  رشد  به ویژه  و  ضدامپریالیستی،  انقالبی 

کشورها، حل خواهد شد.
و اّما آنچه مربوط به آیندٔه انرژی است، پیش بینی آن در حال حاضر دشوار 
انحصاری-دولتی  باید کنترل  ارزان منطقًا  انرژی  با شکستن مکانیسم  است. 
بهای مواد معدنی انرژی زا- که تا کنون در جهت ارزان کردن و نزدیک کردن 
اقتصاد  عادی  مکانیسم  به  را  خود  جای  بود-  ُپرمحصول  منابع  بهای  به  آن 
سرمایه داری بدهد، یعنی بهای مواد معدنی انرژی زا بر مبنای گران ترین منابع 
تابع  قطعًا  نیز  نوین  که مکانیسم  تعیین گردد. روشن است  بهره برداری  مورد 

کنترل انحصاری-دولتی خواهد بود.
برخی از منابع انرژی زا که چشم انداز امیدبخشی نیز دارند- مانند انرژی 
خورشیدی، انرژی هسته ای، هیدروژن و نظایر آن- در طبیعت فراوانند و لذا 
تولید  آن صورت  در  یابد،  منابع دست  این  به  بشر  اگر  نیستند.  انحصار  قابل 
زمین«  »بهرٔه  مسئلٔه  دیگر  و  بود  خواهد  صنعتی  رشته های  سایر  نظیر  انرژی 

جایی در آن نخواهد داشت.
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ب ـ نقِش توده های غیرپرولتری و تولیِد ُخرِده کاالیی در تولیِد مّلی

پ ـ توزیع و تجدیِد توزیِع درآمِد مّلی در ایران
ت ـ نقِش بودجٔه دولتی ایران در توزیع و تجدیِد توزیِع درآمِد مّلی

ث ـ نبرِد ضدامپریالیستی و نبرِد طبقاتی





1. طرِح مسئله

در جامعٔه سرمایه داری مجموعًا چقدر محصول و به چه ارزش تولید می شود؟ 
چگونه  مصرف  ارزش  و  ماّدی  شکل  نظر  از  اجتماعی  کل  محصول  ترکیب 
است، یعنی چه مقدار آن وسایل تولید و چه مقدار آن وسایل مصرف است؟ 
در این محصول کل اجتماعی- یا محصول مّلی- چه مقدار ارزش نوین- یا 
درآمِد مّلی- وجود دارد؟ این ارزش نوین را چه کسانی تولید می کنند؟ ارزش 

نوین چگونه و به چه نسبتی میان طبقات و قشرهای اجتماع توزیع می شود؟
هیچ یک از این پرسش ها اندیشٔه تک سرمایه دار را به خود مشغول نمی دارد. 
این  جز  غمی  و  است  خویش  خصوصی  مؤسسٔه  فکر  به  تنها  تک سرمایه دار 

ندارد که با هر وسیلٔه ممکن بر حجم سود خود بیفزاید.
گذشتٔه  تا  نیز  سرمایه داری  جامعٔه  مجموع  بلکه  تک سرمایه دار،  فقط  نه 
بورژوایی  اقتصاددانان  برخی  آنکه  با  و  می اندیشید،  کمتر  دراین باره  نزدیک 
قبل از مارکس، دربارٔه درآمدهای گروه های اجتماعی و منابع آنها بررسی های 
ناقصی انجام داده بودند، در کشورهای سرمایه داری تا چند ده سال پیش هنوز 
ارقام و آماری که حرکت سرمایٔه اجتماعی را در مجموع خویش منعکس کرده 
و روند تولید محصول کل اجتماعی و توزیع آن را بررسی کند وجود نداشت.
مّلی  درآمِد  آمار  بیستم،  قرن   30 دهٔه  آغاز  تا  آمریکا  متحدٔه  ایاالت  در 
جمع آوری نمی شد. این کشور زمانی وارد بحران بزرگ 1929-1933 شد 
که در آن بررسی کلی تولید اجتماعی وجود نداشت و وضع اقتصاد کشور »هر 

ماه با حدس« تعیین می گردید.
اّما اینک در اقتصاد سیاسی بورژوایی، موضوع محصول مّلی و درآمِد مّلی 
به یکی از مسائل اساسی بدل شده است. علت آن دوتاست: یکی اینکه تنظیم 
و ارشاد دولتی-انحصاری اقتصاد کشور، داشتن آمارها و ارقام اقتصادی در 
مقیاس کل کشور را ایجاب می کند. دولت مدافع انحصارات باید به نمایندگی 
از جانب آنان، گردش سرمایٔه اجتماعی را در مجموع زیر نظر بگیرد تا بتواند 
بازتولید اجتماعی را حتی المقدور هدایت کند. دیگر اینکه نبرد طبقاتی که در 
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طرز  و  خویش،  مجموع  در  را  اجتماعی  تولید  موضوع  گرفته،  اوج  ما  زمان 
توزیع درآمِد مّلی را میان طبقات گوناگون در مرکز توجه قرار داده، و دیگر 

نمی توان این موضوع را مسکوت گذاشت.
گردش  گرفتن  نظر  زیر  که  معنا  بدین  تناقض اند،  در  باهم  علت  دو  این 
از  را  روشن  تصور  و  دقیق  آمارهای  داشتن  آن،  هدایت  و  اجتماعی  سرمایٔه 
وضع اقتصاد کل کشور و درآمد طبقات مختلف ایجاب می کند، درحالی که 
میان  اجتماعی  درآمد  توزیع  چگونگی  نظر  از  اجتماعی  کل  تولید  بررسی 
سرمایه داری  نمایندٔه  دولِت  و  دارد  طبقاتی  جنبٔه  آشکارا  گوناگون،  طبقات 
تمایلی احساس نمی کند که تصویر واقعی فاصلٔه طبقاتی را میان سرمایه داران 
و کارگران، و واقعیت تلف شدن بخش مهمی از حاصل زحمت تودٔه مردم را 

در امور غیرتولیدی در معرض دید عموم بگذارد.
از اینجاست که اقتصاد سیاسی بورژوایی از زمانی که به بررسی محصول 
کل اجتماعی و درآمِد مّلی پرداخته، روش ُپر از نوسان و متضادی را در پیش 
بالنسبه درستی از  گرفته است. از یک سو مجبور است که هرچندگاه تصویر 
وضع عمومی اقتصاد کشور، محصول کل اجتماعی و درآمِد مّلی و چگونگی 
انحصاری  دولتی-  ارشاد  و  هدایت  آن  بدون  که  بدهد،  دست  به  آن  توزیع 
درآمِد  مّلی،  تولید  ارقام  با  بازی غرض ورزانه  دیگر،  از سوی  نیست؛  مقدور 
مّلی، درآمد سرانه و غیره را برای روپوشی واقعیت غارتگری سرمایه داری در 
داخل هر کشور و عرض اندام در عرصٔه بین المللی سودمند می شمارد. و لذا، 
بررسی واقعی و علمی این مفاهیم، چه در نبرد طبقاتی هر کشور جداگانه و چه 
در نبرد جهانی سرمایه داری و سوسیالیسم و مسابقه میان دو سیستم اجتماعی، 

اهمیت روزافزونی کسب می کند.

2. تولید محصول کل اجتماعی و درآمِد مّلی

مهم ترین مسئله ای که باید در موضوع مورد بحث حل کرد، این است که درآمِد 
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مّلی چیست و آن را چه کسانی تولید می کنند؟

ماّدی  تولید  عرصٔه  در  که  نوینی  ارزش  از  است  عبارت  مّلی  درآمِد 
اجتماعی در مدت یک سال تولید شده است.

زندٔه  کار  تنها  گفتیم،  سرمایه داری  تولید  شیوه  بررسی  آغاز  در  چنان که 
است  این  در  انسان  کار  نیروی  است و خصوصیت  ارزش آفرین  موّلد  انسان 
جامعٔه  که  زمانی  آورد.  وجود  به  خود  ارزش  از  بیش  ارزشی  می تواند  که 
سرمایه داری را در مجموع خویش در نظر می گیریم، در این جامعه در عرض 
یک سال مقدار معّینی کاال تولید می شود که ارزش واحد هر کاال از دو قسمت 
تشکیل شده: یکی آن قسمت از ارزش سرمایه است که به این کاال منتقل شده، 
در  است.  افزوده  آن  بر  کاال  تولید  هنگام  کارگر  که  نوینی  ارزش  دیگری  و 

فرمول کاالی تولید شده در یک مؤسسٔه سرمایه داری داشتیم
T = C + V + m

که در آن:
T = ارزش محصول،

C = بخشی از سرمایٔه ثابت که برای تولید آن محصول به کار رفته، و
V + m = ارزش نوینی است که کارگر به این کاال افزوده است.

سال  یک  مدت  در  سرمایه داری  جامعٔه  یک  در  که  را  کاالهایی  همٔه  اگر 
تولید شده در نظر بگیریم، مجموعٔه ارزش کل آنها یعنی C + V + m عبارت 
تجسم  آنها  در  که  نوینی  ارزش  مجموعٔه  و  اجتماعی،  کل  محصول  از  است 

یافته، یعنی مجموعٔه V + m عبارت است از درآمِد مّلی.
آنها در  ارزشی  از جنبٔه  تنها  نباید  را  مّلی  محصول کل اجتماعی و درآمِد 
نظر گرفت، بلکه چنان که در بخش بازتولید سرمایٔه اجتماعی گفتیم، گردش 
نوینی  ارزش  و  اجتماعی  کل  محصول  که  می کند  ایجاب  اجتماعی  سرمایٔه 
به طور  نیز داشته و  که هر ساله در جامعه تولید می شود، شکل ماّدی معّینی 
متناسبی از وسایل گوناگون تولید و مصرف که جامعه بدان ها نیاز دارد تشکیل 

شود، وگرنه بازتولید اجتماعی با دشواری روبرو خواهد شد.
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خالص  جامعٔه  موّلد  طبقٔه  تنها  که  کارگر،  طبقٔه  فقط  را  مّلی  درآمد 
یعنی  تولید می کند1. دو طبقٔه دیگر جامعٔه سرمایه داری،  سرمایه داری است، 
آنها  خدمتگزاران  عظیم  خیل  و  زمین داران  و  سرمایه داران  مختلف  قشرهای 

کمترین نقشی در تولید درآمِد مّلی ندارند.
را  مّلی  درآمِد  پیرامون  بحث  بورژوایی  عامی گرای  سیاسی  اقتصاد 
نامی  مّلی  »درآمِد  گویا  که  می نمایاند  چنین  و  می کند  تحریف  غرض ورزانه 
است که به مسامحه به ارزش پولی مجموع کاالها و خدماتی که اقتصاد یک 

جامعه در طول یک سال تولید می کند، می دهیم.«2
برای  و  گذاشته  هم  کنار  در  را  »خدمات«  و  کاالها  که  تعریف،  این  در 
خدمات نیز وسیع ترین معنا را قائل شده است، تفاوت ماهوی میان کار موّلد و 
غیرموّلد از میان برداشته می شود. در »خدمات«، هم آن بخشی از بازرگانی و 
حمل ونقل و ارتباطات که واقعًا رشتٔه موّلد است وارد می شود، و هم خدمات 
دولتی و شخصی که طبقٔه سرمایه دار در اختیار دارد. مثاًل مأمور سازمان امنیت 
که زندانیان سیاسی را شکنجه می دهد در مقابل »کار« خویش درآمدی دارد، 
یا ندیمٔه مخصوص فالن بانوی اشرافی و پیشخدمت فالن سرمایه دار که بند 
کفش آقا را می بندد، درآمدی دارد و این درآمد در مقابل »خدمتی« است که 
کنندٔه  تولید  نیز  خدمات  سرمایه داری،  سیاسی  اقتصاد  نظر  به  داده اند.  انجام 

بخشی از درآمِد مّلی به حساب می آید، درحالی که در واقع امر چنین نیست.
در مواردی که یاد کردیم، غیرموّلد بودن »کار« و خدمتی که انجام گرفته 
آشکار است، و هر عقل سلیمی درک می کند که از این نوع »کارها« ارزش نوین 
پرداخت  خدمات  نوع  این  کنندگان  به عرضه  که  درآمدی  و  نمی شود،  ایجاد 
از درآمد کار  هزینه است، هزینه ای که  از نظر جامعه درآمد نیست،  می شود، 

موّلد انسان های زحمتکش پرداخت شده است.
1- در جوامع در حال گذار، و حتی در پیشرفته ترین جوامع امروزین سرمایه داری، هنوز عالوه بر 
طبقٔه کارگر، قشرهای زحمتکش دیگری نظیر دهقانان و تولیدکنندگان زحمتکش وجود دارند که کار 

آنها ارزش آفرین است. ما این موضوع را در صفحات بعد در نمونٔه ایران بیان خواهیم داشت. 
2-  » اقتصاد«، نوشتٔه ُپل ساموئلسن، ترجمٔه فارسی، صفحٔه 354. این تعریف ویژٔه این کتاب نیست، 
بلکه تعریف عامی است که اقتصاد سیاسی معاصر سرمایه داری از درآمِد مّلی می دهد، و درآمِد مّلی 

در همٔه کشورهای سرمایه داری از روی آن محاسبه می شود.
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غیرموّلد بودن بسیاری از »خدمات« دیگر شاید تا به این حد آشکار نباشد، 
به  سرمایه داری  جامعٔه  در  که  خدماتی  که  دریافت  می توان  دقت  کمی  با  اّما 
ارتش  با  بوروکراتیک  دولتی  عظیم  دستگاه  و  می شود  عرضه  طفیلی  طبقات 
مّلی  درآمِد  تولیدکنندٔه  است-  سرمایه داری  حافظ  که  آن-  میلیونی  پلیس  و 
نیست. وارد کردن درآمد این قشر از »خادمین« جزو درآمِد مّلی، وارونه کردن 

حقیقت و جا زدن هزینه به جای درآمد است.
رشته های  از  برخی  زیان بخش  و  غیرضرور  »خدمات«  این،  بر  عالوه 
فعالیت انسانی وجود دارد که واقعًا الزم و برای جامعه ضروری است، ولی 
موّلد نیست، یعنی ارزش نوین نمی آفریند. دقت بسیار الزم است تا اّوالً کار 
موّلد از کار غیرموّلد جدا شود، و ثانیًا از میان کارهای غیرموّلد نیز خدمات 
ضرور و سودمند، از خدمات بی ثمر و زیان  بخش ازهم تمیز داده شود، و این 
کارموّلد  از  تنها  و  تنها  نوین،  ارزش  یعنی  مّلی،  درآمِد  که  شود  تأکید  مطلب 

پدید می آید.
کار  به  روش  دو  سرمایه داری  کشورهای  در  مّلی  درآمِد  محاسبٔه  برای 
می برند: یکی روش جمع بست درآمدها، و دیگری روش جمع بست هزینه های 
مؤسسه ای  هر  که  سرمایه داری  پراکندٔه  و  غیرمتمرکز  اقتصاد  در  البته  نهایی. 
آمار  و  ارقام  آوردن  به دست  معّینی است،  مالکیت خصوصی سرمایه دار  در 
دقیق از ارزش نوینی که تولید شده نه مقدور است و نه مطلوب سرمایه داران. 
الزمٔه چنین آمارگیری دقیقی، قبل از همه پذیرش این حقیقت علمی است که 
تنها کار موّلد ارزش آفرین است و لذا سرمایه داران و زمین داران و خیل خدمٔه 
آنان طفیل جامعه اند. به این دلیل، آمارگیری و روش های تعیین درآمِد مّلی و 
توزیع آن در کشورهای سرمایه داری دقیق نیست. بااین حال، هر دو روشی که 
اقتصاددانان بورژوایی پیشنهاد می کنند، اگر با وجدان علمی نسبی به کار برده 

شود، باالخره تصّوری از درآمِد مّلی به دست می دهد.
عالوه بر َدرَهم آمیختن کار موّلد و غیرموّلد و برداشتن مرز میان آنها، هر 
نهایی  یا جمع هزینه های  درآمدها  از طریق جمع  مّلی  درآمِد  تعیین  دو روش 
این عیب را دارد که برخی ارقام را یک یا چندین بار در حساب وارد می کنند؛ 
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اقتصاددانان بورژوایی، خود آن را »محاسبٔه مضاعف« می نامند. مثاًل در موقع 
و  کارمندان  حقوق  و  کارگر  دستمزد  درآمدها،  جمع بست  طریق  از  محاسبه 
درآمد آرایشگر و غیره و غیره باهم جمع می شود، درحالی که حقوق کارمند 
از محل  یا درآمد آرایشگر  از محل مالیاتی پرداخت شده که کارگر پرداخته، 
حقوق کارمندان است. به این ترتیب، یک مبلغ چند بار به حساب آمده است. 
نظیر همین است وقتی که روش جمع بست هزینه ها به کار می رود. آنچه در یک 
مؤسسه هزینه است، در مؤسسٔه دیگر درآمد به حساب می آید. و لذا همواره 

ممکن است هزینٔه یک کاال یا خدمت چند بار به حساب آید.
البته از طرف مؤسسات اقتصادی سرمایه داری که به هر صورت به داشتن 
تصور کم وبیش درستی از اوضاع اقتصادی کشور عالقه مندند، کوشش هایی 
برای رفع این اشکال ها و اجتناب از »محاسبٔه مضاعف« انجام می شود. ولی 
این کوشش ها به حد کافی ثمربخش نیست، چرا که اّوالً سرمایه داران به هر 
به کشف  را  تعیین واقعی درآمِد مّلی- که خواه ناخواه کار  صورت در مسئلٔه 
و  درآمدها  تکلیف  ثانیًا  و  دارند،  ویژه  حساسیت  می کشاند-  درآمدها  منابع 
و  نیست،  معلوم  سرمایه داری  مؤسسات  خود  برای  حتی  دولتی  هزینه های 
درآمِد  آنها در حساب  اقتصاددانان سرمایه داری دربارٔه طرز وارد کردن  میان 
آنجا که درآمدها و هزینه های دولتی در  از  و  دارد.  مّلی اختالف کلی وجود 
کشورهای سرمایه داری بسیار عظیم و روزافزون است، یک اختالف کوچک 

در این باره، سبب اختالفی بزرگ در محاسبه می شود.
گرایش عمومی مؤسسات سرمایه داری در تعیین درآمِد مّلی، شلوغ کردن 
و  مّلی  درآمِد  دادن  جلوه  بزرگ  و  درآمدها،  کردن  پنهان  قصد  به  محاسبات 

عادالنه جلوه دادن طرز توزیع آن است.

3. توزیع درآمِد مّلی

و  است  قائل  عامل  سه  تولید  برای  بورژوایی،  عامی گرای  و  سیاسی  اقتصاد 
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توزیع  تولید  عوامل  میان  متناسبی  طور  به  نیز  مّلی  درآمِد  که  است  مدعی 
از: سرمایه،  عبارتند  بورژوایی  اقتصاددانان  ادعای  به  این سه عامل  می شود. 
زمین و کار. درآمدهای متناسب با آن نیز عبارتند از: سرمایه← سود، زمین← 

بهرٔه زمین، کار← دستمزد.
این برخورد به درآمدها و منابع آنها از سر تا پا غیرعلمی، میان تهی و خالف 

واقع است.
سرمایٔه  جمله  از  و  دارد،  مختلف  َاشکال  سرمایه  می دانیم،  چنان که 
استقراضی است که بهره می آورد. همچنین می دانیم که هر تک سرمایه داری، 
ولو اعتباری نگرفته و با سرمایٔه مشخصی کار کند، همواره سود خود را با بهرٔه 
پول مقایسه می کند و مراقب آن است که سود او کمتر از بهرٔه پول به اضافٔه 
درآمد کارفرمایی نباشد. به عبارت دیگر، فرمول سرمایه← سود به طور دقیق تر 
بهرٔه پول. یعنی پولی که پول زاییده  از سرمایه←  و مشخص تر عبارت است 
توضیح  آنها- می تواند  ولو عامی ترین  بورژوایی-  اقتصاددان  آیا هیچ  است. 
که  گفتیم  استقراضی  سرمایٔه  از  بحث  در  کجاست؟  پول  بهرٔه  منبع  که  دهد 
عامی گرای  سیاسی  اقتصاد  برجستٔه  شخصیت های  که  توضیحی  »مهم ترین« 
معاصر پیدا کرده اند، این است که صاحب سرمایٔه استقراضی از آنجا که پول 
خود را به خطر انداخته و از آنجا که مدتی باید صبر کند تا اصل و فرع پولش 
به  کند.  مطالبه  بهره ای  که  دارد  حق  »محرومیت ها«  این  مقابل  در  بگیرد،  را 
فرض محال که همٔه این توضیحات پذیرفته باشد، هیچ کدام منبع بهره را نشان 

نمی دهد. این بهره را چه کسی تولید کرده است؟
حاصلخیزی  درجٔه  البته  کند؟  ارزش  تولید  می تواند  چگونه  زمین؟  اّما  و 
زمین سبب می شود که هر واحد کار اجتماعی مقدار بیشتری ارزش مصرف 
به وجود آورد. اگر زمین حاصلخیز باشد، یک ساعت کار اجتماعی الزم- به 
طور مثال- یک کیلو گندم می دهد، و اگر کم حاصل باشد، 200 گرم. در اینجا 
زمین شرط تولید است، ارزِش مصرف است. درحالی که بهرٔه زمین، ارزش 
است. کار انسانی متراکم شده است. نمی توان ارزش مصرف، یعنی زمین را، 
با بهرٔه زمین، یعنی ارزش، مقایسه کرد. همچنان که نمی توان حجم اتاق را با 
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َمِن تبریز سنجید.

کار  فقط  را  نوین  ارزش  نیستند.  نوین  ارزش  کنندٔه  تولید  و زمین  سرمایه 
به  که  تولید-  وسایل  مثابه  به  زمین  و  سرمایه  اّما  می کند.  تولید  انسانی  زندٔه 
مالکیت خصوصی افراد جداگانه درآمده اند- فقط به دلیل وجود این مالکیت 
شرکت  نوین  ارزش  توزیع  در  است،  سرمایه داری  تولیدی  مناسبات  پایٔه  که 
می کنند. به کارگر که تولیدکنندٔه ارزش نوین است فقط به اندازٔه ارزش نیروی 
کارش پرداخت می شود، و باقی ارزش نوین که جمع کل اضافه ارزش تولید 
شده در تمام رشته های اقتصادی و همٔه مؤسسات تولیدی سرمایه داری است، 
یک کاسه شده و سپس در یک نبرد شدید رقابت و گاه نبرد بسیار خونین میان 

قشرهای مختلف سرمایه داران و زمین داران تقسیم می شود.
اگر ارزش نوین یا درآمِد مّلی را N بگیریم: 

N = V + m
جمع کل اضافه ارزش + جمع کل دستمزدها = درآمِد مّلی

طبقٔه  میان  آن  تقسیم  از  است  عبارت  درآمد  بزرگ  تقسیم  نخستین  یعنی 
دیگر.  از سوی  زمین دار  و طبقٔه  و طبقٔه سرمایه دار  از یک سو،  کارگر کشور 
به طبقٔه کارگر به اندازٔه V می رسد که جمع کل دستمزدهاست، و به دو طبقٔه 
دیگر به اندازٔه m که جمع کل اضافه ارزش یا جمع کل سود، بهرٔه پول و بهرٔه 

زمین است.

مرحلٔه اّول تقسیم درآمِد مّلی:

V → دستمزد کارگر   
درآمِد مّلی سود سرمایٔه صنعتی    

سود سرمایٔه بازرگانی
m سود بانکی   

بهرٔه پول
بهرٔه زمین
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جریان  سرمایه داری  جامعٔه  طبقاتی  نبرد  بزرگترین  تقسیم،  این  سر  بر 
دارد. هدف نهایی این نبرد که زیر پرچم دانش مارکسیستی-لنینیستی 
این  بروند و  از میان  این است که اصوالً طبقات طفیلی  جریان دارد، 
تقسیم نابخردانه نیز از میان برداشته شود. جامعه بر اساس سوسیالیستی 
تجدید سازمان یابد و از درآمِد مّلی جامعه که محصول کار انسان های 
انسان ها  این  مصرفی  نیازمندی های  رفع  برای  بخشی  است،  موّلد 
می ماند،  باقی  انسان ها  عقالیی  مصرف  بر  اضافه  که  دیگر  بخش  و 
به  تمام جامعه صرف گردد.  بهزیستی  و  یافته  بازتولید گسترش  برای 
سرنگونی  یعنی  سوسیالیستی،  انقالب  طریق  از  تنها  نهایی  هدف  این 
و  پرولتاریا  حاکمیت  استقرار  زمین داران،  و  سرمایه داران  حاکمیت 

اجتماعی کردن مالکیت وسایل تولید می توان دست یافت.

در کنار این هدف نهایی، هدف نزدیک تری نیز در برابر طبقٔه کارگر قرار 
نبرد  و  زندگی  در  است،  باقی  سرمایه داری  هنوز  وقتی  تا  اینکه  آن  و  گرفته 
روزمره، الاقل تناسب تقسیم درآمِد مّلی را به سود خویش تغییر دهد و نگذارد 
 )m( بکاهند و به سهم خویش )V( که سرمایه داران و زمین داران از سهم او
اتحادیه های کارگری،  از طریق  به طور عمده  راه  این  در  مبارزه  کنند.  اضافه 

البته با هدایت و تحت رهبری احزاب پرولتری انجام می گیرد.
در این نبرد همٔه اقشار سرمایه داران و زمین داران نیروی واحدی را در مقابل 
طبقٔه کارگر تشکیل می دهند. آنها می کوشند در صفوف کارگران نفاق افکنند و 
بدین منظور، درعین اینکه ازجمع کل V که به مجموع کارگران کشور می رسد 
کم می کنند، دستمزد بخشی از کارگران را به زیاِن بخش دیگر باال می برند. به 
 m دستمزدها( و( V به دو بخش N عبارت دیگر، برای آنکه نبرد بر سر تقسیم
)سود و بهرٔه پول و بهرٔه زمین( را به سود خود به پایان رسانند، می کوشند تا 

گروه های مختلف کارگری را بر سر تقسیم V به جان هم اندازند.
شّم  با  کارگران  که  شد  تشکیل  زمانی  از  درست  کارگری  اتحادیه های 
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ابتدا به طور ناخودآگاه و گنگ، به این تاکتیک شیطانی  طبقاتی خویش و در 
سرمایه پی بردند، و سپس در طول زمان به خودآگاهی طبقاتی دست یافته، به 

صورت طبقه ای متشکل در برابر سرمایه صف بستند.
سر  بر  خود  میان  در  نیز  زمین داران  و  سرمایه داران  گوناگون  گروه های 
سهمگینی  نبرد  کشیده اند،  بیرون  کارگر  طبقٔه  از  که  اضافه ارزشی  کل  تقسیم 
دارند. البته این تقسیم، قوانین معّین اقتصادی دارد که ما در فصل های پیشین 
بررسی کردیم و نشان دادیم که بهرٔه پول، بهرٔه زمین، درآمد کارفرمایی، سود 
فراموش  نباید  هرگز  اّما  می شود.  تعیین  چگونه  بازرگانی  و  صنعتی  سرمایٔه 
در  و  گرایش  به صورت  اقتصاد سیاسی سرمایه داری همواره  قوانین  که  کرد 
طول زمان عمل می کنند و نه به صورت قوانین آهنینی که به نتایج دقیق ریاضی 
برسند. لذا همواره این امکان وجود دارد که گروهی از سرمایه داران در مرحله 
اضافه ارزش  کل  از  دیگر  گروه  از  بیش  سهمی  معّینی،  مدت  برای  و  معّینی 
بردارد. لذا هر گروهی باید مراقب سهم خویش باشد و آن را با چنگ و دندان 
از گروه دیگر بستاند. مناسبات سرمایه داران در موقع توزیع کل اضافه ارزش، 

از نوع مناسبات درندگان است.

4. تجدید توزیع درآمِد مّلی

آنچه دربارٔه توزیع درآمِد مّلی میان طبقات مختلف جامعٔه سرمایه داری گفتیم، 
هر  به  که  سهمی  سر  بر  نبرد  است.  آن  اّول  مرحلٔه  و  توزیع  این  کلی  خطوط 
طبقه ای رسیده، پس از مرحلٔه اّول نیز ادامه می یابد، و درآمِد مّلی تا به مصرف 
نهایی برسد، چند بار تجدید توزیع می شود. به عنوان مثال، وقتی سرمایه داران 
دستمزد کارگر را به او پرداختند، این به هیچ وجه بدان معنا نیست که حساب 
خود را با او تصفیه کرده و او را به حال خود رها کرده اند که از دستمزدش طبق 
دلخواه بهره گیرد. آنها کارگران را از دم صندوق دستمزد تا لحظه ای که آنان 
آخرین دینار دستمزدشان را خرج کنند دنبال می کنند، و در هر گام در کمین اند 
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تا تکه ای از دستمزد آنان را بدزدند و بر سود خویش بیفزایند.
نیز  زمین داران  و  سرمایه داران  خود  درون  در  توزیع  تجدید  برای  نبرد 
مجدد  توزیع  جریان  در  تا  می کوشد  آنان  از  هریک  و  می یابد  ادامه  همچنان 

درآمِد مّلی، بر سهم خود بیفزاید.
با قیمت ها  وسایل و روش های تجدید توزیع گوناگون است. مثاًل بازی 
کنیم  فرض  آنهاست.  عادی ترین  از  یکی  که  )توّرم(  پول  قیمت  وکاهش 
کارگران در آغاز سال نو موفق شده اند قراردادی با سرمایه داران منعقد کنند که 
در آن دستمزدی به میزان صد تومان برای کارگر تعیین شده است. اگر در طول 
سال، قیمت کاالهای مورد مصرف کارگران 20 درصد افزایش یابد، دستمزد 
واقعی آنان از صد تومان به هشتاد تومان کاهش خواهد یافت و بیست تومان 

دیگر به سهم سرمایه داران افزوده خواهد شد.

5. نقش بودجٔه دولتی در تجدید توزیع درآمد مّلی

از  دیگر  اقتصادی  اهرم های  انواع  و  کردیم،  یاد  که  قیمت ها  با  بازی  و  توّرم 
درآمِد  توزیع  تجدید  اصلی  اهرم  دارد  که  فراوانی  اهمیت  وجود  با  نوع،  این 
مّلی نیست. اهرم اصلی و تعیین کنندٔه تجدید توزیع درآمِد مّلی، بودجٔه دولتی 
است که نقش آن پابه پای تکامل سرمایه داری و بزرگتر شدن و افزایش قدرت 
این  اهمیت  به  اینکه  برای  افزایش است.  نفوذ دولت سرمایه داری در حال  و 
یاد آوریم که درآمِد مّلی در نخستین مرحله، میان  به  نقش پی ببریم، بجاست 
کارگران،  میان  یعنی  می شود،  تقسیم  سرمایه داری  اجتماع  سه گانٔه  طبقات 
سرمایه داران و زمین داران. اگر تقسیم درآمِد مّلی در همین مرحله باقی بماند، 
سازمان ها و نهادهای بسیار مهمی که جامعٔه سرمایه داری بدون آنها نمی تواند 
روی پای خود بایستد- قبل از همه ارتش، پلیس و به طور کلی دستگاه عظیم 
بوروکراتیک دولتی و بخشی از خدمات اجتماعی که به عهدٔه دولت است- 
آنها  در  که  و کسانی  این دستگاه ها  نمی یافتند.  تأمین هزینٔه خود  برای  محلی 
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ادامٔه  ندارند.  جایی  مّلی  درآمِد  تقسیم  مرحلٔه  نخستین  در  کارند،  مشغول 
این کار را  از نو تقسیم شود.  این است که درآمِد مّلی  به  آنها موکول  زندگی 
بودجٔه دولتی انجام می دهد، به این ترتیب که دولت از طرق گوناگون و قبل از 
همه از طریق دریافت مالیات ها، قسمتی از درآمدی را که در نخستین مرحلٔه 
توزیع درآمِد مّلی به طبقات مختلف اجتماعی رسیده از آنان می گیرد و به آن 
تولید  در  نقشی  که  دولت…(  کارمندان  ارتش،  )پلیس،  اجتماعی  گروه های 

ندارند می پردازد.
بودجٔه دولتی عالوه بر این می تواند در تجدید توزیع درآمِد مّلی میان طبقات 
و  سرمایه داران  مختلف  گروه های  همچنین  و  سرمایه داری،  جامعٔه  سه گانٔه 
زمین داران نیز نقش مؤثری ایفا کند. از یکی بگیرد و به دیگری بدهد. در نتیجه، 
توزیع  مرحلٔه  نخستین  در  اجتماعی  گروه های  و  طبقات  میان  که  را  تناسبی 
درآمِد مّلی به وجود آمده بود، به سود گروهی و به زیان گروه دیگر تغییر دهد. 
پابه پای تکامل سرمایه داری و گذار آن به سرمایه داری دولتی-انحصاری، این 
نقش بودجٔه دولتی به طور مداوم افزایش می یابد. برخی از رشته های صنعتی 
و گروه های معّینی از سرمایه داران چه بسا مهم ترین سهم خود را از درآمِد مّلی 
از طریق بودجٔه دولتی می گیرند. سفارش های بزرگی که دولت به مؤسسات 
با  مانور دولت  )به ویژه مؤسسات اسلحه سازی(،  معّین سرمایه داری می دهد 
نظام مالیاتی کشور )کاهش مالیات های گروه معّین سرمایه داران یا معاف کردن 
کمک های  حتی  و  اعتبار  دادن  دیگر(،  گروه  مالیات  افزایش  مالیات،  از  آنها 
دولت  که  است  وسایلی  انواع  از  سرمایه داران،  معّین  گروه های  به  بالعوض 
برای تجدید توزیع درآمِد مّلی و تغییر سهم گروه های مختلف اجتماعی از این 
درآمد در اختیار دارد. مجموعٔه این نوع عملیات از نظر اقتصادی در بودجٔه 

دولتی منعکس می شود.
اقتصاددانان عامی گرای بورژوایی نقش بودجٔه دولتی را در تجدید توزیع 
می نمایند.  تحریف  را  آن  واقعی  هدف های  اّما  نمی کنند،  انکار  مّلی  درآمِد 
به  خویش  بودجٔه  از  دارد،  قرار  طبقات  مافوق  گویا  که  دولت  آنان،  نظر  به 
می کند.  استفاده  مردم  تودٔه  بهزیستی  و  جامعه  اصالح  برای  وسیله ای  عنوان 
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از متمکنین می گیرد و به مستمندان می دهد، امنیت عمومی را تأمین می کند و 
امکانات رشد اقتصادی را به سود عموم فراهم می آورد.

اّما واقعیت با این ادعاها آشکارا تناقض دارد. دولت سرمایه داری دستگاهی 
و  آلت اعمال زور سرمایه داران  نیست. آلت ستمگری طبقاتی،  فوق طبقات 
زمین داران بر کارگران و توده های ستمکش است. بودجٔه دولتی نیز تجّسم این 
ستمگری در عرصٔه فعالیت اقتصادی دولت است. ستون درآمد بودجٔه دولتی 
هزینه  ستون  اّما  می شود.  پر  ستمکش  توده های  سایر  و  کارگران  مالیات  از 
تقریبًا به طور کامل در خدمت سرمایه داران و زمین داران است، و اگر به فرض 
در این ستون مبلغی برای خدمات عمومی و کمک به کارگران در نظر گرفته 

شده باشد، تنها پوششی است برای پنهان کردن هدف اصلی بودجٔه دولتی.
غیرمستقیم  مالیات های  عمدٔه  بخش  دو  به  معموالً  را  دولتی  مالیات های 
انواع  از  عبارت  غیرمستقیم  مالیات  می کنند.  تقسیم  مستقیم  مالیات های  و 
عوارض  مثاًل  می بندد.  خدمات  و  کاالها  بر  دولت  که  است  مالیات هایی 
بر  مالیات  انحصار دخانیات، عوارض و رسومات مشروبات،  گمرکی، حق 
قند و شکر و سایر مصارف عمومی. این مالیات ها به طور کامل به دوش تودٔه 
زحمتکش بار می شود، چرا که مصرف کنندٔه عمدٔه کاالهایی که بر آن مالیات 
بسته اند، آنها هستند. البته سرمایه داران هم به جای خود مصرف کننده اند. آنها 
هم به طور مثال سیگار می کشند و مشروب می خورند. ولی تعداد سرمایه داران 
را کارگران و زحمتکشان  میلیونی مصرف کننده  تودٔه  در جامعه کم است و 
می پردازند.  اینان  نیز  را  مصرفی  کاالهای  بر  مالیات  لذا  و  می دهند،  تشکیل 
نظر  در  طبقاتی  مالحظات  غیرمستقیم،  مالیات های  تعیین  در  که  کنیم  اضافه 
گرفته می شود، و به کاالهایی مالیات بسته می شود که مصرف وسیع عمومی 

دارد.
یا  حقیقی  اشخاص  از  مستقیمًا  درآمد،  بر  مالیات  یا  مستقیم  مالیات های 
این  که  است  این  بورژوایی  سیاسی  اقتصاد  ادعای  می شود.  دریافت  حقوقی 
نوع مالیات را سرمایه داران می پردازند و دولت از این طریق به ایجاد »عدالت 
است.  این  از  غیر  واقعیت  نیز  مورد  این  در  اّما  می کند.  کمک  اجتماعی« 
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بخش اعظم مالیات های مستقیم نیز عبارت از مالیات هایی است که بر درآمد 
دادگستری،  وکالی  پزشکان،  آزاد،  مشاغل  صاحبان  و  کارمندان  کارگران، 
از  را  خود  درآمد  خویش  نوبٔه  به  اینان  که  می شود،  بسته  غیره  و  هنرمندان 
که  خدماتی  هزینٔه  شود،  افزوده  آنان  مالیات  بر  هرچه  و  گرفته اند،  کارگران 

کارگران و تودٔه زحمتکش بدان نیاز دارند باال می رود.
مستقیم  مالیات های  طریق  از  اجتماعی«  »عدالت  برقراری  مورد  در  اّما 
همٔه  نمایندٔه  عنوان  به  سرمایه داری  دولت  اینکه  آن  و  دارد،  وجود  واقعیتی 
کمک  انحصاری  متوسط  سود  تشکیل  به  انحصاری،  بزرگ  سرمایه داران 
که  رشته هایی  به  و  می گیرد،  می دهند  بیشتر  سود  که  رشته هایی  از  می کند. 
نیازمند سرمایه گذاری کالن بوده و کم سودند کمک می رساند. البته در مورد 
سرمایه داری دولتی-انحصاری، کمک دولت به تشکیل سود متوسط مربوط 
و  کوچک  سرمایه داران  به  دولت  وگرنه  است،  عظیم  انحصارات  َاَبرسود  به 
متوسط سود نمی رساند. برعکس، مبلغی از سود همین سرمایه داران کوچک 
به  دیگر  سوی  از  تا  می ریزد  دولت  صندوق  به  مالیات  صورت  به  متوسط  و 
آنان  انحصاری  َاَبرسود  میزان  بر  و  شود  منتقل  بزرگ  انحصارات  صندوق 

بیفزاید.
بزرگترین بخش هزینٔه دولت سرمایه داری را هزینٔه نظامی و پلیسی تشکیل 
می دهد. دولت سرمایه داری از خود کارگران و زحمتکشان مالیات می گیرد 
و با پول آنها دستگاه عظیم ستمگری تشکیل می دهد که علیه خود آنان متوجه 
است. ارتش و پلیس عالوه بر نقش اقتصادی که از طریق هزینه های تسلیحاتی 
ایفا می کنند، به عنوان عامل ستمگری طبقاتی  و نظامی به سود سرمایه داران 
نیز در توزیع و تجدید توزیع درآمِد مّلی به سود سرمایه داران دخالت مستقیم 
دارند. سرمایه داران با تکیه به این نیروست که نظام سرمایه داری و اصل تقسیم 
درآمِد مّلی را میان زحمتکشان و طبقات طفیلی حفظ می کنند، و با تکیه به این 
سرکوب  را  کارگران  مقاومت  و  کاسته  کارگر  طبقٔه  دستمزد  از  که  نیروست 

می نمایند.
ُدَوِل  خرابکاری  و  جاسوسی  دستگاه های  و  امپریالیستی  ارتش های 
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امپریالیستی نقش به ویژه مهمی در اسیر کردن ملل کشورهای در حال رشد و 
غارت ثروت مّلی این کشورها و انتقال آن به صندوق انحصارات امپریالیستی 

ایفا می کنند.

6. نظری به درآمِد مّلی در ایران

الف- محاسبٔه درآمِد مّلی
اواخر  از  تنها  و  دارد  کوتاهی  بسیار  سابقٔه  مّلی  درآمِد  محاسبٔه  ما  کشور  در 
دهٔه پنجاه میالدی ارقامی از درآمِد مّلی منتشر می شود. این ارقام چندان قابل 
اعتماد نیست. زیرا: اّوالً هنوز در کشور ما آمارگیری صحیح و کاملی وجود 
ندارد؛ ثانیًا درآمِد مّلی با روش اقتصاد سیاسی بورژوایی محاسبه می شود، و 
در آن کوشش به عمل می آید که جنبٔه طبقاتی تولید و توزیع درآمِد مّلی از نظرها 
پنهان ماند و دقیقًا معلوم نشود که این درآمد از کجا می آید و به کجا می رود؛ 
محاسبٔه  که  اخیر  سال  ده-بیست  همین  در  درست  ایران  حاکم  مقامات  ثالثًا 
استفادٔه  ارقام و  به بزرگ کردن  آغاز کرده اند، گرایش شدیدی  را  درآمِد مّلی 

تبلیغاتی از آن نشان می دهند.
ارقام  دهیم،  نشان  را  مّلی  درآمِد  محاسبٔه  نادرست  شیؤه  این  اینکه  برای 
دولتی درآمِد مّلی را در سه سال نمونه: یعنی سال 1340 )آستانٔه اصالحات 
درآمد  جهشی  افزایش  از  پیش  و  ارضی  اصالحات  )پایان   1350 ارضی(، 
نفت(، و سال 1355 )پس از افزایش درآمد نفت(، در زیر می آوریم و بررسی 

می کنیم:
ارقام به میلیارد ریال

134013501355 رشته های تولیدی
96/7172/3430/1 گروه کشاورزی

33/7180/31741/4 گروه نفت
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53/3205/0939/4 گروه صنعت و معدن
122/2375/41468/7 گروه خدمات

301/9933/04579/6 جمع
    کسر می شود آنچه از کشور

5/0-19/0-0/4- خارج شده )به استثنای نفت(
198/0-60/0-25/0- کسر میشود استهالک سرمایه

240/3854/04375/7 درآمِد مّلی

چنان که می بینید، رشد ارقام بسیار سریع است. مقامات دولتی بر مبنای 
آن ارقام ادعاهای بسیار بزرگی مطرح می کنند که از موضوع بحث ما خارج 
است. آنچه ما در چهارچوب اقتصاد سیاسی باید یادآوری کنیم این است که 

این طرز محاسبٔه درآمِد مّلی نادرست است، زیرا: 
اّوالً- گروه نفت به طرز معیوبی وارد محاسبٔه درآمِد مّلی شده، به طوری 
مّلی  درآمِد  بی رحمانٔه  غارت  در  امپریالیستی  دول  و  انحصارات  نقش  که 
پرده پوشی شده است. در موقع محاسبٔه درآمِد مّلی ایران ابتدا باید درآمد نفت 
را به طور کامل وارد کرد و سپس سهمی را که انحصارات و دول امپریالیستی 
کسر نمود، تا معلوم شود درآمد واقعی ایران چیست و  از آن غارت می کنند 

چگونه غارت می شود.
حساب  به  ریال  میلیارد   27/7 فقط  نفت  از  ایران  درآمد  که   1340 سال 
گذاشته شده، سال بعد از کاهش شدید و غیرمنطقی بهای نفت و آغاز تشکیل 
سازمان کشورهای صادر کنندٔه نفت )اوپک( است. در این سال انحصارات 
امپریالیستی از درآمد واقعی نفت فقط حدود 6٪ به ایران داده اند، که چگونگی 
کشورهای   ،1350 سال  در  دادیم.  توضیح  نفت  به  مربوط  بخش  در  را  آن 
نفت خیز پس از ده سال نبرد توانسته اند مبلغ کمی بر درآمد خود بیفزایند، ولی 
تازه فقط حدود 7٪ از درآمد نفت نصیب کشور ما شده است. پس از افزایش 
جهشی بهای نفت، تغییر محسوسی در این نسبت حاصل شد و درآمد نفت به 
نسبت 56٪ و 44٪ میان کشورهای امپریالیستی و کشورهای نفت خیز تقسیم 
شد. ولی در سال های پس از آن، بر اثر کاهش ارزش دالر و توّرم شدید در 
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بازارهای جهانی سرمایه داری و ثابت ماندن یا افزایش نامتناسب بهای نفت، 
درآمد واقعی کشورهای نفت خیز رو به کاهش می رود، و این نسبت به زیان آنها 

در حال تغییر است.
هنگام  می بایست  قاعدتًا  بگیریم،  نظر  در  کردیم  یاد  که  را  اگر مالحظاتی 
محاسبٔه درآمِد مّلی ایران، درآمد حاصل از نفت را به شرح زیر وارد محاسبه 

کرد.1
 134013501355

370/71800/32500 درآمِد مّلی ایران از نفت

337/01620/01400 سهم غارتی امپریالیست ها

33/7180/31100 آنچه برای ایران باقی می ماند

ثانیًا- نقص بزرگی که در محاسبٔه بورژوایی درآمِد مّلی به چشم می خورد، 
و  آمده  حساب  در  بار  چند  رقم  یک  محاسبه،  شیؤه  این  در  که  است  این 
این محاسبٔه  است.  داده شده  میدان وسیعی  به محاسبٔه مضاعف  به اصطالح 
مضاعف به خصوص در مورد درآمد نفت که نصیب ایران می شود محسوس 
که  کرد  توجه  رقم خدمات  به  از همه  قبل  باید  این مطلب  برای درک  است. 
در  تنها  و  ایران،  صنعتی  و  کشاورزی  داخلی  تولید  با  ارگانیک  ارتباط  بدون 
ارتباط با درآمد نفت، به سرعت رو به افزایش گذاشته و در عرض پانزده سال 

تقریبًا 14 برابر شده است.
رشته های  می آورند،  ایران  مّلی  درآمِد  محاسبٔه  در  که  خدماتی  گروه 
مسکن،  کرایٔه  داخلی،  بازرگانی  داللی،  گری،  بیمه  بانکداری،  حمل ونقل، 
را  رقم  بزرگترین  می گیرد.  دربر  را  خصوصی  خدمات  و  دولتی  خدمات 
خدمات دولتی و خدمات خصوصی و کرایٔه مسکن تشکیل می دهند. این ارقام 
آشکارا محاسبٔه مضاعفند. دولت یک بار درآمد نفت را وارد درآمِد مّلی می کند 
1-  در گروه نفت، مجموعٔه درآمد شرکت مّلی نفت ایران را از جملٔه درآمد حاصل از تصفیه و توزیع 
و فروش نفت در داخل کشور، مالیات شرکت نفت به دولت، مالیات کارگران و کارمندان و غیره 
وارد می شود، که در یک محاسبٔه دقیق می بایست همٔه آنها را در نظر گرفت، ولی از آنجا که هدف ما 

فقط دادن یک تصّور کلی است، از ورود در این مسائل خودداری کردیم.
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و یک بار دیگر هزینه ای را که از همین درآمد صرف خدماتی نظیر آموزش یا 
می کند  محاسبه  وارد  را  اجتماعی  گروه های  درآمد  یک بار  کرده؛  بهداشت 
خصوصی  خدمات  برای  درآمد  همین  از  آنها  که  را  مبالغی  دیگر  یک بار  و 

)پزشک، حمام، سلمانی و…(، یا بابت کرایٔه مسکن پرداخته اند.
درآمد  در  مهمی  بخش  نمی یابد.  پایان  همین جا  به  مضاعف  محاسبٔه  اّما 
از  بانکداری و حمل ونقل و بیمٔه کارگری و حتی بخشی  بازرگانی داخلی و 

درآمد صنایع و کشاورزی، وابسته به نفت و محاسبٔه مضاعف است.
قرار  مالک  جاری  قیمت های  با  را  مّلی  درآمِد  دولتی،  تبلیغات  در  ثالثًا- 
روی  در  درآمد  ارقام  باشد،  شدیدتر  گرانی  هرچه  ترتیب  این  به  و  می دهند، 
باد می کند و بزرگتر می شود، و درست در زمانی  تبلیغات دولتی  کاغذ و در 
بهبود  از  مّلی  درآمِد  ارقام  شده،  بدتر  گرانی  اثر  بر  مردم  تودٔه  زندگی  که 
البته در  افزایش قدرت آن حکایت می کنند.  اقتصادی کشور و  سریع اوضاع 
درآمِد  ارقام  نیست،  در دسترس قشرهای وسیع مردم  که  آماری  سالنامه های 
مّلی را به قیمت های ثابت نیز می دهند، ولی البته این ارقام پایٔه تبلیغات دولتی 

نیست.
با توجه به نکاتی که گفتیم، اگر درآمِد مّلی ایران را دور از محاسبٔه مضاعف 
و با در نظر گرفتن غارت امپریالیستی و از روی قیمت های ثابت سال 1338 

حساب کنیم، ارقام تقریبی زیرین را خواهیم داشت:
ارقام به میلیارد ریال

 134013501355
88124221 گروه کشاورزی

37018002500 گروه نفت
36118444 گروه صنعت

294757 حمل ونقل
735125 خدمات بانکداری

2456119 بازرگانی داخلی
55421803466 جمع
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33716201400 سهم غارتی امپریالیستی
215694 استهالک سرمایٔه استوار

1965061972 آنچه از درآمِد مّلی می ماند
غارت  اینکه  یکی  دهیم:  تذکر  را  نکته  دو  باید  فوق  محاسبٔه  دربارٔه 
رقم  مهم ترین  که  را  نفتی  منابع  فقط  ما  و  اینهاست  از  بیشتر  امپریالیستی 
دیگر،  راه  از هزار  امپریالیستی  آورده ایم، درحالی که محافل  به حساب  است 
و  نابرابر  تجاری  مبادلٔه  تا  گرفته  مختلف  رشته های  در  سرمایه گذاری ها  از 
تحمیل تعداد کثیری کارشناس خارجی، بخش قابل مالحظه ای از باقی ماندٔه 
درآمِد مّلی ایران را نیز از کشور خارج کرده، غارت می کنند. نکتٔه دّوم اینکه 
ارزش  به طور کلی  غیره،  و  بیمه  و  و داللی  بانکداری  و  بازرگانی  در بخش 
را  آن  از  این رشته ها هنگام توزیع درآمِد مّلی، سهمی  تولید نمی شود.  نوینی 
تصاحب می کنند بدون اینکه خود تولید کنندٔه درآمد باشند. ما این موضوع را 
در صفحات پیشین به تفصیل توضیح دادیم، ولی از آنجا که ارقام دولتی ایران 
ارزش  نوین،  ارزش  به جای  تنظیم شده و  بورژوایی  اقتصاد سیاسی  مبنای  بر 
ما  است،  شده  داده  توزیع  هنگام  به  رشته  هر  سهم  یعنی  افزوده،  به اصطالح 
مجبور بودیم برای محاسبٔه کل درآمِد مّلی، سهمی را که به این رشته ها تعلق 

گرفته به حساب بیاوریم، گرچه در خود این رشته ها تولید نشده باشد.

ب- نقش توده های زحمتکش غیرپرولتری
و تولید خرده کاالیی در تولید مّلی  

در موقع محاسبٔه درآمِد مّلی ایران، نقش نفت را در درآمِد مّلی کشور و غارت 
امپریالیستی منابع ثروت کشور بیان کردیم و گفتیم که نقش نفت، خود یکی از 

ویژگی های مهم جامعٔه معاصر ایران است.
ویژگی مهم دیگری که به هنگام بررسی درآمِد مّلی ایران باید بدان توجه 
ایران  اقتصاد  در  غیرپرولتری  زحمتکش  تودٔه  و  کوچک  تولید  نقش  داشت، 
است. چنان که در بررسی رشد سرمایه داری در ده ایران توضیح دادیم، هنوز 
در تولید کشاورزی ایران بقایای قابل مالحظه ای از اقتصاد طبیعی و مناسبات 
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برای  محصوالت   ٪50 از  بیش  است.  باقی  سرمایه داری  از  پیش  کاالیی 
مصرف خود تولیدکنندگان کاشته می شود، و کمتر از 50٪ آن به بازار می آید. 
کشتزارهایی که فقط با نیروی کارگر مزدور کاشته شود، درصد بزرگی نیست. 
آن بخش از درآمِد مّلی ایران که از کشاورزی به دست می آید هنوز  بنابراین، 
زحمت  حاصل  بلکه  نیست،  مزدور  کارگران  زحمت  حاصل  عمده  طور  به 

دهقانان و خانواده های آنهاست.
 172 جاری  قیمت  به  ایران  کشاورزی  ارزش افزودٔه1   ،1350 سال  در 
میلیارد ریال بود )به قیمت ثابت 124 میلیارد ریال(، که 120 میلیارد ریال آن 
در کشاورزی و 50 میلیارد ریال در دامپروری و بقیه در جنگلبانی و ماهیگیری 
به دست آمد. بیش از 83٪ این مبلغ در مؤسساتی )مزارعی( به دست آمده که 
اداره می شود. تردیدی نیست که  نیروی کار کارکنان فامیلی  با  به طور عمده 
حتی در این بخش از تولید زراعی، مناسبات سرمایه داری رخنٔه فراوان کرده 
و از کار مزدوری به طور بالنسبه وسیعی استفاده می شود، که ما به جای خود 
توضیح دادیم. آنچه اینجا می خواهیم توجه خواننده را بدان جلب کنیم، روی 

دیگر مدال، یعنی نقش بقایای مناسبات پیش از سرمایه داری است.
سهم  هنوز  نیز  توزیع  و  حمل ونقل  و  صنایع  در  کشاورزی،  بر  عالوه 
هزار   198 از  است.  مالحظه  قابل  خرده کاالیی  تولید  و  کوچک  مؤسسات 
کارگاه صنعتی که در سال 1350 آمارگیری شده، فقط 5850 کارگاه، یعنی 
فقط 3٪ بیش از ده نفر کارگر داشته اند. بسیاری از آنچه کارگاه صنعتی نامیده 
شده، دکان کوچک پیشه وری است که در آن استادکاری یک یا دو شاگرد را 

1-  ارزش افزوده را که اصطالح اقتصاد سیاسی بورژوایی است، با اضافه ارزش یا حتی با ارزِش نوین 
اشتباه نکنید. ارزش افزوده نه برابر اضافه ارزش است و نه برابر ارزش نوین، بلکه عبارت از تفاوت 
میان داده ها و گرفته های هر رشته است که با کمی اغماض می توان آن را تفاوت میان هزینه و درآمد 
به حساب می آورند.  افزوده  نیز جزو ارزش  ایران، استهالک سرمایٔه استوار را  آمارهای  گرفت. در 
در تطبیق با اقتصاد سیاسی مارکسیستی می توان گفت که ارزش افزوده در هر رشتٔه اقتصاد عبارت 
از سهمی است که از ارزش نوین کل اجتماعی به این رشته تعلق گرفته، به اضافٔه بخشی از استهالک 
سرمایه. ممکن است ارزش افزوده در یک رشته کمتر از ارزش نوینی باشد که در این رشته تولید شده 
به طرز تشکیل سود متوسط، چگونگی یک کاسه شدن و  باید  برای درک دقیق مطلب،  یا برعکس. 
سپس توزیع ارزش نوین کل اجتماعی میان رشته های گوناگون اقتصادی مراجعه کرد. به علت نبودن 

آمار دیگر، ما اجبارًا از ارزش افزوده استفاده کرده ایم.
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تعداد  کار موّلد است. در همان سال،  نیز مشغول  استثمار می کند ولی خود 
آنها  قاطع  اکثریت  که  شده  گزارش  هزار   427 نساجی  روستایی  کارگاه های 

کارگاه خانگی است، اگرچه در آنها هم مناسبات سرمایه داری رخنه می کند.

پ- توزیع و تجدید توزیع درآمِد مّلی در ایران
ویژگی هایی که در تولید درآمِد مّلی ایران وجود دارد، توزیع و تجدید توزیع 
آن را نیز معّین می کند. ابتدا غارتگران امپریالیست سهم خود را از درآمِد مّلی 
ایران  اجتماعی  گروه های  و  طبقات  بین  آن  توزیع  نوبت  سپس  و  برمی دارند 
می رسد که به علت وجود فاصلٔه عظیم طبقاتی، بی نهایت ناموزون و نابهنجار 
عمدٔه  کنندٔه  تولید  که  غیرپرولتری،  ستمکش  توده های  و  کارگر  طبقٔه  است. 
مّلی  درآمِد  از  را  سهم  کمترین  نفت اند،  درآمد  واقعی  صاحب  و  مّلی  درآمِد 
دولتی  دستگاه  فوقانی  قشر  و  بزرگ  زمین داران  و  سرمایه داران  و  می برند، 

بیشترین سهم را.
موافق آمارهای دولتی در سال 1350، به کارگران دائمی در همٔه رشته ها 
)از صنایع و معادن گرفته تا کشاورزی( جمعًا کمتر از 50 میلیارد ریال دستمزد 
پرداخت شده است. در قیاس با ارقام درآمِد مّلی که مقامات دولتی می دهند، 
سهم کارگران ایران کمتر از 6٪ درآمِد مّلی است )در اینجا کارگران فصلی و 
غیردائمی و کارکنان فامیلی به حساب نیامده اند(، و اگر مبنا را بر محاسبه ای 
بگذاریم که ما یاد کردیم، کارگران ایران کمتر از 2/5٪ درآمِد مّلی را قبل از 

غارت آن توسط امپریالیست ها به دست آورده اند.
برخی ارقام این موضوع را روشن تر می کند:

در سال 1350 جمعًا 209 هزار کارگر کشاورزی دائمی وجود داشته که 
دستمزد کارگران زن و کودک، بسته به استان محل کار، روزانه 28 تا 54 ریال 
)متوسط 48 ریال( بوده، و کارگران مرد روزانه از 57 تا 108 ریال )متوسط 

89 ریال( دستمزد گرفته اند.
در همان سال، 1/5 میلیون نفر که در صنایع ایران، در شهر و روستا کار 
می کرده اند، جمعًا 25 میلیارد ریال دستمزد ساالنه گرفته اند )متوسط روزانه 
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جمعًا  ساالنه  بودند،  نفر  هزار   216 که  بزرگ  صنایع  کارگران  ریال(.   48

13/7 میلیارد ریال دستمزد گرفته اند )روزانه کمتر از 140 ریال(.
بازرگانی،  و  تولیدی  اّما در مورد مؤسسات  چنین است وضع کارگران. 
در آنجا نیز باید متوجه قشربندی شدیدی بود که وجود دارد. چنان که گفتیم، 
کارگر  ده  از  بیش  کارگاه   6000 حدود  فقط  صنعتی،  کارگاه  هزار   198 از 
تشکیل  را  کارگاه ها   ٪3 تعداد  نظر  از  که  آمده اند،  حساب  به  بزرگ  و  داشته 
صنایع  افزودٔه  ارزش  میلیارد   138 از  میلیارد   103  ،٪3 همین  اّما  می دهند. 
بقیه  به خود اختصاص داده، یعنی 80٪ آن را تصاحب کرده است. ٪97  را 
فقط 20٪ ارزش را دریافت داشته اند. تازه در میان کارگاه های بزرگ نیز، میان 
از هزار کارگر  بیش  با کارگاه ها و کارخانه هایی که  کارگاه های 10 کارگری 

دارند، تفاوت از زمین تا آسمان است.
وقتی از توزیع درآمد میان اشکال گوناگون سرمایه سخن می گفتیم، بهرٔه 
پول، بهرٔه زمین و سود کارفرمایی را ازهم جدا کردیم. در یکی از آمارگیری های 
دولتی منظرٔه جالبی از این توزیع داده شده است که در زیر می آوریم. موافق این 
آمار، صنایع بزرگ ایران ارزش افزودٔه دریافتی را به شرح زیر تقسیم کرده اند:

درصد نسبت به کلمیلیارد ریال
13/713/3 دستمزد کارگران
4/34/3 حقوق کارمندان

4/64/4 بهرٔه پول
1/01/0 بهرٔه زمین و اجارٔه ساختمان

79/077/0 سود سرمایه و استهالک
103100 جمع

و  و زمین داران 82/4 درصد است  چنان که می بینید، سهم سرمایه داران 
سهم کارگران 13/3 )البته از سهم سرمایه داران، استهالک سرمایٔه ثابت را 

باید کم کرد، که متأسفانه رقم آن داده نشده است(.
داخلی  بازرگانی  شبکٔه  در  را  اقتصادی  قدرت  پایگاه  و  روشن  قشربندی 
نیز می توان دید. در سال 1350 که سال مورد بحث ماست، در شهر و روستا 
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240 هزار بازرگان و دکان دار مشغول به کار بودند که شبکٔه وسیع بازرگانی را 
تشکیل می دهند. از این عده، 18 هزار نفر، 7/5٪ عمده فروش، و 222 هزار 
نفر خرده فروش اند. در شبکٔه بازرگانی، قریب 100 هزار کارگر و کارمند کار 
می کردند. سهمی از درآمِد مّلی که در سال 1350 به بازرگانی داخلی رسیده 

به شرح زیر میان آنان تقسیم شده است:

درصددرآمد به میلیارد ریالتعداد به هزار 

183749/4 عمده فروش ها

2223242/6 جزئی فروش ها

10068/0 کارگران و کارکنان مزدور

خود  به  را  درآمد  اعظم  بخش  عمده فروش  معدودی  می بینیم،  چنان که 
آنها  فروشندگان  و  کارمندان  عماًل  جزئی فروشان  و  می دهند،  اختصاص 
هستند. هرچه این جزئی فروشان بیشتر به مردم اجحاف کنند و با گران فروشی 
به  بیشتر  هرچه  و  بیفزایند،  خود  درآمد  به  بخواهند  آن  نظایر  و  کم فروشی  و 
کنند،  استثمار  را  آنها  و  آورده  فشار  خود  پادوهای  و  شاگردان  و  کارگران 
اسیر  خود  نوبٔه  به  نیز  آنان  که  بدهند،  عمده فروشان  تحویل  باید  سرانجام 
همین  از  عده ای  )البته  سرمایه داران اند  بزرگترین  و  امپریالیستی  انحصارات 

سرمایه داران دالل جزو همین عمده فروشان آمده اند(.
در ِدهِ ایران نیز قشربندی و تجزیٔه طبقاتی شدیدی وجود دارد که ما دربارٔه 

آن قباًل سخن گفتیم.

ت- نقش بودجٔه دولتی ایران در توزیع و تجدید توزیع درآمِد مّلی
بودجٔه دولتی ایران نه تنها در تجدید توزیع درآمِد مّلی، بلکه در نخستین توزیع 
آن نیز نقش مهمی دارد، چرا که درآمد نفت مستقیمًا وارد بودجٔه دولتی می شود 
و از این طریق میان طبقات مختلف اجتماعی تقسیم می شود، و بخشی از آن 

نیز باز به صندوق انحصارات امپریالیستی می ریزد.
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و  نفت  درآمد  از  انحصاری  طور  به  تقریبًا  ایران  دولتی  بودجٔه  درآمد 
بسیار  مبلغ  که  هم  مستقیم  مالیات  می شود.  تشکیل  غیرمستقیم  مالیات های 
کوچکی است، در واقع عبارت است از مالیات بر حقوق کارمندان و دستمزد 
کارگران، یا مالیاتی که از شرکت های دولتی اخذ می شود )محاسبٔه مضاعف 

در بخش درآمد و به اصطالح از این جیب به آن جیب است(.
امپریالیستی  انحصاری در خدمت محافل  به طور  تقریبًا  بودجه  اّما هزینٔه 
مصرف  به  بودجه  این  از  مهمی  بخش  دارد.  قرار  جامعه  ارتجاعی  طبقات  و 
کارشناسان  به  کالن  حقوق های  پرداخت  و  تسلیحات  خرید  و  نظامی  امور 
ایران،  مّلی  درآمِد  تقسیم  در تجدید  که  بدان معناست  این  و  نظامی می رسد، 
انحصارات امپریالیستی موفق می شوند با کمک بودجٔه دولتی سهم تازه ای از 
درآمد نفتی را که به ایران داده اند پس بگیرند، و درعین حال ارتشی داشته باشند 

که حافظ منافع آنها و مّتحدین شان در کشور ما و منطقه است.
به اصطالح  و  دولتی  دستگاه های  سایر  مصرف  به  بودجه  از  مهمی  بخش 
انتظامی می رسد که حافظ وضع موجود و از جمله طرز تولید و توزیع درآمِد 

مّلی است.
به قدرت  تکیه  با  و  باال  از  تولید سرمایه داری  اخیر که شیؤه  در سال های 
دولتی تازانده می شود، بخشی از درآمد دولتی نیز برای زیرسازی اقتصادی به 
مصرف می رسد، که در نهایت امر در خدمت سرمایه داران و زمین داران است.
کودکان  نصیب  که  آموزشی  هزینه های  از  کوچکی  بسیار  سهم  از  اگر 
بودجٔه  از  جامعه  زحمتکش  طبقات  بگذریم،  می شود  دهقانان  و  کارگران 
دولتی هیچ گونه سهمی نمی برند، اگرچه درآمد بودجه از جیب آنهاست )هم 
مالیات های غیرمستقیم را به طور عمده این طبقات می پردازند، و هم درآمد 

نفت مال مردم ایران، یعنی به طور عمده از آِن این طبقات است(.

ث- نبرد ضدامپریالیستی و نبرد طبقاتی
درآمِد  از  عمده  سهم  می بینیم،  ایران  مّلی  درآمِد  توزیع  و  تولید  از  چنان که 
مّلی ایران را انحصارات امپریالیستی غارت می کنند. بزرگترین سرمایه داران 
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هستند،  آنها  عامل  و  مّتحد  غارت  این  در  امپریالیسم  به  وابسته  زمین داران  و 
قاطع  اکثریت  کشور،  استقالل  تأمین  برای  و  ضدامپریالیستی  نبرد  در  لذا  و 
این  در  می گیرد.  قرار  آن  داخلی  مّتحدین  و  امپریالیسم  برابر  در  ایران  جامعٔه 
نبرد، کارگران و توده های زحمتکش شهر و ده نیروی عمده اند، اّما بخشی از 
سرمایه داران شهر و ده نیز در این نبرد شرکت می کنند. تشکیل جبهٔه واحد این 

نیروها پایٔه عینی دارد.
آنچه پس از غارت امپریالیستی از درآمِد مّلی ایران باقی می ماند، چنان که 
دیدیم به نسبت نابرابر میان طبقات و قشرهای اجتماعی تقسیم می شود، و لذا 
در جامعٔه ایران، ضمن اتحاد در نبرد ضدامپریالیستی، نبرد طبقاتی شدیدی در 
و  کارگر می تواند  نبرد، طبقٔه  این  در  دارد.  احتمالی وجود  درون جبهٔه واحد 
باید قشرهای وسیع دهقانان و پیشه وران و روشنفکران مترقی را به دور خود 
گرد آورد. ولی هرگز نباید فراموش کرد که میان همین نزدیک ترین مّتحدین 
سوی  به  کشش  تولیدند،  وسایل  از  کوچکی  جزء  مالک  که  نیز  پرولتاریا 
آنها، و  َوباِل گردِن  از یک سو  این مالکیت کوچک  سرمایه داری وجود دارد. 
از سوی دیگر سبب تزلزل آنهاست. تنها سازمان دهی انقالبی پرولتاریای آگاه 

می تواند بر این تزلزل فائق آید.
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طرح مسئله

سامان دهی  و  اجتماعی  سرمایه ٔ  بازتولید  که  زمانی  پیشین،  فصل های  در 
بر حذر  اشتباه  دو  از  باید  که  گفتیم  بررسی می کردیم،  را  اجتماعی  محصول 
بود: یکی اینکه گویا سرمایه داری قادر به سامان دهی محصول اجتماعی نیست 
اینکه  دیگر  یافت، و  تولید کرده نخواهد  که  برای فروش کاالهایی  بازاری  و 
گویا سرمایه داری به آسانی و به طور منظم و بدون برخورد با دشواری می تواند 
سرانجام  سرمایه داری  که  دانست  باید  دهد.  سامان  را  اجتماعی  محصول 
گذار  بدون  و  بی دردسر  کار  این  منتها  می دهد،  را سامان  اجتماعی  محصول 
اجباری از بحران ها نیست. تناسبی که باید ضرورتًا میان رشته های گوناگون 
و  رقابت  جریان  در  سرمایه داری  تولید  شیؤه  در  باشد،  داشته  وجود  تولید 
و  تنگناها  نوسان ها،  با  خواه ناخواه  لذا  و  می آید،  پدید  هرج ومرج  درون  از 

بحران ها روبروست.
اینک بحران های اقتصادی را که یکی از بغرنج ترین پدیده های شیؤه تولید 
سرمایه داری است از نزدیک بررسی می کنیم تا ببینیم اصوالً بحران اقتصادی 
با  و  است،  چگونه  آن  تکاملی  سیر  و  می آید  پدید  چرا  و  چگونه  چه،  یعنی 

بازتولید سرمایه داری چه پیوندی دارد.

1. بحران اقتصادی چیست؟

یعنی  پیدا شدن »اضافه تولید«،  از  اّول عبارت است  نظر  در  اقتصادی  بحران 
بازار  در  وقتی  ندارد.  پرداخت  قدرت  مشتری  که  کاالهایی  از  بازار  شدن  پر 
و  یافته  کاهش  نیز  کاالها  تولید  طبعًا  نرود،  فروش  کاالها  و  نباشد  مشتری 
به دنبال آن تعطیل کارخانه ها و بیکاری وسیع و میلیونی  متوقف می شود، و 
کارگران پیش می آید که به نوبٔه خویش فروش کاالها را باز هم دشوارتر کرده 
و بر عمق بحران می افزاید. سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند، 
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بدهکاران توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از دست می دهند، بهای 
از  پس  یکی  سرمایه داری  مؤسسات  می کند،  تنزل  بازار  در  شرکت ها  سهام 

دیگری ورشکست می شوند.
کاالی  وجود  صورت  به  نخست  گام  و  اّول  نظر  در  آنچه  ترتیب،  این  به 
اقتصاد  تکاملی خویش مجموعٔه  در سیر  بود،  کرده  تظاهر  بازار  در  »زیادی« 
از  به مراتب  که  می آورد  پدید  فاجعه ای  و  می ریزد  َدرَهم  را  سرمایه داری 
قدرت  از  تصوری  اینکه  برای  است.  ویرانگرتر  طبیعی  سوانح  شدیدترین 
که  کنیم  یادآوری  است  کافی  دهیم،  دست  به  اقتصادی  بحران های  ویرانگر 
در  تولید  حجم  درگرفت،   1933-1929 سال های  در  که  بزرگی  بحران  در 
جهان سرمایه به 44٪ رسید )کمتر از نصف قبل از بحران شد(، و بزرگترین 
از  پیش  یا 30 سال  به سطح 20  تولید  نظر حجم  از  کشورهای سرمایه داری 
بحران برگشتند. چهل میلیون نفر کارگر از کار بیکار شده به خیابان ها ریخته 
اقتصاد  به  بحران  این  از  که  زیانی  شدند، هزاران مؤسسه ورشکست گردید. 

سرمایه داری وارد شد، بیش از خسارت ناشی از جنگ اّول جهانی بود.
آن علیه طبقٔه  ویرانگر  نیروی  و  بحران  تیز  لبٔه  که  نیست  توضیح  به  نیازی 
کارگر و تولید کنندگان و سرمایه داران کوچک متوجه است. کارگران با تودٔه 
میلیونی به کوچه ها ریخته می شوند و به نان شب محتاج می مانند؛ مؤسسات 
کوچک که آسیب پذیرترند با همان نخستین ضربات بحران فرو می ریزند؛ از 
صاحبان سهام، آنان که سهم کمتری داشته به پول آن نیازمندترند، زودتر سهام 
خود را از دست می دهند. در عوض، مؤسسات غول پیکر از زیر امواج بحران 
قدرتمندتر از سابق بیرون می آیند و بر سلطٔه خود می افزایند. بحران به تمرکز 

سرمایه در دست گروه هرچه معدودتر سرمایه داران بزرگ کمک می کند.
اقتصاد عامی گرای  پدید می آید؟  فاجعٔه عظیم چیست و چرا  این  ماهیت 
بورژوایی نمی خواهد به این پرسش پاسخ درستی بدهد و برای فرار از تحلیل 
علمی آن، به چنان وسایلی دست می زند که در شأن هیچ دانشمندی نیست. 
مثاًل در دانشگاه های ایران و دیگر کشورهای سرمایه داری، هنوز این نظریه- 
بحران های  »علت  که  می شود  تدریس  موجود-  نظریات  از  یکی  عنوان  به 
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اقصادی، تغییرات لکه های خورشیدی است. این لکه ها تغییر محل می دهند 
و تغییرات آنها هر ده سال به ظهور می رسد و موجبات رواج بازار یا بحران 
اّما دانشمند دیگر آمریکایی می گوید که علت  و کسادی را فراهم می آورد... 
بحران های اقتصادی به جای اینکه مربوط به لکه های خورشید باشد، بستگی 
به ستارٔه زهره دارد که وقتی بین زمین و خورشید قرار گیرد، سبب دوران های 
اقتصادی و بحران ها می شود.«1 استاد دانشگاه تهران پس از ردیف کردن انواع 
نظریات اقتصاددانان عامی گرای بورژوایی به این نتیجه می رسد که: »هنوز یک 

نظریٔه قاطع و جامعی راجع به دوران های اقتصادی و بحران وجود ندارد.«2
آخرین  عنوان  به  او  کتاب  که  نیز  ساموئلُسن«  »پل  آمریکایی  اقتصاددان 
ایران در سال های  دانشگاه های  پایٔه تدریس  اقتصاد سیاسی معاصر  دستاورد 
پنهان  برای  اینکه  جز  می کند،  تکرار  را  نظریات  همان  عینًا  گرفته،  قرار  اخیر 
کردن نظر واقعی خود مقداری به نعل و به میخ می زند و سرانجام بحران های 
عوامل  می داند.  داخلی«  و  خارجی  »عوامل  ترکیب  از  ناشی  را  اقتصادی 
خارجی- یعنی خارج از حیطٔه اقتصادی- عبارتند از عوامل طبیعی، از جمله 
آمدن و نیامدن باران، و عوامل داخلی عبارتند از عوامل اقتصادی. در این باره 
نویسنده بر آن است که شتاب تکامل اقتصادی سبب بحران می شود3. به عبارت 
دیگر، بحران اقتصادی پدیده ای است طبیعی و فنی و نه اقتصادی-اجتماعی.

تحلیل عوامل  از  فرار  آن  در  که  بورژوایی  اقتصاد سیاسی عامی گرای  در 
)پسیکولوژیک(  روانی  تحلیل های  سوی  به  کشش  و  اقتصادی-اجتماعی 
روانی  عوامل  دنبال  نیز  اقتصادی  بحران های  توضیح  برای  است،  محسوس 
می گردند و مدعی اند که علت پیدایش بحران، عالقه به صرفه جویی و روحیٔه 
باید  از بحران  »کم مصرفی« است، و لذا پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری 
روحیٔه »کم مصرفی« را از بین برد، مصرف را دامن زد، و به وسایلی که مصرف 
را زیاد می کند، مانند جنگ و مسابقٔه تسلیحاتی متوسل شد، که در واقع ایجاد 

1-  » اصول علم اقتصاد«، نوشتٔه دکتر محمود کیهان، انتشارات دانشگاه تهران، صفحٔه 358.
2-  همان جا. )مارکسیسم نظریٔه جامع و قاطعی داده، ولی در دانشگاه های تهران جزو نظریات به 

حساب نمی آید. به مارکسیسم در دادگاه های نظامی ایران رسیدگی می شود.(
3-  » اقتصاد«، نوشتٔه پل ساموئلسن، ترجمٔه فارسی، جلد اّول، صفحه های 459 تا 469.
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مصرف مصنوعی است.

این گونه نظریات هر قدر هم که با قیافٔه دانشمندنمایانه و جمله پردازی های 
ریاکارانه به خورد دانشجو داده شود، سر سوزنی ارزش علمی ندارد، و قادر 
اصوالً  بورژوایی  )اقتصاددانان  نیست  اقتصادی  بحران های  علل  کشف  به 

عالقه ای به کشف علل واقعی بحران ندارند(.
باید سه  ابتدا  پیدا کنیم،  را  اقتصادی  اینکه علل ریشه ای بحران های  برای 

واقعیت غیرقابل انکار را که بسیار اهمیت دارد در نظر بگیریم:
نخست اینکه اضافه تولیدی که در آغاز بحران در بازار سرمایه داری دیده 
معنا  بدین  است.  نسبی  اضافه تولید  بلکه  نیست،  مطلق  اضافه تولید  می شود، 
که کاالی زیادی و اضافه بر مصرف مورد نیاز جامعه وجود ندارد. کاالها به 
را  آن  بهای  نیست  قادر  کننده  مصرف  که  به حساب می آیند  »زائد«  این علت 
»زائد«  پوشاک  و  از خوراک  انبارها  که  زمانی  در  نتیجه، درست  در  بپردازد. 
می مانند. چنین  و لخت  انبار گرسنه  کنار همان  در  انسان  میلیون ها  پر شده، 
پدیده ای را نمی توان با عوامل روانی و طبیعی و فنی توضیح داد، زیرا اگر این 
عوامل تأثیری هم در تولید بگذارند، در میزان مطلق محصول اجتماعی است 
و نه در میزان نسبی آن. مثاًل خشکسالی یا بارندگی های مساعد می تواند سبب 
افزایش یا کاهش میزان مطلق محصوالت کشاورزی شود، ولی از روی تأثیر 
توجیه  نسبی است  را که اضافه تولید  نمی توان بحران اضافه تولید  این عوامل 
نیازمند  انسان  میلیون ها  وقتی که  درست  دلیل  چه  به  که  نمود  روشن  و  کرده 

نان اند و بدان دست نمی یابند، »گندم اضافی« در بازار وجود دارد.
دّوم اینکه بحران اقتصادی پدیده ای است که تنها به شیؤه تولید سرمایه داری 
اختصاص دارد. جامعٔه بشری در طول هزاران سال زندگی پیش از سرمایه داری، 
هرگز با چنین پدیده ای روبرو نشد. عوامل طبیعی، و از جمله سال های مساعد 
نیز وجود داشت و دشواری هایی پدید  نامساعد کشاورزی، در آن زمان ها  و 
می آورد، اّما بحران اقتصادی از نوعی که در زمان سرمایه داری پدید آمد، قبل 
از آن هرگز دیده نشده است. و از آنجایی که بشر با تکامل وسایل و ابزارهای 
می کند،  پیدا  طبیعی  عوامل  بر  بیشتری  تسلط  فنون  و  علوم  پیشرفت  و  تولید 
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دلیلی ندارد که تأثیر این عوامل در دوران سرمایه داری تشدید شود.
بحران  می گیرد،  را  سرمایه داری  جای  که  نیز  سوسیالیستی  جامعٔه 
به اصطالح  و  فنی  عوامل  به  تکیه  بودن  غیرمنطقی  اینجا  در  نمی شناسد. 
شتاب  سوسیالیستی  جامعٔه  در  زیرا  است،  آشکار  کاماًل  تکامل«  »شتاب 
از سرمایه داری است. جامعٔه سوسیالیستی در مدت  بیشتر  به مراتب  تکامل 
با وجود رشد بسیار سریع و کوشش مداوم برای استفاده  نیم قرن،  از  بیش 
اقتصادی  بحران های  از  سایه ای  حتی  فن،  و  علم  دستاوردهای  آخرین  از 

اضافه تولید را به خود ندیده است.
سّوم اینکه تاریخ بحران های اقتصادی سرمایه داری معلوم است. نخستین 
بحران بزرگ اقتصادی در 1825 در انگلستان پدید آمد، و سپس هر 8 تا 12 
سال یک بار تکرار شد )و هر کشوری را که وارد مرحلٔه سرمایه داری شده بود 
فرا گرفت(. از بحران 1329 – 1933 به بعد، بر اثر تنظیم دولتی-انحصاری 
اقتصاد سرمایه داری، در این تناوب تغییراتی حاصل شده و فاصلٔه بحران های 
تغییری  بازتولید سرمایه داری  بودن  َادواری  در  اقتصادی کوتاه تر شده1، ولی 
رخ نداده است. پیدایش متناوب بحران ها را نه با عوامل طبیعی و نه با عوامل 
فنی و روانی نمی توان توضیح داد. این بحران ها نه با تغییر لکه های خورشید و 
نه با حرکت زهره و نه با اختراعات نوین هم زمان نبوده اند، و کاماًل غیرمنطقی 

است که برای انسان ها َادوار روانی »کم مصرفی« در نظر بگیریم.
علل  از  را  علمی  و  درست  تحلیل  تنها  مارکسیستی  سیاسی  اقتصاد 
روشن  علمی  دقت  با  مارکسیسم  می دهد.  دست  به  اقتصادی  بحران های 
است  سرمایه داری  درونی  تضادهای  نتیجٔه  اقتصادی  بحران های  که  می کند 
گفتیم،  چنان که  بحران،  می کند.  تظاهر  بحرانی  صورت  به  چندگاه  هر  که 
سرمایه داری  گردش  هدف  زیرا  می کند،  بروز  کاال  گردش  عرصٔه  در  ابتدا 
کاال به هیچ وجه توزیع محصوالت میان نیازمندان نیست، بلکه سامان دهی و 
پیدا  تا وقتی مشتری پولداری  نقد کردن اضافه ارزش موجود در کاالست، و 

بررسی  جداگانه  طور  به  معاصر  سرمایه داری  بخش  در  معاصر  اقتصادی  بحران های  ویژگی    -1
خواهد شد.
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نشود که قادر به پرداخت بهای کاال باشد، کاال در انبار خواهد ماند، ولو اینکه 

میلیون ها نفر به مصرف همان کاال نیازمند باشند.
شیؤه  مجموعٔه  خاص  می کند،  تظاهر  گردش  عرصٔه  در  ابتدا  که  تضادی 
تولید سرمایه داری است که در آن هدف از تولید، ایجاد ارزش مصرف نیست، 
درست  و  است.  سرمایه داران  صندوق  کردن  ُپر  و  اضافه ارزش  تولید  بلکه 
سرمایه داری  تکامل  قانون  و  محّرکه  عامل  اضافه ارزش  تولید  که  امر  همین 

است، بحران های اقتصادی را ناگزیر می سازد.
اصلی  تضاد  که  دادیم  توضیح  سرمایه داری  اقتصاد  تضادهای  بررسی  در 
از تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تصاحب  سرمایه داری عبارت است 
تولید تشدید  اجتماعی  با رشد سرمایه داری، خصلت  و تملک سرمایه داری. 
می شود و اجزای سرمایه ٔ اجتماعی در جریان تولید چنان به هم می پیوندند که 
این سرمایٔه واحد  به صورت سرمایٔه واحدی درمی آید. ولی مالکیت اجزای 
از آِن سرمایه داران جداگانه است که هریک می کوشد به حساب دیگری سهم 
بیشتری از اضافه ارزش تولید شده را به دست آورد، و لذا درست در زمانی که 
برقراری نظم و برنامه ریزی واحد در مقیاس عمومی جامعه ضروری است، 
مالکیت خصوصی سرمایه داری هرج ومرج می آفریند و بازتولید سرمایه داری 
دیگری  بحران ها چیز  دیگر،  به عبارت  بحران می سازد.  را هر چندگاه دچار 
نیستند جز تظاهر تضادهای سرمایه داری، و حل موقت این تضادها و برقراری 
موقت تناسب الزم میان رشته های گوناگون تولید، که به شکل کورکورانه و 

لذا بسیار خشن و ویرانگری انجام می گیرد.

2. خصلت ادواری بازتولید سرمایه داری

پدیده ای  ناگزیر درمی گیرند، چنان که گفتیم  به طور  که  اقتصادی  بحران های 
هستند متناوب. بدین معنا که حالت بحرانی برای همیشه اقتصاد سرمایه داری 
فرود می آید،  اقتصاد  بر  این حالت همچون صاعقه ای  بلکه  نمی گیرد،  فرا  را 
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به نوبٔه خود سبب می شود که تناسب ضرور میان  َدرَهم می ریزد، ولی  آن را 
رشته های گوناگون از نو برقرار شود، و اقتصاد سرمایه داری از نو جان بگیرد، 
رونقی پیدا کند و به سطح باالتری برسد، تا دوباره با بحران فاجعه آمیز نوینی 
خصلت  سرمایه داری  بازتولید  می گوییم  که  معناست  این  به  گردد.  روبرو 

ادواری دارد: از بحران به بحران می رود.
هر دوِر بازتولید سرمایه داری از چهار فاز یا مرحله می گذرد، که عبارتند 

از1: 1- بحران، 2- رکود یا کسادی، 3- آغاز رونق نوین، 4- رونق

چرا بازتولید سرمایه داری درست از این چهار فاز می گذرد؟ زیرا بحران 
جامعه  مصرف  و  می یابد  کاهش  بسیار  تولید  می کند،  کسادی  و  رکود  ایجاد 
مؤسسات  مرحله،  این  در  می گردد.  تأمین  انبارها  موجودی  از  حدودی  تا 
نبرد رقابت که بسیار دشوار  پیروزی در  از رکود و  برای نجات  سرمایه داری 
برتر  تکنولوژی  و  مدرن تر  ماشین آالت  از  که  می افتند  آن  فکر  به  است،  شده 
استفاده کنند. آنها در فاز بحران و کسادی احساس می کنند که ماشین آالت و 
بر رقبا  پیروزی شان  تأمین  به  آنها، دیگر قادر  تأسیسات، یعنی سرمایه ٔ استوار 
باشد،  استفاده  قابل  نو و  فیزیکی کاماًل  نظر  از  این ماشین آالت شاید  نیست. 
با ماشین های مدرن تر و بارآورتر، کهنه و  اّما از نظر مورال، یعنی در مقایسه 
این  با  و  کنند  نو  را  خود  استوار  سرمایٔه  مجبورند  آنان  است.  شده  مستهلک 
استوار،  نو کردن سرمایه های  به حساب  بدهند.  تکانی  بازار  به  اقدام خویش 

کلمات  این  به جای  معموالً  ایران،  سرمایه داری  امروزی  مطبوعات  و  اقتصادی  کتاب های  در    -1
تعبیرات نرم تری به کار می برند. به جای بحران، اوج رونق؛ به جای رکود، انقباض؛ و به جای رونق، 

انبساط.

بحران بحران بحران

آغاز رونق آغاز رونق

رونق
رونق

رکود و کسادی

رکود و کسادی
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دریافت  تازه  سفارش های  تولید-  وسایل  تولید  ماشین سازی-  کارخانه های 
بیکار  کارگران  از  گروهی  می توانند  و  می گیرد  رونقی  کارشان  و  می کنند 
می توانند  می گیرند،  دستمزدی  که  کارگران  این  نمایند.  دعوت  کار  به  را 
کاالهای مصرفی بیشتری از بازار بخرند، نیاز به این کاالها زیادتر می شود، و 
کارخانه های تولید کنندٔه وسایل مصرف نیز تکانی می خورند. آنها نیز گروهی 
از بیکاران را به کار می گیرند و سرمایه های استوار خود را نو می کنند. به این 
تأثیر  و  تضادها  تراکم  اثر  بر  تا  می رود  پیش  رونق  مرحلٔه  گام به گام  ترتیب، 
هرج ومرج به بحران بعدی برسد. اهمیت نوسازی سرمایٔه استوار در ایجاد و 
آغاز رونق نوین سبب می شود که طول موج بحران های اقتصادی سرمایه داری 
کم وبیش با مدت استهالک سرمایه ٔ استوار تطبیق کند. این مدت در گذشته 8 

تا 12 سال بود و حاال کوتاه تر است.

v   v   v   v

سرمایه داری،  بازتولید  ادواری  خصلت  و  اقتصادی  بحران های  ناگزیری 
نشانٔه آشکاری است از اینکه شیؤه تولید سرمایه داری جنبٔه تاریخی و گذرا دارد 
و باید جای خود را به شیؤه تولید عالی تر سوسیالیستی بدهد که در آن سرمایٔه 
پدید  تضادی  دو  آن  میان  در  لذا  و  دارد،  اجتماعی  مالکیت  اجتماعی،  واحد 
نمی آید. مسائل دشوار بازتولید اقتصادی به دست تقدیر کور و تأثیر خودپو و 
ویرانگر قوانین اقتصادی بازار رقابت سپرده نشده، بلکه از طریق برنامه ریزی 
علمی به درستی هدایت می شود. هرج ومرج جای خود را به رهبری بینا و نظم 

دقیق می سپارد. بحران از فرهنگ اقتصادی حذف می گردد.�
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