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  فهھھرستفهھھرست

پيیشگفتارر ماززيارر ررااززییپيیشگفتارر ماززيارر ررااززیی

مقدمه یی لئونن ترووتسکیمقدمه یی لئونن ترووتسکی

ررووشش ماررکسررووشش ماررکس

ماررکسيیزمم وو دداانش ررسمیماررکسيیزمم وو دداانش ررسمی

قانونن ااررززشش کاررقانونن ااررززشش کارر

نابراابریی وو ااستثماررنابراابریی وو ااستثمارر

ررقابت وو اانحصارر ررقابت وو اانحصارر 

تمرکز ثرووتت وو ررشد تضاددهھھھایی ططبقاتیتمرکز ثرووتت وو ررشد تضاددهھھھایی ططبقاتی

آآيا آآموززشش ماررکس منسوخخ گردديدهه ااست؟آآيا آآموززشش ماررکس منسوخخ گردديدهه ااست؟

تئورریی بيینواايی فزاايندههتئورریی بيینواايی فزاايندهه

 [کاررگر] بيیکارر نو [کاررگر] بيیکارر نویییی  [قشر] ماددوونن ططبقه[قشر] ماددوونن ططبقهااررتش ذذخيیرهه ووااررتش ذذخيیرهه وو

ززوواالل ططبقاتت متوسطززوواالل ططبقاتت متوسط

بحراانن صنعتیبحراانن صنعتی

"تئورریی فرووپاشی""تئورریی فرووپاشی"

گی سرمايه ددااررییگی سرمايه ددااررییهه هه پوسيیدپوسيید

 نوين نوينیییی  فاشيیزمم وو معاملهفاشيیزمم وو معامله
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پيیشگفتارر ماززیارر ررااززیی بهپيیشگفتارر ماززیارر ررااززیی به

ماررکسيیزمم ددوورراانن ما»  ااثر لئونن ترووتسکیماررکسيیزمم ددوورراانن ما»  ااثر لئونن ترووتسکی««

 دداارریی ددااررییددرر ررااستایی تدااررکک نظریی عليیه نظامم سرمایهددرر ررااستایی تدااررکک نظریی عليیه نظامم سرمایه

  کاررگر اایراانن٬، ددرر ددوورراانن حساسس وو سرنوشت ساززیی ییططبقه

 فعاليیت هھھھایی عملی ضد سرمایه دداارریی ططبقه قراارر گرفته ااست.

 می گيیردد. هھھھدفف نهھھایی یی کاررگر اابعادد نوین وو ررااددیکالی به خودد

  کاررلل ماررکس ساززمانن ددااددنن "قهھھر ییططبقه یی کاررگر به گفته

 ماددیی" براایی "متشکل کرددنن پروولتارريا ددرر قالب يک ططبقه٬،

 بوررژژووااززیی٬، وو تسخيیر قدررتت سيیاسی به سرنگونن کرددنن سيیاددتت

" ااست. .ووسيیله یی پروولتارريا ...وو االغاء مالکيیت خصوصی ..

  آآماددهه ساززیی وو تدااررکک ااین هھھھدفف نهھھایی کسب آآگاهھھھی ییالززمه

 ضد سرمایه دداارریی وو آآگاهھھھی سوسيیاليیستی ااست. آآگاهھھھی ضد

 سرمایه دداارریی ددرر مباررززااتت ررووززمرهه کاررگراانن حاصل می شودد.

 ررهھھھبراانن عملی کاررگراانن حامل ااین آآگاهھھھی ددرر جامعه سرمایه

 دداارریی هھھھستند. چکيیدهه عمل ططبقه کاررگر ددرر قالب یک برنامه
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 سوسيیاليیستی بخشی اازز آآگاهھھھی ضد سرمایه دداارریی رراا مبدلل به

 آآگاهھھھی سوسيیاليیستی نيیز می کند.  ااما؛ بخش قابل مالحظه

 آآگاهھھھی سوسيیاليیستی نوين برخالفف ساير اانگيیزهه هھھھایی جواامع

 ما قبل اازز سرمايه دداارریی٬، محصولل تکامل "تئورریی" ااست. تشديد

 تضاددهھھھایی ططبقاتی؛ اايجادد تشکل هھھھایی مستقل کاررگریی؛ وو نهھھايتاً

 رروويی ططبقه یی کاررگر با سرمايه دداارریی وو شوررشش هھھھا وورر دد رروو

 ططغيیانن هھھھا وو ااعتصاباتت کاررگریی٬، پديدهه هھھھايی هھھھستند که ددرر ددرروونن

 می پيیوندند. ااما صرفاً با ووقوععبه  سرمايه دداارریی  ییجامعه

 عصيیانن وو خشم وو ااعترااضاتت توددهه اایی وو اايجادد تشکل هھھھایی

 یی (سنديکاهھھھا؛ ااتحادديه هھھھا؛ ااتحادد عمل هھھھا وومستقل کاررگر

 جبهھھه هھھھایی ووااحد کاررگر) "سيیاددتت بوررژژووااززیی" االزااماً اازز ميیانن

 برددااشته نمی شودد. ططرحح مطالباتت عمومی «ضد سرمايه

 دداارریی» یا شعارر «لغو کارر مزددیی» بدوونن توضيیح پايه هھھھایی ماددیی وو

 چگونگی ااعمالل آآنن مطالباتت؛ نه تنهھھا کافی نيیست بلکه ططبقه

 یی کاررگر رراا ددرر تندباددهھھھایی مباررززهه ااشش عليیه سرمايه دداارریی خلع

 ططبقه یی کاررگر نيیازز به اابزاارر برندهه تریی دداارردد وو آآننسالحح می کند. 

 ددرر ددرروونن هھھھم تئورریی اانقالبی ااست که ددررعالی ترین شکل آآنن

 یک حزبب پيیشتازز کاررگریی تجلی می یابد. دداانش

 سوسيیاليیستی که محصولل تجارربب تارريخی جنبش کاررگریی وو

 تحليیل ااقتصاددیی وو ااجتماعی ااست٬، پيیش شرطط هھھھایی ضروورریی
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 براایی رريشه کن کرددنن نظامم سرمايه دداارریی ااست. بدوونن تئورریی

  سرمايه دداارریی جايگزين کرددنن آآنن ییاانقالبی وو ددررکک جامعه

غيیرممکن ااست. 

  هھھھنگامی که لئونن ترووتسکی ددرر مکزيک ززندگی١۱٩۹٣۳٩۹ددرر آآوورريل 

 می کردد٬، ررساله اایی به مثابه مقدمه اایی بر اافکارر ززندهه یی کاررلل

 ماررکس٬، (کتابی که  ددرر هھھھمانن سالل توسط اانتشاررااتت النگمنز

 گرين وو شرکاء٬، اانتشارر يافت) رراا به ررشته یی تحرير ددرر آآوورردد.

 ناشر٬، به دداليل فنی٬، بخش هھھھايی اازز نوشته یی ترووتسکی رراا

 حذفف کردد. ااين بخش هھھھا ددرر شکل کامل نوشته یی ااصلی تا

  به اانگليیسی اانتشارر نيیافت. ددرر ااين سالل نوشته یی١۱٩۹۴٧۷سالل 

 ااصلی به ططورر کامل تحت عنواانن «ماررکسيیزمم» ددرر ااياالتت متحدهه

اانتشارر يافت. 

  ااين مقاله یی ترووتسکی با خالصه کرددنن وو تطابق ددااددنن تحليیل

 ماررکس ددرر قرنن نوززددهھھھم با شراايط ررووزز٬، مختصرااً به توضيیح قواانيین

 سيیستم سرمايه دداارریی پرددااخته ااست. آآنن جايی که ماررکس

 دداانسته هھھھایی خودد اازز شراايط بريتانيیا٬، که ددرر آآنن ززمانن اازز توسعه

 يافته ترين کشوررهھھھایی سرمايه دداارریی بودد٬، رراا مورردد ااستفاددهه قراارر

 ددااددهه٬، ترووتسکی اازز آآمارر وو ااررقامم مربوطط به ااياالتت متحدهه٬،

 به عنواانن پرقدررتمندترين مرکز سرمايه دداارریی ددرر قرنن حاضر٬،

ااستفاددهه کرددهه ااست. 
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  قرنن بيیستم٬، هھھھمانند اامرووزز٬،  ددست٣۳٠۰  یی ددهھھھه ییددرر آآستانه

 هھھھایی تعيیيین کنندهه ووررددهھھھایی اانقالبی جنبش کاررگریی با شکستآآ

 اایی موااجه شدند وو گراايش هھھھایی ررااست گراایی فاشيیستی رروو به

 هھھھایی سرمايه دداارریی اازز ررشد نهھھاددند. بحراانن عميیق ااقتصاددیی نظامم

 يک سو٬، وو عدمم ووجودد ررهھھھبریی اانقالبی کاررگریی ددرر سطح

 جهھھانی٬، اازز سویی دديگر٬، پيیشروویی هھھھایی جنبش کاررگریی عليیه

 هھھھایی ساززشش نظامم سرمايه دداارریی رراا مسدوودد کرددند. سيیاست

 ووررددهھھھایی جنبش آآططبقاتی ااستاليینيیسم ٬،آآخرين سنگرهھھھا وو ددست

 کاررگریی رراا به نابوددیی کشاند. ددرر ااين ددووررهه٬، جو ررخوتت وو ددلل

 سرددیی بر ررووشنفکراانن اانقالبی غلبه کردد. عدهه اایی اازز شکست

 هھھھرااسانن شدهه وو مباررززااتت ططبقاتی رراا ررهھھھا کرددهه وو برخی دديگر

 علل شکست رراا ددرر خودد نظرياتت اانقالبی جستجو کرددند وو به

 کشف عقايد "نوين" مشغولل شدند. ااما٬، ددرر مقابل ااين ررووند٬،

 ووررددهھھھایی اانقالبی آآعدهه اایی نيیز کماکانن به حفظ وو تدااوومم ددست

 کمر بستند وو نظرياتت وو سنن اانقالبی رراا ررهھھھا نکرددند وو ددرر

 هھھھایی مؤثر برددااشتند. تارريخ جنبش ررااستایی تکامل آآنانن گامم

 گيیر نظرياتتی گانن پهه کاررگریی٬، تارريخ مباررززااتت اادداامه ددهھھھند

سوسيیاليیسم اانقالبی بوددهه وو هھھھست.

  ددنيیا هھھھنوزز ددرر چنگ عميیق ترين٬، ططوالنی ترين وو١۱٩۹٣۳٩۹ددرر سالل 

 وويراانن  کنندهه ترين بحراانن ااقتصاددیی سيیستم سرمايه دداارریی٬، که
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 تا آآنن ززمانن تجربه نشدهه بودد٬، به سر می بردد. تمامم تالشش هھھھايی

 که براایی حل ااين بحراانن اانجامم گرفت٬، چه اازز ططريق ااصالحاتت اازز

 نوعع «نظم نوين» ددرر ااياالتت متحدهه٬، وو چه نوعع «جبهھھه یی خلق»

 ددرر فراانسه وو يا اانهھھداامم فاشيیستی یی ددموکرااسی ددرر آآلمانن٬،

 هھھھمه وو هھھھمه غيیر موفق بوددند. ااين ووضعيیت تا پس اازز جنگ

 جهھھانی ددوومم به ططولل اانجاميید٬، تا ااين که پس اازز معرفی سيیستم

 ااقتصاددیی جنگی مدااوومم وو يا نيیمه مدااوومم بودد که سرمايه دداارریی

 تواانست توااززنن ددووباررهه اایی بر سيیستم خودد حاکم گرددااند وو

ددووررهه اایی ططوالنی اازز شکوفايی وو توسعه رراا آآغازز کند.

  به قتل ررسيید وو بنابر ااين ززندهه نبودد١۱٩۹۴٠۰ترووتسکی ددرر سالل 

 تا ددووررهه یی آآخرِ کساددیی یی ااقتصادد سرمايه دداارریی رراا نه ببيیند وو نه

 ددرر مورردد آآنن بنويسد. ااوو ددرر مورردد ووقوعع جنگ پيیش گويی کردد٬، ااما٬،

 به چگونگی ااتمامم آآنن٬، وو يا ااين که به کجا ختم می شد٬، به ططورر

 صحيیح ااشاررهه نکردد. ااوو خاتمه یی جنگ رراا هھھھمرااهه با ووقوعع اانقالبب

 می پندااشت وو فکر می کردد که باززساززیی یی پس اازز جنگ ددرر

 چاررچوبب يک سيیستم سوسيیاليیستی صوررتت خوااهھھھد گرفت.

 االبته اانقالباتی پس  اازز جنگ جهھھانی ددوومم به ووقوعع پيیوست٬، ااما٬،

نه ددرر کشوررهھھھایی توسعه يافته یی صنعتی.

 هھھھر گوشه اایی اازز ددنيیایی سرمايه دداارریی به هھھھمانن ااندااززهه بحراانن

 . ااما٬، شکست ووددااشت که ترووتسکی ددرر ااين مقاله توصيیف کردد
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 تعويق اانقالبب ددرر کشوررهھھھایی اامپرياليیستی ددرر اابتداا به سرمايه

 دداارریی فرصت نفس کشيیدنن٬، وو پس اازز آآنن فرصت بهھھبوددیی

 بخشيیدنن به ااووضاعع خودد رراا دداادد. ووضعيیت يک ططبقه یی حاکم وو يا

 يک سيیستم ااجتماعی تا موقعی که قدررتت رراا ددرر ددست خودد

 دداارردد٬، هھھھيیچگاهه کامالً نوميیداانه نخوااهھھھد بودد. ااين نظریی بودد که

ترووتسکی باررهھھھا مطرحح کرددهه بودد. 

 هھھھم چنيین گسترشش ددااخلی مباررززهه یی ططبقاتی ددرر ااياالتت

 متحدهه به گونه اایی غيیر اازز آآنن چه ترووتسکی پيیش گويی کرددهه

 "ددووررهه یی نوينی اازز ااستقاللل جنبشبودد٬، به پيیش ررفت٬، به جایی 

 ططبقاتی پروولتارريا وو ددرر عيین حالل ددووررهه یی نوينی اازز ماررکسيیسم

 ووااقعی" که ططی آآنن آآمريکا "با چند خيیزشش به ااررووپا می ررسد وو اازز

 آآنن سبقت می گيیردد"٬، به ددنبالل جنگ جهھھانی ددوومم سرمايه دداارریی

 آآمريکا اازز ططريق ترکيیبی اازز ااعطاء اامتيیاززااتت ااقتصاددیی وو اايجادد

 توهھھھماتت حولل جنگ سردد٬، جنبش کاررگریی آآمريکا رراا رراامم وو ااهھھھداافف

 آآنن رراا به سرقت بردد. ددرر آآنن ززمانن ماررکسيیست هھھھایی ووااقعی

بايستی تنهھھا براایی اادداامه یی حيیاتت خودد مباررززهه می کرددند. 

 ااما ااگر پيیش گويی ترووتسکی ددرر مورردد آآيندهه یی ماررکسيیزمم ددرر

  قراارر گرفت١۱٩۹۵٠۰،٬آآمريکا موضوعع اابتذاالل گریی عدهه اایی ددرر ددهھھھه یی 

  ااين اابتذاالل گریی اازز چنانن ووجه  وواااليی برخورردداارر١۱٩۹۶٠۰ددرر ددهھھھه یی 

 نبودد. ززيراا٬، با ااحيیاء مباررززهه یی ااجتماعی با اابعادد توددهه اایی خودد٬، ددهه
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 هھھھا هھھھزاارر نفر٬، براایی پيیداا کرددنن ررااهه حلی براایی بروونن ررفت اازز جامعه

 اایی که به ططورر ووااضح به هھھھمانن ااندااززهه بيیمارر بودد که جامعه یی

 ٬، ااما به شکل دديگریی٬، به ااددبيیاتت ماررکسيیستی١۱٩۹٣۳٠۰ددهھھھه یی 

  سالل اازز۴٠۰رروویی آآووررددند. اامرووزز نيیز پس اازز سپریی شدنن 

 ١۱٩۹٧۷٠۰،٬سيیاستهھھھایی نئوليیبراالی خانم تاچر وو آآقایی رریگانن پس اازز 

ما شاهھھھد ووضعيیت مشابهھھی ددرر سطح جهھھانی هھھھستيیم.

 ترووتسکی پيیش گويی یی ددرر ااين مقاله وو ددرر نوشته جاتت دديگر

 . ترااکم وو تمرکز سرمايه ددررخودد کردد که ددررست به هھھھدفف خورردد

 ددست شرکت هھھھایی اانحصارریی اایی که ااوو ددرر مورردد آآنن هھھھا مطرحح

 کردد که "ددرر گذشته تدااوومم يافته ااند وو ددرر آآيندهه تا به آآخر اادداامه

 خوااهھھھند يافت"٬، علی ررغم هھھھرگونه قانونی که ممکن ااست به

 تصويب ررسيیدهه باشد٬، بيیش اازز آآنن که ااوو وو کاررلل ماررکس پيیش

 گويی کرددهه بوددند٬، تدااوومم يافت (به ددليیل ااين که آآنن هھھھا توقع

 ندااشتند که سرمايه دداارریی به توااند تا ااين حد ددوواامم بيیابد). تارريخ

 نگارراانن رراادديکالل وو جواانن تر تاززهه به کاررااکتر اامپرياليیستی یی جنگ

 جهھھانی ددوومم٬، که ترووتسکی قبل اازز ووقوعع آآنن به تحليیل آآنن

 پرددااخت٬، پی برددهه ااند. پيیش گويی ترووتسکی مبنی بر گسترشش

 جهھھانی سلطه یی اامپرياليیزمم آآمريکا کامالً صحت خودد رراا ثابت

کردد.
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 ااما ااشتباهه خوااهھھھد بودد که ددرر مورردد ااهھھھميیت ااين پيیش گويی هھھھا

 ااغرااقق ووررززيم٬، به وويژهه ددرر مورردد پيیش گويی هھھھایی کوتاهه مدتت؛ وو يا

 .اازز آآنن هھھھا ااعتبارر ماررکسيیسم ددرر ددوورراانن خودد رراا ااستنتاجج نمائيیم

 ترووتسکی پيیغمبر نبودد٬، خوددشش هھھھم چنيین لقبی رراا نمی

پذيرفت.

 : "يک پيیشچند ماهه پس اازز نگاررشش ررساله یی حاضر ااوو نوشت

 بيینی سيیاسی نمی توااند به ااندااززهه یی يک پيیش بيینی نجومی

 به صحت خودد وواانمودد کند"٬، ااين پيیش بيینی تنهھھا موقعی "کافی

 خوااهھھھد بودد که ددرر آآنن نشانه هھھھایی صحيیح تکامل يک خط کلی وو

 کمک به جهھھت يابی مشخص سيیر حوااددثث تعيیيین گرددند٬، سيیر

 حوااددثی که ددرر ططی آآنن خط ااصلی به ططورر ااجتنابب ناپذيریی يا به

 ططرفف ررااست تغيیيیر مسيیر خوااهھھھد دداادد وو يا به ططرفف چپ" (نوشته

).٬١۱١۱۶، صص ١۱٩۹٣۳٨۸- ١۱٩۹٣۳٩۹جاتت لئونن ترووتسکی 

  ددرر ططی ااظظهھھارر نظر خودد ددرر مورردد١۱٩۹٣۳٧۷ترووتسکی ددرر سالل 

 ٬، چنيین گفت: "ااما١۱٨۸۴٧۷تدااوومم موضوعيیت مانيیفست کمونيیسم٬، 

  سالل ررشد بی نظيیر٩۹٠۰ااين بدين معنی نيیست که پس    اازز 

 نيیرووهھھھایی مولدهه وو مباررززهه یی ططبقاتی گسترددهه٬، مانيیفست نه به

 تصحيیحاتی وو نه به ااضافاتی نيیازز نداارردد. برنامه هھھھا وو  پيیش بيینی

 هھھھا ددرر پرتو تجربه٬، به عنواانن بزررگگ ترين محک منطق اانسانن٬، به

 آآززمايش گذااشته می شوند. مانيیفست هھھھم به تصحيیحاتت وو
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 ااضافاتی نيیاززمند ااست." وو ااوو ددرر جهھھت توضيیح ااشتباهھھھاتت

 مانيیفست قدمم برددااشت. ااشتباهھھھاتت تحليیلی وو ززمانی٬، وو براایی

 تصحيیح آآنن هھھھا- االبته نه اازز ططريقی که منجيیانن آآکاددميیک سرمايه

 دداارریی تالشش می کنند٬، بلکه٬، "ططبق متدیی که ددرر پايه هھھھایی خوددِ

مانيیفست قراارر ددااددهه شدهه ااند."

 ترووتسکی پيیش بيینی هھھھایی خودد رراا بيیشتر اازز پيیش بيینی هھھھایی

 . ززيراا٬، براایی ااووماررکس وو  اانگلس غيیر قابل اانتقادد نمی دداانست

 پيیش بيینی ررااهھھھنمایی عمل بودد٬، ررااهھھھی براایی توسعه یی جهھھت

 گيیریی براایی ددخالت مؤثر ددرر مباررززهه عليیه سرمايه دداارریی٬، متد ااوو

 ااين بودد که تالشش کند ددليیل ااشتباهه خودد رراا پيیداا کند وو پس اازز آآنن

 پيیش بيینی یی دديگریی کند. ااين آآنن چيیزیی ست که ددرر هھھھر عملی

وو توسط هھھھر دداانشمندیی ووااقعی اانجامم می گيیردد.

 هھھھایی حاکم بر شورروویی وو  نيیز با فرووپاشی نظامم١۱٩۹٩۹٠۰ددرر ددهھھھه 

 ااررووپایی شرقی وو تغيیيیر تناسب قواا به نفع اامپرياليیسم٬، بارر دديگر

 هھھھایی گريز اازز مرکز ددرر ميیانن "ررووشنفکراانن" ووحشت ززددهه اازز گراايش

 شکست٬، مشاهھھھدهه می شودد. ااپوززيسيیونن چپ اايراانن نيیز اازز ااين

 ووضعيیت مستثنی نبودد. شکست اانقالبب ااخيیر اايراانن نيیز موقعيیت

 آآنانن رراا ددوو چنداانن ووخيیم تر کرددهه ااست. تعداادد محافل٬، ددسته

 ددرر هھھھمه جا سايه اافکندهه هھھھایی ررنگاررنگ "نوآآوورریی" وو "نوططلب"

 ااست. اافراادد وو محافلی اازز گراايش هھھھایی نظریی متفاووتت وو حتی
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 نظرياتت اانقالبیمتضادد هھھھمه ددرر يک نکته تواافق نظر ددااررند: "

 وو منطبق با ووضعيیت کنونی نيیستند وو سابق کهھھنه شدهه ااند

بايد مباحث نوين اارراائه دداادد!"

 "تئورريک" متعددد نمودداارر ووضعيیت کنونیاانتشارر نشرياتت 

 "نوآآوورراانن" ااست. عدهه اایی ددست به "نقد" وو "کنکاشش" ززددهه ااند وو

 برخی نيیز صرفاً با اافزووددنن پسوند "نو" نشرياتت خودد رراا تزييین

 پُست «مدررنن»هھھھا وو «آآیندهه»نگراانن هھھھمه بر ااساسسکرددهه ااند. 

 ریاتت ررفرميیستی وو ددرر رردد ماررکسيیسم اانقالبی پا بر عرصهظن

  ددرر ووااقع مطلب "نو"اایی»نوآآووررااننحيیاتت گذااشته ااند. مدررنيیسم «

 هھھھایی به ااررمغانن نيیاووررددهه که هھھھمانن نظرياتت کهھھن گراايش

  کمونيیستی رراا صرفاً تبليیغ می کنندووررشکسته جنبش

 (کائوتسکيیزمم٬، مکتب فراانکفوررتت٬، وو غيیرهه). تمايالتت ضد نظرياتت

 سوسيیاليیستی اانقالبی ددرر بيیشتر نشرياتت به ووضوحح به چشم

می خورردد. 

 ددرر ااين تردديدیی نيیست که جريانن هھھھایی چپ می بايستی

 وو تحقيیق وو تکامل نظرياتت جديدپيیگيیراانه ددرر صددد تجسس 

 باشند. ااما کنارر گذااررددنن عمل متشکل سيیاسی وو عدمم ددخالت

 ددرر جنبش کاررگریی وو ضديت با نظرياتت اانقالبی وو تمايل به

 نظرياتت اانحراافی جنبش کمونيیستی٬، ررووشش صحيیح پيیشبردد وو

تکامل نظرياتت اانقالبی نيیست.
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 "نوآآوورراانن" اايراانی ااغلب ددرر رردد نظرياتت ماررکسيیسم اانقالبی٬، به

 نظرياتت کائوتسکی٬، برنشتاين (مکتب فراانکفوررتت) وو مدررنيیزمم٬،

  ااستناددددموکرااسی وو ااصالحح ططلبیپسا مدررنيیزمم وو سوسيیالل 

 می کنند. ددرر ووااقع٬، هھھھيیچ يک اازز ااين نظرياتت نه ددرر ززمانن خودد٬،

 . اامرووززگشايی مسايل جنبش کاررگریی بوددند وو نه "نو" وو ررااهه

 هھھھایی ددررست برعکس هھھھر يک اازز آآنن نظرياتت به ددررجه اایی نظامم

 اانقالبب موجودد سرمايه دداارریی منحط رراا توجيیه کرددهه وو نهھھايتاً مسيیر

 قرنن بيیست وو يکم٬، هھھھایی کاررگریی رراا منحرفف کرددند. اامرووزز٬، ددرر

 ططرحح ااين قبيیل نظرياتت به مثابه نظرياتت "نو"٬، برخوررددیی

 غيیرااصولی ااست. براایی مقابله با ااين قبيیل "نوآآوورریی"هھھھا٬،

 پيیشروویی کاررگریی وو اانقالبی اايراانن بايستی با ااين نظرياتت وو ووجه

.تمايزشانن با عقايد اانقالبی بيیشتر آآشنا شودد

 اامرووزز ووظظيیفه یی اانقالبيیونن آآنن ااست که براایی ترووتسکی وو لنيین

 آآنن کارریی رراا اانجامم ددهھھھند که ااین ددوو براایی ماررکس وو اانگلس اانجامم

 . نسل جواانن ددرر اایراانن٬، کاررگر ررووشنفکراانن وو ررووشنفکرددااددند

 کاررگراانن٬، باید نظریاتت کاررلل ماررکس٬، لنيین وو ترووتسکی  رراا مورردد

 مطالعه ددقيیق قراارر ددهھھھند٬، وو بيیاموززند چگونه اازز متد اانقالبی آآنن

 هھھھا ااستفاددهه کنند وو با شراايط اامرووزز ووقف ددهھھھند وو با متد وو برنامه

 یی آآنن هھھھا مدااخله کنند وو تدااررکک سرنگونی سيیاددتت بوررژژووااززیی یا

 نظامم سرمايه دداارریی  ساززمانن ددهھھھند. ززيراا ررهھھھبراانن ماررکسيیستی
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   محق بوددند که باوورر کنند سرمايه دداارریی اازز حل٢۲٠۰ وو ١۱٩۹ددرر قرنن 

 معضالتی که بشر ددرر مقابل آآنن هھھھا قراارر ددااددهه٬، عاجز ااست٬، که

 تناقضاتی که اازز ددرروونن سرمايه دداارریی بيیروونن آآمدهه٬، هھھھر شکل

 نوينی که به خودد به گيیرند٬،  نمی تواانند اازز ططريق ساززشش

 ططبقاتی وو ااصالحاتت حل گرددند٬، بلکه٬، به مباررززهه یی ططبقاتی وو

 ررهھھھبریی یی اانقالبی که به باززساززیی سوسيیاليیستی جامعه

 منتهھھی  می گردددد٬، نيیازز دداارردد.  ااين که سوسيیاليیسم نه تنهھھا يک

 نيیازز ااست که اامکانن پذير٬، بلکه٬، هھھھم چنيین مرحله یی مهھھم بعدیی

 ددرر تحولل تدرريجی یی جامعه یی بشریی  ااست. هھھھمانن ططورر که

 ترووتسکی ددرر مقاله اایی که ضميیمه یی هھھھميین نوشته گردديدهه

 می گويد: "هھھھيیچ ددليیلی براایی رردد متد علمی٬، تا ززمانی که هھھھيیچ

 کس٬، مطلقاً هھھھيیچ کس٬، چيیز برتریی براایی جايگزينی یی آآنن اارراائه

ندااددهه"٬، ووجودد نداارردد. 

 «ماررکسيیسم ددوورراانن ما» نوشته یی لئونن ترووتسکیمقاله یی 

گامی ااست ددرر ررااستایی شناخت ماررکسيیسم ددوورراانن ما ددرر 

.مقابل گراایش هھھھایی اانحراافی موجودد

١۱٣۳٩۹۵شهھھریورر 
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 یی لئونن ترووتسکی یی لئونن ترووتسکیمقدمهمقدمه

  مبانی ااقتصادد ماررکس به ییااين کتابب حاوویی آآموززشش فشرددهه

 کس نتواانسته ززبانن خودد ااوو ااست. با  ااين هھھھمه ااما٬، هھھھنوزز هھھھيیچ

 بهھھتر اازز خودد ماررکس تئورریی یی ااررززشش کارر رراا به تفصيیل تشريح

کند. 

 -که ااساسس کل نظامم خالصه یی جلد ااوولل کتابب سرمايه

 به هھھھمت «ااتو ررووله » با ددقت باشد- می ااقتصاددیی ماررکس 

  تحرير ییتمامم وو ددررکک عميیق اازز ووظظيیفه یی خطيیرشش٬، به ررشته

 ددررآآمد. ااووليین چيیزهھھھايی که حذفف گردديد٬، نمونه هھھھا وو تصاووير

 جاتینوشته منسوخخ بودد٬، سپس نقل قولل هھھھایی آآووررددهه شدهه اازز 

 که اامرووززهه تنهھھا اازز نقطه نظر تارريخی ااهھھھميیت ددااررند٬، بحث

 گانی که ااکنونن فرااموشش شدهه ااند ووهه (پلميیک) با نويسند

 باالخرهه٬، ااسنادد بسيیارر ززياددیی... مصوباتت پاررلمانی٬، گزااررشش هھھھایی

 هھھھا-که براایی ددووررهه یی مشخصی باززررسانن کاررخانه هھھھا وو مانند ااين

 ااهھھھميیت ددااشتند٬، حذفف گردديد. ااما ددرر ااين تلخيیص کوتاهه که

 بيیشتر به ددنبالل پی گيیریی تئورریی ااست تا ااهھھھداافف تارريخی٬، ااين

 آآقایی «ااتو ررووله» با تمامم تواانن خودد ددرر گنجد. نمی گونه مسائل 

 گونی بيیانن٬، حفظ ااستمراارر ددرر توسعه تحليیل علمی وو هھھھم
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 کوشش نمودد. ما بر ااين باوورريم که هھھھرگز اازز جانب ااوو به

 ااستنتاجاتت منطقی وو اانتقاالتت دديالکتيیکی یی تفکر [ماررکس]

 ددست برددهه نشدهه ااست. ااين تلخيیص به منظورر پی گيیریی

 بسيیارر ددقيیق وو متفکراانه تهھھيیه شدهه ااست وو براایی کمک به

 خواانندهه٬، آآقایی «ااتو ررووله» چکيیدهه توضيیحاتی رراا ددرر حاشيیه متن

آآووررددهه ااست.

 برخی اازز ااستدالالتت ماررکس٬، باالخص ددرر فصل ااوولل که مشکل

 می باشد٬، ممکن ااست براایی خواانندهه یی   ترين فصل 

 غيیرمبتدیی بيیش اازز ااندااززهه حاوویی ااستداللل٬، موشکافانه وو يا

 "متافيیزيکی" به نظر آآيد. ددرر حقيیقت ااين برددااشت٬، ناشی اازز

 عاددتی ااست که می خوااهھھھد به پديدهه هھھھایی بيیش اازز ااندااززهه

 ددهھھھد. کاال به بخش فرااگيیر٬، مرسوممبه عاددیی٬، برخوررددیی علمی 

 وو آآشنايی اازز حيیاتت ررووززمرهه یی ما تبديل شدهه وو ما که با الاليی

 نمی کنيیم به ااين اامر    به خواابب ررفته اايم٬، حتی سعی 

 بيیانديشيیم که چراا بشر اازز ااشيیایی مهھھمی که براایی حفظ حيیاتش

 نيیازز دداارردد٬، ددرر تعويض با سکه هھھھایی کوچک ططال يا نقرهه اایی که به

 هھھھيیچ کارریی نمی آآيد٬، صرفف نظر می کند. موضوعع به کاال محدوودد

 نمی شودد وو تنهھھا ااين يک مقوله نيیست٬، بلکه تمامم مقوالتت

 (مفاهھھھيیم پايه اایی) ااقتصادد باززاارر بدوونن هھھھيیچ تحليیلی٬، گويی هھھھم

 چونن بديهھھيیاتت پذيرفته شدهه ااست که پايه یی ططبيیعی رروواابط بيین
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 اانسانن هھھھا رراا تشکيیل می ددهھھھد. با ااين هھھھمه٬، ددرر حالی که

 ووااقعيیاتت ررووند ااقتصاددیی شامل کارر اانسانن٬، مواادد خامم٬، اابزاارر٬،

 ماشيین آآالتت٬، تقسيیم کارر٬، لزوومم توززيع توليیدااتت تکميیل شدهه بيین

 هھھھا ااست٬، مقوالتی گانن ددرر ررووند کارر وو مانند ااينهه شرکت کنند

 مزددهھھھا"٬، "سرمايه"٬، "سودد"٬، هھھھم چونن "کاال"٬، "پولل"٬، "ددست

 هھھھا تنهھھا اانعکاساتت نيیمه ررمزیی یی جنبه "ماليیاتت" وو مانند ااين

 هھھھایی گوناگونن آآنن ررووند ااقتصاددیی ددرر مغز اانسانن ااست که نه

 ددررکش می کند وو نه قاددرر به  کنترلل آآنن ااست. کشف ااين ررمزهھھھا

نيیازز به يک تحليیل عميیق علمی دداارردد.

 ددرر ااياالتت متحدهه آآمريکا که ددرر آآنن به کسی که يک ميیليیونن

 می شودد که ااوو يک ميیليیونن "ااررززشش" دداارردد٬، ددااشته باشد٬، گفته

 مفاهھھھيیم باززاارر بيیش اازز هھھھر جایی دديگریی عمق پيیداا کرددهه ااست. تا

 هھھھميین ااووااخر آآمريکايی هھھھا خيیلی کم به ماهھھھيیت رروواابط ااقتصاددیی

  ددرر سرززميین قدررتمندترين نظامم ااقتصاددیی٬، تئوررییفکر می کرددند.

 ااقتصاددیی هھھھموااررهه عقيیم باقی ماندهه بودد. تنهھھا بحراانن عميیق

 ااقتصاددیی ااخيیر بودد که بی باکانه اافکارر عمومی آآمريکايی رراا با

 رروو کردد. ددرر هھھھر به رروومشکالتت بنيیاددين جامعه یی سرمايه دداارریی 

 هھھھر آآنن کس که نتواانسته باشد بر عاددتت خودد ددرر پذيرشش حالل٬،

 بدوونن اانتقادد اانعکاساتت اايدئولوژژيک اازز پيیش آآماددهه شدهه یی

 توسعه یی ااقتصاددیی فائق آآيد٬، هھھھر آآنن کس که ددرر پيیروویی اازز
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 ماررکس٬، به ططبيیعت ذذااتی کاال به عنواانن سلولل پايه اایی ااررگانيیزمم

 سرمايه دداارریی پی نبرددهه باشد٬، ثابت خوااهھھھد کردد که تا اابد

 مبرمم ترين ترين وو نخوااهھھھد تواانست ددررکک علمی اازز مهھھم

آآشکاررساززیی ددوورراانن ما ددااشته باشد.

ررووشش ماررکسررووشش ماررکس

 چونن اابزاارر شناخت براایی تکررر عيینی اانسانی که اازز علم هھھھم

 یی ططبيیعت ااستفاددهه کرددهه٬، هھھھموااررهه لجوجانه وو مصراانه تالشش

 نموددهه تا خوددشش رراا خاررجج اازز حوززهه یی ااين علم قراارر ددهھھھد وو

 اامتيیاززااتت خاصی رراا ددرر شکل به ااصطالحح تباددلل با نيیرووهھھھایی

 ماوورراایی حسی (مذهھھھب) وو يا با فرضيیاتت ااخالقی یی بی اانتهھھا

 (اايدهه آآليیزمم)٬، براایی خودد محفوظظ دداارردد. ماررکس٬، اانسانن رراا قاططعانه

 وو براایی هھھھميیشه اازز ااين اامتيیاززااتت نفرتت آآوورر محروومم کردد وو به ااوو به

 عنواانن پيیوندیی ططبيیعی ددرر ررووند تکامل تدرريجی ططبيیعت ماددیی وو

 به جامعه یی اانسانن به عنواانن ساززمانن توليید وو توززيع وو باالخرهه

 ررفت جامعه به نظامم سرمايه دداارریی به عنواانن مرحله اایی اازز پيیش

یی بشریی٬، نگريست. 

 "قواانيین اابدیی"یی ااقتصادد نبودد. ااوو ووجوددهھھھدفف ماررکس کشف 

 چنيین قواانيینی رراا رردد کردد. تارريخ توسعه یی جامعه یی بشریی٬،

  مختلفی ااست که هھھھر کداامم ططبقتارريخ نظامم هھھھایی ااقتصاددیی یی

 قواانيین مختص خودد عمل می کند. اانتقالل اازز يک نظامم به نظامم
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 دديگر٬، هھھھميیشه به ووسيیله یی ررشد نيیرووهھھھایی مولد٬، مانند ررشد

 ددهھھھی یی کارر٬، تعيیيین می گردددد. تغيیيیرااتت وو ساززماننتکنيیک 

  معيینی٬، خصلت کمی ددااشته وو ییااجتماعی [اازز اابتداا] تا مرحله

 هھھھم نمیبه مبانی ااجتماعی٬، مانند ااشکالل رراايج مالکيیت رراا 

 قدررییبه رريزدد. ااما بعد ززمانی فراا می ررسد که نيیرووهھھھایی مولد 

 ررشد می يابد که دديگر نمی توااند خودد رراا ددرر قالب ااشکالل

 مالکيیت کهھھن محدوودد ساززدد. ددرر ااين ززمانن ااست که يک تغيیيیر

 ناگهھھانی)٬، ددرر نظم ااجتماعی ررااهه با شوکک(هھھھایی رراادديکالل هھھھم

 موجودد ررخخ می ددهھھھد. نظامم برددهه دداارریی يا جايگزين کمونن ااووليیه

 گردديد وو يا مکمل آآنن گشت. نظامم (سرووااژژیی) اارربابب ررعيیتی با

 ررفت هھھھایی ررووبنایی فئودداالی جانشيین برددهه دداارریی شد؛ پيیش

 یی یی شهھھرهھھھایی ااررووپا ددرر قرنن شانزددهھھھم شکلی اازز نظاممتجارر

 ررااهه ددااشت که اازز آآنن پس تا سرمايه دداارریی رراا براایی ااررووپا به هھھھم

 کنونن٬، چندين مرحله رراا پشت سر گذااشته ااست. ماررکس ددرر

 کتابب سرمايه ااشش به مطالعه یی عمومی ااقتصادد مباددررتت نمی

 ووررززدد٬، بلکه بر ااقتصادد سرمايه دداارریی که قواانيین خاصص خودد رراا

 دداارردد٬، تکيیه دداارردد. ماررکس تنهھھا ددرر ضمن عبورر ااست که اازز ساير

 هھھھا به منظورر ررووشن نظامم هھھھایی ااقتصاددیی يادد می کند وو اازز آآنن

کرددنن خصلت نظامم سرمايه دداارریی بهھھرهه می گيیردد.
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 "ااقتصاددااقتصادد خوددکفایی خانوااددهه یی ددهھھھقانن ااووليیه به 

 سيیاسی" نيیازز نداارردد٬، ززيراا ااين ااقتصادد٬، اازز يک ططرفف٬، ززير سلطه

 یی نيیرووهھھھایی ططبيیعی وو اازز سویی دديگر٬، ززير سلطه یی نيیرووهھھھایی

 سنتی ااست. ااقتصادد ططبيیعی وو جامع يونانی هھھھا وو ررووميیانن که بر

 برددهه هھھھا ااستواارر بودد٬، تحت کنترلل برددهه دداارراانی بودد که نيیروویی

  قواانيین ططبيیعت وو کارر ییهھھھا مستقيیماً به ووسيیله "نقشه"یی آآنن

 تواانن ددرر موررددبه می شد. هھھھميین رراا ممکن ااست   ررووززمرهه معيین 

  که بر رروویی آآنن کارر می کرددنداامالکک قروونن ووسطی با ددهھھھقانانی

 گفت. ددرر تمامم ااين مواارردد رروواابط ااقتصاددیی با ووجودد شکل خامم

 خودد٬، ووااضح وو ررووشن بودد. ااما ددرر مورردد جامعه یی معاصل مسأله

 کامالً فرقق می کند. ااين جامعه٬، رروواابط جامعه یی کهھھن وو ووجوهه

 ططورر کلی اازز بيین بردد.به  جواامع پيیشيین رراا کارر به ااررثث برددهه اازز

 رروواابط ااقتصاددیی یی نوين٬، شهھھرهھھھا٬، ررووستاهھھھا٬، ااستانن هھھھا وو ملت

 هھھھا رراا به هھھھم پيیوند ددااددهه ااست. تقسيیم کارر٬، سرااسر کرهه ززميین رراا

 ااحاططه کرددهه وو با اازز هھھھم پاشيیدنن سنت وو کارر ررووززمرهه٬، ااين

  معيینی تبديل نشدهه٬، بلکه جداا اازز ییقيیدووبندهھھھا خودد به نقشه

 می ررسيید که پشت آآگاهھھھی یی بشر وو ددوورراانديشی ااوو وو به نظر

 گی یی متقابل اانسانن به اانسانن٬،وواابسته عمل می کند.  سر ااوو

 گرووهه هھھھا٬، ططبقاتت وو ملل ددرر پی تقسيیم کارر ااجتماعی پيیش آآمدهه

  کسی ررهھھھبریی وو يا ااددااررهه نمی شودد. اانسانن هھھھا ییوو به ووسيیله
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 بهدديگر رراا  که يک دديگر کارر می کنند٬، بدوونن ااين براایی هھھھم

 که اازز نيیاززهھھھایی هھھھم با خبر باشند وو به ااميید شناسند٬، بدوونن ااين

 هھھھا به  نحویی که رروواابط بيین آآنن که وو يا حتی با ااين ااططميینانن ااين

 خودد رراا تنظيیم خوااهھھھد نمودد. االبته عموماً هھھھم هھھھميین ططورر ااست وو

شودد.می يا اازز رروویی عاددتت هھھھميین ططورر 

 خوااهھھھيیم علل رروويدااددهھھھاییبه ااين کامالً غيیرممکن ااست که 

  سرمايه دداارریی رراا ددرر آآگاهھھھی یی ذذهھھھنی یی- ییتکراارریی جامعه

 مقاصد وو نقشه هھھھایی- ااعضایی ااين جامعه بيیابيیم. رروويدااددهھھھایی

 که  سرمايه دداارریی٬، پيیش اازز آآنن ییتکراارریی یی عيینی یی جامعه

 پرددااززدد٬، فرموله شد. تا به اامرووززبه علم به ططورر جدیی به آآنن 

 قابل مالحظه اایی اازز اانسانن هھھھا هھھھيیچ چيیز ررااجع به  ااکثريت 

 سرمايه دداارریی نمی دداانند. هھھھمه یی قواانيین حاکم بر ااقتصادد 

 پديدهه یی ااقتصادد٬، نه اازز    قدررتت ررووشش ماررکس ددرر برخورردد ااوو به 

 نقطه نظر ذذهھھھنی یی برخی اافراادد که اازز نقطه نظر عيینی یی

 جامعه ددرر کل آآنن٬، سرچشمه می گرفت؛ ددررست مانند

 وو محقق علومم ططبيیعی ددرر برخوررددشش با يک کندوویی دداانشمند

عسل وو يا يک تپه اازز آآشيیانه مورريانه.

 ددررعلم ااقتصادد ااهھھھميیت تعيیيین کنندهه ددرر ااين ااست که مرددمم

 هھھھا ددرر مورردد آآنن ااعمالل٬، چه که آآنن چطورر عمل می کنند٬، نه ااين

  جامعه جایی نداارردد٬، ییپايه فکر می کنند. ااخالقق وو مذهھھھب ددرر
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 می جامعه رراا شکل  ییبلکه ااين ططبيیعت وو کارر ااست که پايه

 ددهھھھد. ررووشش ماررکس ماترياليیستی ااست٬، ززيراا اازز هھھھستی به

 می رروودد٬، نه برعکس. ررووشش ماررکس دديالکتيیکی ااست٬،  آآگاهھھھی

 ززيراا هھھھم ططبيیعت وو هھھھم جامعه رراا ددرر حالل سيیر تکامل تدرريجی

  جداالی ییکند وو خودد ررووند تکامل تدرريجی رراا نتيیجهمی برررسی 

می شمارردد. دداائمی بيین نيیرووهھھھایی متضادد بر

ماررکسيیزمم وو دداانش ررسمیماررکسيیزمم وو دداانش ررسمی

 . ااقتصادد سيیاسی ییماررکس پيیشيینيیانن خودد رراا ددااشت

  «آآدداامم ااسميیت» وو «دديويد رريکاررددوو»یی[که به ووسيیله] -کالسيیک

 کامل نظامم سرمايه دداارریی به ااووجج   قبل اازز بلوغغ ا-هھھھ وو مانند آآنن

 شکوفايی یی خودد ررسيید وو ااين٬، پيیش اازز آآنن بودد که ااين نظامم اازز

 فردداایی خودد هھھھرااسی ددااشته باشد. ماررکس به هھھھر ددوویی ااين

 تئورريسيین هھھھایی کالسيیک بزررگگ حق شناسی یی کامل خودد رراا

 با اادداایی قدرردداانی عميیق نشانن دداادد. معذاالک ااشتباهه ااساسی یی

 علم ااقتصادد کالسيیک ااين بودد که نظامم سرمايه دداارریی رراا به

 هھھھا می  ززمانن ییعنواانن ووجه حيیاتت عاددیی اانسانن ددرر هھھھمه

 که به آآنن تنهھھا به عنواانن يک مرحله یی پندااشت٬، به جایی ااين

 تارريخی ددرر تکامل جامعه یی بشریی بنگردد. ماررکس با اانتقادد اازز

 ااقتصادد سيیاسی شرووعع کرددهه٬، اازز ااشتباهھھھاتت آآنن وو نيیز  تناقضاتت
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 موجودد ددرر خودد نظامم سرمايه دداارریی پرددهه برددااشت وو ااجتنابب

 ططورر که ناپذيریی فرووپاشی آآنن رراا به نمايش گذااشت. هھھھمانن

  با تيیزهھھھوشی مشاهھھھدهه کرددهه ااست٬، آآموززششلوگزاامبوررگگ» «ررووززاا

 هھھھایی ااقتصاددیی ماررکس فرززند علم ااقتصادد سيیاسی یی کالسيیک

 ؛ فرززندیی که تولدشش به قيیمت ززندهه گی ماددررشش تماممااست

شد.

 دداانش با ررووشش هھھھایی جاددوويی ددرر مطالعه٬، دداانشمند رراا به هھھھدفف

 با پوست وو ااستخواانن جامعه تجربهنمی ررساند٬، بلکه می بايد 

 عالقه اایی که جامعه رراا شدهه باشد. هھھھمه یی منافع وو ااشتيیاقق وو

 به ددوو بخش ددرر می آآوورردد٬، اازز نفوذذ خودد براایی توسعه یی علومم

  علم ااقتصادد سيیاسی: ییکند. باالخص ددرر ززميینهمی ااستفاددهه 

  کاررگراانن عليیه سرمايه دداارراانن٬، ییعلم فقر وو ثرووتت. مباررززهه

 تئورريسيین هھھھایی بوررژژووااززیی رراا به پشت کرددنن به يک تحليیل علمی

 اازز نظامم ااستثماررگر ووااددااشت٬، تا خودد رراا صرفاً به توضيیح حقايق

 اازز هھھھمه بدتر به  ااقتصاددیی وو یی گذشته ییااقتصاددیی٬، مطالعه

 ررژژيم سرمايه ددااررییتواانست ددرر توجيیه می چه که  تحريف هھھھر آآنن

  کند٬، سرگرمم ساززند. ددکترين ااقتصاددیی که اامرووززهه ددرريارریی

 آآموززشی یی ررسمی تدرريس می گردددد وو اازز ططريق     مؤسساتت

 مطبوعاتت بوررژژووااززیی موعظه می شودد٬، اازز لحاظظ اارراائه یی ااططالعاتت

 حقيیقی هھھھيیچ نقصی نداارردد. ااما به هھھھيیچ ووجه قاددرر به ااحاططه یی
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 کلی وو کشف قواانيین وو چشم ااندااززهھھھایی ططورربه ررووند ااقتصاددیی 

 آآنن نبوددهه وو عالقه اایی هھھھم به ااين کارر نداارردد. ااقتصادد سيیاسی یی

 ررسمی مرددهه ااست. دداانش ووااقعی رراا ددرر مورردد جامعه یی سرمايه

 تواانن کسب می دداارریی تنهھھا اازز ططريق کتابب سرمايه یی ماررکس

نمودد.

قانونن ااررززشش کاررقانونن ااررززشش کارر

 دديگر ااساساً با  معاصر٬، رراابطه یی اانسانن هھھھا با يک ییددرر جامعه

 هھھھا گرهه خوررددهه ااست. هھھھرگونه محصولل کارر ررووشش مباددله بيین آآنن

  می گردددد٬، تبديل به کاال می شودد.که وواارردد ررووند مباددله 

 ماررکس تحقيیق خودد رراا اازز کاال آآغازز کردد وو اازز ااين سلولل پايه اایی

 یی جامعه یی سرمايه دداارریی به ااستنتاجج آآنن رروواابط ااجتماعی اایی

 ررسيید که خودد رراا به ططورر عيینی بر مبنایی مباددله شکل ددااددهه وو

 مستقل اازز ااررااددهه یی اانسانن ااست. تنهھھا با پی گيیریی یی چنيین

 يعنیمسيیریی اامکانن حل آآنن معمایی یی بنيیاددين ووجودد دداارردد: 

 سرمايه دداارریی که هھھھر کس تنهھھا به خوددشش یی چگونه ددرر جامعه

 کس به فکر هھھھمه نيیست٬، بخش هھھھایی مختلف فکر کرددهه وو هھھھيیچ

  حيیاتت اايجادد ییااقتصادد به تناسب متعاررفف وو ووااجب براایی اادداامه

می گردددد.
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 کاررگر تواانن کارر خودد رراا به فرووشش می ررساند؛ ددهھھھقانن محصولل

 دداارر پولل قرضض می می بردد٬، نزوولل خواارر وو بانک به باززاارر خودد رراا 

 متنوعع خودد رراا به معرضض فرووشش میددهھھھند؛ مغاززهه دداارر ااجناسس 

 بازز بوررسس سهھھامم رراا گذاارردد؛ صنعت گر کاررخانه می ززند؛ سفته

 خريد وو فرووشش می کند... ااين هھھھا هھھھر کداامم مالحظاتت خاصص خودد٬،

 نقشه یی خصوصی خودد٬، نگراانی خودد ددرر مورردد ددست مزدد وو

 سودد ددااررند. معذاالک اازز ددرروونن ااين هھھھرجج وو مرجی کوشش هھھھا وو

 ااعمالل يکه تازز آآنن هھھھا اايجادد می کند٬، يک ااقتصادد تمامم وو کامل

 بيیروونن می آآيد که ددرر حقيیقت نه تنهھھا    هھھھم گونن نيیست که

 متضادد هھھھم هھھھست. با ااين ووجودد ااين اامکانن به جامعه می ددهھھھد

 که تنهھھا به ووجودد ددااشتنش منتهھھی نشدهه که حتی پيیش ررفت

 هھھھم به کند. بنابر ااين ااين يک هھھھرجج وو مرجج نمی توااند باشد وو به

 نحویی به ططورر خودد به خوددیی نظمی ددررشش اايجادد می گردددد٬،

 حتی ااگر آآگاهھھھانه نباشد. ددررکک ااين مکانيیزمم که به    ووسيیله یی

 آآنن اابعادد گوناگونن ااقتصادد به حالتی اازز تعاددلل نسبی به ررسد٬،

هھھھمانن کشف قواانيین عيینی نظامم سرمايه دداارریی ااست.

 ووااضح ااست که قواانيینی که حاکم بر حوززهه هھھھایی گوناگونن

 مزددهھھھا٬، قيیمت٬، ددست-می باشد  سرمايه دداارریی       ااقتصادد 

 ززميین٬، ااجاررهه٬، سودد٬، بهھھرهه٬، ااعتبارر٬، باززاارر بوررسس- متعددد وو پيیچيیدهه

 هھھھا تحت يک قانونن آآنن   ییااست. ااما ددرر محاسبه یی نهھھايی هھھھمه
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 می گيیردد وو آآنن قانونی ااست که ماررکس کشف وو تا مجردد قراارر

 آآخر پيیداا نمودد. يعنی٬، قانونن ااررززشش کارر٬، که ددرر حقيیقت تنظيیم

 ااصلی یی ااقتصادد سرمايه دداارریی ااست. جوهھھھر ااين کنندهه یی 

 قانونن٬، چيیزیی ساددهه ااست. جامعه دداارراایی ذذخيیرهه اایی خاصص اازز

 نيیروویی کارر ززندهه می باشد. با به کارر برددنن ااين نيیروویی کارر ددرر

 ططبيیعت٬، محصوالتی توليید می شودد که مايحتاجج بشر رراا تأميین

 گانن مستقل٬، محصوللهه می کند. با تقسيیم کارر بيین توليیدکنند

 دديگر مباددله می شودد٬، می آآيد. کاال با يک     به شکل کاال ددرر 

 [اازز پيیش تعيیيین شدهه] وو ططورر مستقيیم با حفظ نسبتبه ددرر اابتداا 

 گی پايه ااییهه عاقبت اازز ططريق ووااسطه٬، مثل ططال يا پولل. آآنن وويژ

 هھھھا رراا ددرر يک رراابطه یی معيینی با  کاالهھھھا که آآنن ییموجودد ددرر هھھھمه

 دديگر مساوویی می ساززدد٬، هھھھمانا کارر اانسانن ااست که براایی يک

 ططورربه به مصرفف می ررسد- کارر اانتزااعی٬، کارر  هھھھا  ساختن آآنن

  پايه وو معيیارر ااررززشش ااست. تقسيیم کارر بيین ميیليیونن هھھھا-کلی

 گی جامعه نمیهه توليیدکنندهه یی پرااکندهه باعث اازز هھھھم پاشيید

 شودد٬، ززيراا کاال بر ططبق مدتت ززمانن کارر ااجتماعی الززمی که

 صرفف توليید آآنن می گردددد٬، مباددله می شودد. باززاارر به عنواانن

 عرصه یی مباددله٬، با قبولل وو يا رردد يک کاال تعيیيین می کند که آآيا

 جا نه وو اازز آآنن آآنن کاال حاوویی آآنن کارر ااجتماعی الززمم می باشد يا 

 نسبت هھھھایی مختلف کاالهھھھایی گوناگونن الززمم براایی جامعه وو نيیز
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 توززيع نيیروویی کارر بر ططبق ااصنافف گوناگونن موجودد رراا تعيیيین می

کند.

 ررووندهھھھایی ووااقعی یی باززاارر بی نهھھايت پيیچيیدهه تر اازز آآنن چند

 . اازز آآنن جايی که قيیمت کاالسطریی ااست که ددرر باال آآمدهه ااست

 وواابسته به ااررززشش کارر می باشد٬، نسبت به ااررززشش خودد به ططورر

 قابل مالحظه اایی باال وو پاييین ررفته٬، ددرر نوسانن قراارر    می گيیردد.

 علل ااين نوساناتت به ططورر کامل ددرر جلد سومم کتابب سرمايه

 ماررکس توضيیح ددااددهه شدهه وو ددرر "برررسی ررووند توليید نظامم

سرمايه دداارریی ددرر کل" تشريح گردديدهه ااست. 

 معذاالک تباين بيین قيیمت هھھھا وو ااررززشش کاالهھھھا ددرر مواارردد جدااگانه

 هھھھر چند بزررگگ باشد٬، بازز هھھھم جمع کل قيیمت هھھھا مساوویی ااست

 ددرر محاسبه یی نهھھايی آآنن ااررززشش با جمع کل ااررززشش هھھھا٬، ززيراا 

 ددرر ااختيیارر جامعه قراارر ووجودد آآووررددهه ااست٬،به هھھھايی که کارر اانسانن 

 ااين  می گيیردد وو قيیمت هھھھا نمی توااند اازز ااين حد فرااتر رروودد. 

 شامل قيیمت هھھھایی اانحصارریی شرکت هھھھا هھھھم می شودد؛ ددرر

 هھھھيیچ گونه ااررززشش جديدیی نيیافريدهه باشد٬، حتی جايی که کارر 

«ررااکفلر» هھھھم چيیزیی نصيیبش نمی شودد.

نابراابریی وو ااستثماررنابراابریی وو ااستثمارر
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 ااما ااکر کاالهھھھا بر ططبق مقداارر کارریی که براایی توليیدشانن به کارر

 ررفته مباددله   می شوند٬، پس چطورر نابراابریی اازز ددرروونن ااين

 براابریی اايجادد می گردددد؟ ماررکس ااين معما رراا با فاشش کرددنن

 ططبيیعت عجيیب يکی اازز کاالهھھھا که ددرر پايه یی ساير کاالهھھھا قراارر

 . صاحبانن اابزاارر توليیددداارردد که هھھھمانن نيیروویی کارر باشد حل کردد

 يعنی سرمايه دداارراانن نيیروویی کارر رراا می خرند. ااين نيیروویی کارر مثل

 تمامم کاالهھھھایی    دديگر بر ططبق مقداارر کارریی که ددرر آآنن سرمايه

 گذاارریی شدهه٬، يعنی آآنن مقداارر  ووسايل معيیشتی که براایی اادداامه

 یی حيیاتت وو بازز توليید نيیروویی کاررگر ضروورریی ااست٬، ااررززشش گذاارریی

می شودد.

 ااين نيیروویی کارر مثل تمامم کاالهھھھایی دديگر برططبق مقداارر کارریی که

 سرمايه گذاارریی شدهه٬، يعنی آآنن مقداارر ووسايل معيیشتی  ددرر آآنن 

  حيیاتت وو بازز توليید نيیروویی کاررگر ضروورریی ااست٬، ییکه براایی اادداامه

 يعنی نيیروویی کارر- -کاال ااررززشش گذاارریی می شودد. ااما مصرفف ااين 

 می      شامل کارر که هھھھمانن اايجادد ااررززشش هھھھایی تاززهه ااست٬، 

 باشد. مقداارر ااين ااررززشش هھھھا بيیشتر اازز آآنن ااررززشش هھھھايی ااست که

 خودد کاررگر ددرريافت کرددهه وو به مصرفف حفظ خودد می ررساند.

 می خردد تا آآنن رراا ااستثمارر کند وو  نيیروویی کارر رراا ٬،سرمايه دداارر

 نابراابریی ااست. ییهھھھميین ااستثمارر سرچشمه
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 گیهه آآنن بخش اازز توليید رراا که به مصرفف خودد ززند ماررکس٬،

 الززمم می نامد؛ آآنن بخشی که کاررگر-کاررگر می ررسد٬، توليید 

 عالووهه بر ااين٬، توليید می کند توليید- ااضافی ااست. توليید ااضافی

 ااين  برددهه توليید می شد٬، ددرر غيیر ییمی بايستی به ووسيیله

 صوررتت برددهه دداارر هھھھيیچ برددهه اایی رراا نگاهه نمی ددااشت؛ توليید ااضافی

 می شد٬، ددرر غيیر ااين  ررعيیت توليید یی به ووسيیلهمی بايستی

 دداارر بزررگگ بی فايدهه می صوررتت نظامم اارربابب وو ررعيیتی براایی ززميین

  کاررگر ییططورر گسترددهه تریی٬، به ووسيیلهبه بودد؛ توليید ااضافی٬، 

 مزددگيیر توليید می شودد٬، ددرر غيیر ااين صوررتت سرمايه دداارر نيیاززیی به

 خريد نيیروویی کارر نمی ددااشت. مباررززهه یی ططبقاتی هھھھيیچ چيیز

 که صاحب دديگریی جز مباررززهه براایی ااين توليید ااضافی نيیست. آآنن

 آآقايی می کند:  صاحب ثرووتت وو توليید ااضافی ااست بر ااووضاعع

ملک ااست؛ کليید کليیسا٬، ددااددگاهه٬، علم وو هھھھنر رراا ددرر ددست دداارردد.

ررقابت وو اانحصارر ررقابت وو اانحصارر 

 رروواابط بيین سرمايه دداارراانن٬، آآنانن که کاررگراانن رراا ااستثمارر می

  ییکنند٬، اازز ططريق ررقابت تعيیيین می گردددد که ددرر ددررااززمدتت مايه

 ررفت نظامم سرمايه دداارریی ااست. بنگاهه هھھھایی سرمايه دداارریی پيیش

 تر٬، اازز مزاايایی یی بزررگگ٬، ددرر مقايسه با بنگاهه هھھھایی کوچک

 تکنيیکی٬، مالی٬، ساززمانی٬، ااقتصاددیی وو سيیاسی٬، بهھھرهه می
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  چه سرمايه بيیشتر باشد٬، تعداادد بيیشتریی اازز کاررگراانن رراابرند. هھھھر

 می تواانن ااستثمارر کردد وو آآنن ددرر مسابقه به نوبه یی خودد وو به

  ااين ااستططورر ااجتنابب ناپذير منجر به پيیرووززیی      می شودد

ااساسس تغيیيیرناپذير ررووند ترااکم وو تمرکز سرمايه.

 ررفت وو توسعه تکنيیک ررقابت ددرر عيین حالل که محرکی ددرر پيیش

 می باشد٬، ااما تدرريجاً نه تنهھھا باعث تحليیل ررفتن اليه هھھھایی

 ميیانی که باعث اازز بيین ررفتن خودد نيیز می گردددد وو اازز ميیانن الشه

  ییهھھھا وو نيیمه الشه هھھھایی سرمايه دداارراانن کوچک وو متوسط٬، عدهه

 معدووددیی خدااووندگارراانن سرمايه که مرتباً تعدااددشانن کمتر وو

 ااين٬، اازز ددرروونن می آآيند. بنابر قدررتشانن بيیشتر می شودد٬، بيیروونن

 کرااتيیک" وو "مترقی"٬، اانحصاررییويک ررقابت "صاددقانه"٬، "ددم

 "مضر"٬، "اانگلی" وو "ااررتجاعی"٬، می رروويد که منسوخخ نشدنی

 مترجم)- 1880  یی (ددهھھھه80ااست. ددوورراانن ااهھھھتراازز آآنن اازز ددهھھھه یی 

 قرنن گذشته آآغازز گردديد٬، وو ددرر آآغازز قرنن حاضر (قرنن بيیستم

 مترجم) شکلی قطعی يافت. ااکنونن پيیرووززیی یی اانحصارر٬، آآشکارراا-

  بوررژژووااززیی به تأييید ییاازز جانب ررسمی ترين نمايندگانن جامعه

 ررسيیدهه ااست. ددااددستانن سابق ااياالتت متحدهه٬، آآقایی «هھھھومر ااِسس

 کانيیگز» شاکی اازز ااين ااست که ررقابت به عنواانن نفوذذیی

 مهھھاررکنندهه٬، تدرريجاً جايگزين شدهه وو ددرر ززميینه هھھھایی پهھھناوورر تنهھھا

 "به عنواانن ياددآآوورریی ززووددگذرر اازز شراايطی که ددرر مقطعی ووجودد
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 جا ماندهه ااست. با ااين ووجودد٬، ددرر آآنن ززمانن که ماررکسبه ددااشت" 

  اانحصارر رراا اازز ییپيیش بيینی خودد اازز ااين بيیمارریی٬، مسأله   ددرر ررووند 

 گراايشاتت موررووثی یی نظامم سرمايه دداارریی ااستنتاجج کردد٬، ددنيیایی

بوررژژووااززیی ررقابت رراا به عنواانن يک قانونن اابدیی یی ططبيیعت می دديد.

 حذفف ررقابت به ووسيیله یی اانحصارر٬، آآغازز فرووپاشی جامعه یی

 سرمايه دداارریی رراا ررقم می ززند ررقابت اانگيیزهه یی ااصلی خالقيیت ددرر

 نظامم سرمايه دداارریی وو توجيیح تارريخی اازز ططرفف سرمايه دداارر بوددهه

 . به هھھھميین ترتيیب هھھھم حذفف ررقابت٬، آآغازز تبديل سهھھاممااست

 دداارراانن به اانگل هھھھایی ااجتماعی می باشد. ررقابت بايد اازز آآززااددیی

 هھھھايی بهھھرهه جويد٬، مانند فضایی آآززاادد٬، ررژژيم ددموکرااسی٬، تجاررتت

 بيین بيین االمللی٬، اانحصارر٬، حتی االمقدوورر به يک حکومت مقتدرر٬،

 مواانع گمرگی٬، "منابع خودد" براایی تهھھيیه موااددخامم وو عرصه یی

 باززاارريابی (مستعمرااتت) نيیازز دداارردد. وو باالخرهه فاشيیزمم آآخرين حرفف

ددرر ززمانن تالشی یی سرمايه یی اانحصارریی ااست.

تمرکز ثرووتت وو ررشد تضاددهھھھایی ططبقاتیتمرکز ثرووتت وو ررشد تضاددهھھھایی ططبقاتی

 سرمايه دداارراانن وو حاميیانشانن به هھھھر ططريق ممکن می کوشند

 تا اابعادد ووااقعی یی تمرکز ثرووتت خودد رراا اازز چشم مرددمم وو مسئوالنن

 . مطبوعاتت بوررژژوواايی اازز رروویی ددشمنی باماليیاتی مخفی ددااررند

 چنيین اامریی ووااضح٬، هھھھنوزز هھھھم سعی دداارردد تا توهھھھم به توززيع
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  ییدداارردد. ررووززنامه کرااتيیک" سرمايه گذاارریی رراا باقی نگهددمو"

 نيیويوررکک تايمز٬، ددرر رردد ماررکسيیست هھھھا٬، ااستداللل می کند که

  ميیليیونن کاررفرمایی منفردد ووجودد دداارردد. ااين حقيیقتی۵ تا ٣۳بيین 

 ۵ تا ٣۳ااست که شرکت هھھھایی سهھھامی مشترکک بيیشتر اازز ااين 

 ااين    ميیليیونن کاررفرمایی منفردد٬، سرمايه ددرر ددست ددااررند٬، با 

 ووجودد ااياالتت متحدهه آآمريکا دداارراایی "نيیم ميیليیونن شرکت" می

 نوعع باززیی با آآمارر نه براایی نشانن ددااددنن مسائل آآنن  باشد. ااين 

کارر می رروودد.به ططورر که هھھھستند٬، بلکه براایی پنهھھانن کرددنشانن 

 ٬، ددرر حالی که توددهه یی توليید١۱٩۹٢۲٣۳اازز اابتداایی جنگ تا سالل 

 دداادد٬، تعدااددمی  نشانن ٣۳/١۱۵۶ به ١۱٠۰٠۰صنعتی اافزاايشی رراا اازز 

 مريکا ددرر جدووللآآکاررخانه هھھھایی ساززندهه وو مونتاژژ ااياالتت متحدهه 

 می ززدد. ددرر ططولل    رراا ررقم ٨۸/٩۹٨۸ به ١۱٠۰٠۰محاسباتت٬، تنزلی اازز 

 می ) ززمانی که به نظر١۱٩۹٢۲٣۳- ١۱٩۹٢۲٩۹( سالل هھھھایی شکوفايی

 ررسيید هھھھمه ددرر حالل ثرووتمند شدنن بوددنن٬، تعداادد بنگاهه هھھھا[یی

  پيیداا کردد٬، ددرر حالی که ررشد کاهھھھش٨۸/٩۹٣۳ به ١۱٠۰٠۰اازز تجارریی] 

  باال ررفت. با ااين ووجودد٬، تمرکز بنگاهه هھھھایی١۱١۱٣۳ به ١۱٠۰٠۰توليید اازز 

  ماددیی سنگيین٬، نسبت به  تمرکز معنویی آآنن ییتجارریی با بدنه

 کهیی ططورر هھھھا٬، يعنی مالکيیت٬، بسيیارر عقب ااست. هھھھمانن

 ١۱٩۹٢۲٩۹نيیويوررکک تايمز به ددررستی مالحظه می کند٬، ددرر سالل 

  تجارریی بودد.مؤسساتت هھھھزاارر ٣۳٠۰٠۰ااياالتت متحدهه دداارراایی بيیش اازز 
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  تجارریی٬، يعنیمؤسسه یی ٢۲٠۰٠۰تنهھھا الززمم ااست ااضافه شودد که 

  ددررصد اازز دداارراايی یی٢۲/۴٩۹هھھھا٬، مستقيیماً   ددررصد اازز کل آآنن٬٠۰،/٠۰٧۷

  سالل پس اازز۴کل شرکت هھھھایی سهھھامی رراا کنترلل می کرددند. 

 ددررصد ررسيید وو شکی نيیست که ددرر سالل۵۶آآنن٬، ااين ررقم به 

 ٢۲٠۰٠۰هھھھایی حکومت «ررووززوولت» ررقم باالتر هھھھم ررفت. ددرر ددرروونن ااين 

  سهھھامی ااصلی٬، تسلط عمالً ددرر ددست ااقليیتیمؤسسه یی

  کشف١۱٩۹٣۳٧۷کوچک ااست. يک کميیته یی مجلس سنا ددرر فورريه 

  ااززمؤسسه ١۱٢۲ سالل گذشته تصميیماتت ٢۲٠۰نمودد که ددرر ططولل 

  عامل تعيیيین کنندهه یی سهھھامی٬، به مثابهمؤسساتتترين  بزررگگ

 ددرر بيیشتر بخش هھھھایی صنايع آآمريکا بوددهه ااست. تعداادد مديراانن

 تعداادد ووززرراایی کابيینه  سهھھامی٬، تقريباً براابر مؤسساتتعامل ااين 

  نمايندگانن یییی ررياست جمهھھورریی ااياالتت متحدهه٬، شاخه

 حکومت جمهھھورریی ااست. ااما ااين مديراانن عامل بی ااندااززهه پر

قدررتت تر اازز ووززرراایی کابيینه می باشند.

  نظامم بانکی وو بيیمه قابل مشاهھھھدهه ییهھھھميین ررووند ددرر ززميینه

 ترين شرکت هھھھایی بيیمه ددرر ااياالتت بزررگگ  شرکت ااززپنجااست. 

 متحدهه نه تنهھھا شرکت هھھھایی دديگر که حتی خيیلی اازز بانک هھھھا رراا

 نيیز ددرر خودد حل کرددهه ااند. تعداادد کل بانک هھھھا عمدتاً اازز ططريق به

 ااصطالحح "ااددغامم شدنن"٬، تقليیل يافته ااست٬، ااما ددرر حقيیقت وو

 [ددرر ااين شرکت هھھھایی بزررگگ] حل شدهه ااند. ااين تغيیيیر وو ااساساً
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  می کند. ددرر باالیی سر بانک هھھھاسرعت ررشدبه تبديالتت 

 اايليیگاررشی یی مافوقق بانک هھھھا اايجادد می شودد. سرمايه یی

 بانکی ددرر سرمايه یی صنعتی ااددغامم شدهه وو تبديل به يک مافوقق

 که تمرکز صنايع وو بر فرضض ااينسرمايه یی مالی می گردددد. 

  سالل گذشته متدااوولل بوددهه٢۲۵هھھھمانن نرخی که ددرر     بانک هھھھا با 

 -ااما حقيیقت ااين ااست که نرخخ سرعت ااين ااست٬، اادداامه يابد

  سالل آآيندهه٢۲۵تمرکز ددرر حالل اافزاايش بوددهه ااست- ددرر ططولل 

 اانحصاررااتت کنترلل کل ااقتصادد کشورر رراا ددرر ااختيیارر خودد ددرر آآووررددهه وو

گذاارردد.نمی ترين منفذیی رراا براایی دديگریی بازز  کوچک

 جا مورردد توجه آآمارر وو ااررقامم موجودد ددرر ااياالتت متحدهه ددرر ااين

 ااست٬، ززيراا که ددقيیق تر وو قابل توجه تر می باشد. ررووند تمرکز

 ططولل تمامم مرااحل ااساساً دداارراایی خصلتی بيین االمللی ااست. ددرر

 گوناگونن نظامم سرمايه دداارریی٬، اازز ططريق فاززهھھھایی سيیکل هھھھایی

  ررژژيم هھھھایی سيیاسی؛ اازز ططريق ییمتصل به هھھھم وو اازز ططريق هھھھمه

 ددووررهه هھھھایی صلح تا ددووررهه هھھھایی ضدووخوررددهھھھایی نظامی٬، ررووند تمرکز

 ثرووتت هھھھایی بزررگگ ددرر ددست جمعی ااست که تعدااددشش هھھھموااررهه ددرر

 حالل کاهھھھش بوددهه وو ااين ررووند رراا پايانی نيیست. ددرر ططولل سالل

 هھھھایی جنگ بزررگگ٬، ززمانی که ملت هھھھا با خونريزیی شاهھھھد مرگگ

 خودد بوددند٬، ززمانی که بدنه یی سيیاسی یی بوررژژووااززیی ززير آآوواارر

 سنگيین قرضض هھھھایی ملی خردد شدهه بودد٬، ززمانی که نظامم هھھھایی



لئونن ترووتسکی                                                  ماررکسيیسم ددوورراانن ما 
  متوسط رراا هھھھم با خودد می ییمالی ددرر قهھھقراا فروو ررفته وو ططبقه

 کشيید٬، اانحصاررااتت مشغولل اانباشت سوددهھھھایی بی سابقه اایی

 حاصل اازز خونن اانسانن هھھھا وو خراابه هھھھایی [ناشی اازز جنگ] بوددند.

 قدررتمندترين شرکت هھھھایی ااياالتت متحدهه ددرر ططولل سالل هھھھایی

 دداارراايی هھھھایی خودد رراا ددوو٬، سه٬، چهھھارر براابر وو بيیشتر کرددهه    جنگ 

  ددررصد وو بيیشتر٬٩۹٠۰٠۰، ٬۴٠۰٠۰، ٣۳٠۰٠۰وو سودد سهھھامشانن رراا به 

ررساندند.

 ٬، هھھھشت سالل قبل اازز اانتشارر “مانيیفست١۱٨۸۴٠۰ددرر سالل 

 کمونيیست” ماررکس وو اانگلس٬، نويسندهه یی معرووفف فراانسویی

  ددرر کتابب خودد به نامم "ددموکرااسی ددرر«آآلکسيیس ددوو توکويل»

 آآمريکا" آآوورردد: "ثرووتت هھھھایی بزررگگ به نابوددیی می گروودد٬، ددرر حالی

 اافزاايش می يابد." ااين تفکر باررهھھھاکه شمارر دداارراايی هھھھایی کوچک 

 تکراارر شدهه ااست٬، ااوولل  ددرر رراابطه با ااياالتت متحدهه وو بعد هھھھم ددرر

  هھھھایی نوپايی مانند ااسترااليیا وو ززالندنو.ددموکرااسیرراابطه با ساير 

 االبته دديدگاهه «آآلکسيیس ددوو توکويل » ددرر ددوورراانن خودد ااوو هھھھم

 بسيیارر ااشتباهه بودد. منتهھھا تمرکز ووااقعی یی ثرووتت٬، بعد اازز جنگ

 ددااخلی آآمريکا شرووعع شد وو ددرر آآنن ززمانن «آآلکسيیس ددوو توکويل»

 گذشته بودد. ددرر آآغازز قرنن حاضر٬، ددوو ددررصد اازز جمعيیت ااياالتت ددرر

 متحدهه نقدااً صاحب بيیش اازز نيیمی اازز تمامی ثرووتت ااين کشورر

   هھھھميین ددوو ددررصد٬، سه پنجم ثرووتت ملی١۱٩۹٢۲٩۹بوددند؛ ددرر سالل
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  هھھھزاارر36[آآنن کشورر] رراا ددرر تصاحب خودد ددااشت. ددرر هھھھمانن ززمانن٬، 

  ميیليیونن خانوااددهه متوسط١۱١۱فاميیل ثرووتمند [آآمريکا] ددررآآمدیی براابر 

 ١۱٩۹٢۲٩۹- ١۱٩۹٣۳٣۳وو فقيیر رراا ددااشتند. ددرر ططولل بحراانن سالل هھھھایی 

 مؤسساتت اانحصارریی بی نيیازز اازز خيیرااتت عمومی بوددهه٬، بلکه

 هھھھا خودد رراا به سطحی باالتر اازز اافت عمومی یی برعکس٬، آآنن

 ااقتصادد ملی ررساندهه بوددند. اانحصاررااتت ددرر پی ااحيیاء یی صنعت

 تق وو لق [آآنن کشورر] با ااستفاددهه اازز خميیرمايه یی «معامله

 نوين»٬، بارر دديگر به سرشيیرگيیریی هھھھنگفت خودد ددست ززددند.

  ميیليیونن به٢۲٠۰تعداادد بيیکارراانن کاهھھھش يافت وو ددرر بهھھترين حالت اازز 

  سرمايه دداارر ییززمانن قشر برتر ططبقه  ميیليیونن نفر ررسيید. هھھھم١۱٠۰

  هھھھزاارر نفر نمی ررسيید-  سودد سهھھامم عجيیبی رراا۶-که به 

 اانباشتند؛ ااين آآنن چيیزیی ااست که ژژنراالل رراابرتت ااچچ جکسونن ددرر

 ززمانن ااشتغالل خودد٬، ددرر سمت معاوونن ددااددستانن کل ضد شرکت

هھھھا٬، با ااستفاددهه اازز محاسباتی ثابت کردد.

 «فردديناند لوندبرگگ» که به خاططر ووجداانن فاضلش اازز جمله

  به شمارر می آآيد٬، ددرر کتابب خودد ااينااقتصادددداانانن محافظه کارر

 ططورر نوشت وو آآشوبی به پا شد: "اامرووززهه ااياالتت متحدهه تحت

  خانوااددهه اازز ثرووتمندترين۶٠۰تصاحب وو تسلط سلسله مرااتبی اازز 

  خانوااددهه یی دديگریی با ثرووتت٩۹٠۰خانوااددهه هھھھا ااست که با پشتيیبانی 

 کمتر هھھھموااررهه تقويت می گردددد." به ااين ددوو ررددهه شايد به تواانن
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  خانوااددهه اافزوودد که ددررآآمدیی بالغ بر٣۳۵٠۰ررددهه یی سومی رراا هھھھم اازز 

 ۶٠۰ هھھھزاارر ددالرر ددرر سالل ددااررند. موضع غالب وو با نفوذذ رراا ١۱٠۰٠۰

 خانوااددهه اایی ددااررند که نه تنهھھا بر باززاارر که بر تمامی ااهھھھرمم هھھھایی

 حکومتی نيیز تسلط ددااررند. آآنن هھھھا حقيیقتاً حکومت می کنند.

"حکومت پولل ددرر ددموکرااسی ددالرر".

 ااين مفهھھومم اانتزااعی یی "سرمايه یی اانحصارریی" براایی ما با بنابر

 پوست وو خونن جا اافتاددهه ااست. معنایی آآنن ااين ااست که مشتی

 خانوااددهه٬، اازز ططريق خويشاووندیی وو منافع مشترکک ددرر ددرروونن يک

 دديگر وواابسته اايليیگاررشی سرمايه دداارریی منحصر به خودد٬، به يک

 شدهه وو ثرووتت ااقتصاددیی وو سيیاسی يک ملت بزررگگ رراا ددرر ااختيیارر

 خودد ددااررند. باالجبارر بايد پذيرفت که قانونن ماررکسيیستی یی

تمرکز [ثرووتت]٬، با خوشش نامی به ااثباتت ررسيیدهه ااست!

آآيا آآموززشش ماررکس منسوخخ گردديدهه ااست؟آآيا آآموززشش ماررکس منسوخخ گردديدهه ااست؟

  ررقابت٬، تمرکز ثرووتت وو اانحصارر ططبيیعتاً به ااين سؤااللمسأله یی

 می ررسد که آآيا ددرر ززمانن ما تئورریی یی ااقتصاددیی یی ماررکس تنهھھا

 که  يا ااين-مانند  تئورریی «آآدداامم ااسميیت»-منفعت تارريخی دداارردد 

 هھھھموااررهه ااهھھھميیت عملی خودد رراا حفظ کرددهه ااست. معيیارر پاسخ به

 بهررفت رراا  ٬، ساددهه ااست: ااگر ااين تئورریی مسيیر پيیشسؤااللااين 

 ططورر صحيیح تخميین ززددهه وو آآيندهه رراا بهھھتر اازز تئورریی هھھھایی دديگر پيیش
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 بيینی کند٬، به عنواانن مترقی ترين تئورریی ددوورراانن ما باقی خوااهھھھد

ماند٬، باشد که سالل هھھھا هھھھم اازز عمرشش گذشته باشد.

 «ووررنر سومباررتت» که ددرر آآغاززااقتصادددداانن مشهھھورر آآلمانی به نامم 

 کاررشش ماررکسيیست بودد٬، ااما بعدهھھھا تمامم جنبه هھھھایی اانقالبی یی

 خصوصص آآنن بخش ااززبه آآموززشش هھھھایی ماررکس رراا باززنگریی کردد٬، 

 آآموززشش هھھھایی ماررکس رراا که به مذااقق بوررژژووااززیی خوشش نمی آآمد وو

  وو ددرر ااووااخر ددووررهه یی فعاليیتش٬، به مقابله با١۱٩۹٢۲٨۸ددرر سالل 

  ماررکس برخاسته وو «نظامم سرمايه دداارریی» خودد رراایی«سرمايه»

 ززبانن هھھھایی مختلف ترجمه  تحرير ددررآآوورردد. ااين کتابب به ییبه ررشته

 شدهه وو شايد بهھھترين تفسيیر پوززشش آآميیز براایی ااقتصادد بوررژژوواايی

  ییشمارر آآيد. «سومباررتت» پس اازز عرضهبه ددرر ددوورراانن ااخيیر 

 ستايشی اافالططونی به پايه یی تفکر نويسندهه یی کتابب سرمايه

 گويی می کند که: ااووالً می نويسد: «کاررلل ماررکس پيیش

 بيینواايی رروو به اافزاايش کاررگر مزددگيیر؛ ددووماً "تمرکز" عمومی

 گر وو ررااهه با ناپديد شدنن ططبقه یی کاررگر صنعت [ثرووتت]٬، هھھھم

 ددهھھھقانانن؛ سوماً فرووپاشی یی فاجعه آآميیز نظامم سرمايه دداارریی ررخخ

 هھھھا ااتفاقق نيیافتاددهه وو تجربه نشدهه خوااهھھھد دداادد. هھھھيیچ يک اازز ااين

 ااست.» ددرر مقابل ااين پيیش بيینی ااشتباهه٬،«سومباررتت» پيیش

 بيینی هھھھایی "علمی محض" خودد رراا اارراائه می ددهھھھد. بنا به نظر ااوو

 "نظامم سرمايه دداارریی هھھھموااررهه اادداامه خوااهھھھد يافت وو اازز ددرروونن شکل
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 خودد رراا ددرر هھھھمانن جهھھتی که نقدااً اازز اابتداا قراارر ددااشته٬، ددگرگونن

  ااووجج خودد خوااهھھھد ررسيید: با گذشت ززمانن ییکرددهه وو به نقطه

 هھھھموااررهه آآرراامم تر٬، تسکيین يافته تر وو منطقی تر می شودد".  بيیاييید

 سعی اایی ددرر باززبيینی  صحت وو سقم ددوو نظر باال٬، حتی ااگر تنهھھا

 باشد٬، نماييیم: چه ماررکس با پيیش  خطوطط ااصلی  ییبر پايه

 بيینی ااشش اازز فاجعه وو چه پيیش بيینی یی «سومباررتت» که به نامم

 تمامم ااقتصادد بوررژژوواايی٬، قولل ددااددهه که مسائل به "آآرراامی"٬،

 "تسکيین ياقته" وو "منطقی"٬، تنظيیم خوااهھھھد شد. خواانندهه با ما

مواافق ااست که ااين مسأله ااررززشش توجه دداارردد.

تئورریی بيینواايی فزاايندههتئورریی بيینواايی فزاايندهه

 ااين٬،  سالل پيیش اازز «سومباررتت» نوشت: "بنابر۶٠۰ماررکس 

 ززمانن باعث٬، اانباشت بيینواايی وو هھھھم اانباشت ثرووتت ددرر يک قطب٬،

 گریی٬، اافتووحشی بدبختی٬، ررنج ززحمت٬، برددگی٬، نادداانی٬، خویی 

 قدررتت مغزیی ددرر قطب دديگر٬، يعنی براایی آآنن ططبقه اایی که محصولل

 خودد رراا ددرر شکل سرمايه توليید می کند٬، می گردددد." ااين تز

 ماررکس تحت عنواانن "تئورریی بيینواايی فزاايندهه"٬، هھھھميیشه مورردد

  قرااررددموکرااتت وو سوسيیالل ددموکرااتت ررفرميیست هھھھایی  ییحمله

 ٬، ززمانی١۱٨۸٩۹۶- ١۱٩۹١۱۴  ییخصوصص ددرر ططولل ددووررههبه می گرفت؛ 

 سرعت شکوفا شد وو بعضیبه سرمايه دداارریی  که نظامم

  اليه هھھھایی بااليیبهخصوصص به اامتيیاززااتت خاصص رراا به کاررگراانن٬، 
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 هھھھا دداادد. پس اازز جنگ جهھھانی٬، بوررژژووااززیی که اازز جناياتت خودد وو آآنن

 اانقالبب ااکتبر٬، به ووحشت اافتاددهه بودد٬، مسيیر ررفرمم هھھھایی ااجتماعی

 ززمانن بر ااثر توررمم وو بيیکارریی ااررززششانن تبليیغ شدهه اایی رراا که هھھھم

 به صفر ررسيیدهه بودد٬، برگزيد. يعنی هھھھمانن تئورریی ددگرگونی

  سرمايه دداارریی اایی که به نظر ررفرميیست هھھھا وو ییمترقی جامعه

 پرووفسوررهھھھایی بوررژژوواايی کامالً  تضميین شدهه بودد. «سومباررتت»

  به ما ااططميینانن خاططر دداادد که: "قدررتت خريد کاررگر١۱٩۹٢۲٨۸ددرر سالل 

 مزددگيیر به نسبت مستقيیم با گسترشش توليید سرمايه دداارریی

اافزاايش يافته ااست."

 ددرر حقيیقت٬، تضادد ااقتصاددیی بيین پروولتارريا وو بوررژژووااززیی که ددرر

 ررفت سرمايه دداارریی٬، ززمانی بخش ااعظم بهھھترين ددووررهه هھھھایی پيیش

 کشانن که ددرر گی اليه هھھھایی خاصی اازز ززحمتهه که سطح ززند

  يافت٬، بدتر میءمقاططعی اازز ززمانن ددرر سطح گسترددهه اایی ااررتقا

 شد٬، کاهھھھش سهھھم پروولتارريا اازز ددررآآمد ملی رراا به ططورر سطحی اازز

 اانزاارر پنهھھانن نگاهه می ددااشت. لذاا ددررست ماقبل اازز پایی ددررآآمدنن

  توليید١۱٩۹٣۳٠۰ وو ١۱٩۹٢۲٠۰ااقتصاددیی] يعنی سالل هھھھایی بيین  [اازز نظر

  ددررصد ررشد کردد٬، ددرر مقابل مبلغی۵٠۰صنعتی ددرر ااياالتت متحدهه 

  ددررصد٣۳٠۰مزددهھھھا پرددااخت شد٬، حدااکثر  که بابت کل ددست

 ررغم تمامم ااططميیناننعلی بيیشتر اافزاايش نيیافت. يعنی٬، 

 خاططرهھھھايی که «سومباررتت» دداادد٬، کاهھھھشی فاحش ددرر سهھھم
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  ررشد شومم١۱٩۹٣۳٠۰کاررگراانن اازز ددررآآمد ملی اايجادد گردديد. ددرر سالل 

  کم وو بيیش کمک هھھھایی مقررر شدهه به١۱٩۹٣۳٣۳بيیکارریی وو ددرر سالل 

 بيیکارراانن به شکل گرهه گشايی که حتی به نيیمی اازز ددست

 مزددیی که ددرر ططی ددوورراانن بيیکارریی اازز ددست ددااددهه بوددند٬، نمی

 ررفت" بالمانع تمامم ططبقاتت٬، توهھھھم به "پيیش ررسيید آآغازز گردديد.

 هه ااست. کاهھھھش نسبی یی سطحيدبدوونن هھھھيیچ آآثارریی٬، ناپديد گردد

 گی یی توددهه هھھھا توسط کاهھھھشی مطلق جايگزين شدهههه ززند

 ااست. کاررگراانن ددرر اابتداا اازز مخاررجج سرگرمی وو تفريح خودد وو

 سپس اازز پوشاکک وو ددرر نهھھايت اازز خوررااکک خودد می ززنند. ووسايل

  متوسط جایی خودد رراا به ووسايل بی کيیفيیتکيیفيیتگی با هه ززند

 تر وو بسيیارر بدتر می ددهھھھد. ااتحادديه هھھھایی کاررگریی مانند آآددمی

 می ماند که ددرر آآسانسورریی که با سرعت ددرر حالل پاييین آآمدنن

ااست٬، گيیر کرددهه باشد.

 %۴٠۰ددررصد جمعيیت جهھھانن٬، صاحب  ۶ ااياالتت متحدهه آآمريکا با

 ططورر که خودد کل ثرووتت جهھھانن ااست. با ااين ووجودد٬، هھھھمانن

 % ملت آآمريکا اازز سوء تغذيه ررنج٣۳/١۱«ررووززوولت» ااقراارر ددااشت٬، 

 ههبرددهه٬، پوشاکک نامناسب ددااشته وو تحت شراايط غيیراانسانی ززند

 گی می کنند. با توجه به ااين مسأله٬، ددرر مورردد کشوررهھھھایی

 خيیلی فقيیرتر چه می تواانن گفت؟ تارريخ جهھھانن سرمايه دداارریی اازز

 کنونن به ططورر اانکاررناپذيریی "تئورریی ززمانن آآخرين جنگ جهھھانی تا
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 بيینواايی فراايندهه" رراا برددووشش کشيیدهه ااست. قطب بندیی شدنن هھھھر

  اامرووزز نه تنهھھا به ووسيیله ییچه بيیشتر ااجتماعی یی جامعه٬،

 آآماررگراانن معتبر که اازز جانب ددوولت مردداانی که هھھھنوزز قواانيین جمع

 وو تفريق وو جدوولل ضربب اابتداايی رراا به خاططر ددااررند نيیز قبولل شدهه

ااست.

 ووجودد] ررژژيم فاشيیستی که حد وو مرزز سقوطط وو ااررتجاعع موررثی[

 رراا به پاييین ترين سطحیی نظامم سرمايه دداارریی اامپرياليیستی 

 ممکن آآنن کشاند٬، ززمانی الززمم گردديد که اانحطاطط نظامم سرمايه

 توهھھھماتت رراا نسبت به ررشد دداارریی اامکانن حفظ وو گسترشش [ااين] 

 بودد. دديکتاتورریی گی پروولتارريا کامالً اازز ميیانن برددهههه ااستانداارردد ززند

 فاشيیستی٬، يعنی قبولل آآشکارر گراايش به فقر؛ فقریی که

  هھھھایی اامپرياليیستی ثرووتمندتر هھھھموااررهه سعی ددررددموکرااسی

 پنهھھانن کرددنن آآنن کرددهه ااند. «موسوليینی» وو «هھھھيیتلر» با نفرتت تمامم

  به اايناًوو آآززاارر قراارر می ددهھھھند٬، ددقيیق ماررکسيیزمم رراا مورردد ااذذيت

 پيیش  ناکی بر   ووحشتتأييیدددليیل که ووجودد ررژژيم خودد آآنانن 

 گويی هھھھایی ماررکسيیستی ااست. ددنيیایی متمدنن آآززررددهه شدهه وو يا

 تظاهھھھر به آآززررددیی کردد٬، ووقتی «گوررينگ» با لحن يک جالدد وو با

 تر اازز کرهه ددااشت: ااسلحه مهھھم ااعالنن    لوددگی خاصص خودد 

 ااست؛ يا ززمانی که «موسوليینی» به کاررگراانن اايتاليیا نصيیحت

 کردد که کمربندهھھھایی خودد رراا رروویی پيیرااهھھھن هھھھایی سيیاهھھھشانن محکم
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 بندند. آآيا ااين اامر ددرر ماهھھھيیت خودد ددرر ددموکرااسی هھھھاییبه تر 

 اامپرياليیستی ددرر حالل ررخخ ددااددنن نيیست؟ کرهه ددرر هھھھمه جا براایی

 می رروودد. کاررگراانن فراانسه٬،    ررووغن کارریی ااسلحه به کارر 

 اانگلستانن وو ااياالتت متحدهه می ررووند تا کمربندهھھھایی خودد رراا محکم

 که پيیرااهھھھن سيیاهه ددااشته باشند. ددرر ثرووتمندترين کنند٬، بدوونن ااين

 کشورر جهھھانن ميیليیونن هھھھا کاررگر به فقراايی تبديل شدهه ااند که

 محتاجج خيیرااتت مؤسساتت فدرراالل٬، ددوولتی٬، شهھھریی يا خصوصی

گی خودد هھھھستند.هه براایی ززند

 [کاررگر] بيیکارر نو [کاررگر] بيیکارر نویییی  [قشر] ماددوونن ططبقه[قشر] ماددوونن ططبقه  ااررتش ذذخيیرهه ووااررتش ذذخيیرهه وو

  ماشيین آآالتت وو یی تهھھيیه ییااررتش ذذخيیرهه یی صنعتی٬، به ااندااززهه

 موااددخامم موجودد ددرر اانبارر کاررخانه هھھھا وو يا محصولل کامل موجودد ددرر

 فرووشگاهه هھھھا٬، اازز جمله ااجزااء ضروورریی یی ددستگاهه ااجتماعی یی

 نظامم سرمايه دداارریی می باشد. نه گسترشش عمومی توليید وو نه

 تطابق سرمايه به جزرر وو مدهھھھایی ددووررهه اایی یی سيیکل صنعتی٬،

 بدوونن ذذخيیرهه اایی اازز نيیروویی کارر ممکن خوااهھھھد بودد. ماررکس اازز

 ررفت نظامم سرمايه دداارریی... اافزاايش گراايش عمومی پيیش

 سرمايه یی ثابت (ماشيین آآالتت وو مواادد خامم) به خرجج سرمايه یی

 متغيیر (نيیروویی کارر)... به ااين نتيیجه ررسيید که: "هھھھر چه ثرووتت

 تر...  صنعتی بزررگگ ییااجتماعی بيیشتر شودد... ااررتش ذذخيیرهه
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 توددهه جمعيیت ااضافی مترااکم بيیشتر... وو فقر ررسمی بيیشتر

 خوااهھھھد شد. ااين قانونن عمومیِِ وو مطلق اانباشت سرمايه دداارریی

ااست."

 - که با "تئورریی بيینواايی فزاايندهه" پيیوندیی پايداارر ددااشته ووااين تز

 سالل هھھھایی متماددیی به عنواانن تزیی "ااقرااقق آآميیز"٬،     براایی 

 "مغرضض" وو "عواامم فريب" تقبيیح می شد٬، ااکنونن به عنواانن چهھھرهه

 یی تئورريک مالمت ناپذير مسائل٬، هھھھمانن ططورر که ددرر حقيیقت

 نمی   اازز ااين پس  هھھھست٬، ددررآآمدهه ااست. ااررتش بيیکارراانن فعلی٬،

 توااند "ااررتش ذذخيیرهه" به شمارر آآيد٬، ززيراا توددهه یی [مرددمم] پايه اایی

 آآنن دديگر ااميیدیی به باززگشت به ااشتغالل نداارردد: بلکه برعکس٬، با

 سرااززير شدنن سيیل بيیکارراانن فزاايندهه به آآنن٬، ااين ااررتش ررااهھھھی جز

 متوررمم تر شدنن هھھھر چه بيیشتر به خودد نمی بيیند. ااين نظامم

 سرمايه دداارریی منفعل وو متالشی٬، نسل جواانی رراا پرووررشش ددااددهه

 که هھھھرگز کارریی ندااشته وو ااميیدیی هھھھم به يافتن آآنن نداارردد. ااين

  نو که بيین پروولتارريا وو شبه پروولتارريا قراارر دداارردد٬، ییماددوونن ططبقه

 گی خودد اادداامه ددهھھھد. تخميینهه باالجبارر بايد به خرجج جامعه به ززند

 تعداادد) ١۱٩۹٣۳٨۸- ١۱٩۹٣۳٠۰ سالل (٩۹ ططولل ززددهه شدهه ااست که ددرر

  ميیليیونن سالل۴٣۳بيیکارریی ددرر آآمريکا براابر ااين می بودد که يک نفر 

  که سالل ااووجج١۱٩۹٢۲٩۹بيیکارر باشد. با توجه به ااين  که ددرر سالل 

 ٢۲شمارر می آآمد٬، ددرر ااياالتت متحدهه به شکوفايی ااقتصاددیی 
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  سالل به تعداادد٩۹ميیليیونن بيیکارر ووجودد ددااشت وو ددرر ططولل ااين 

  ميیليیونن کاررگر دديگر ااضافه شد. بنا به ااين محاسبهپنجموجودد٬، 

 سالل هھھھايی که يک نفر بيیکارر می بودد٬، سر به فلک می تعداادد

 ززدد. ررژژيم ااجتماعی اایی که با ااين ططاعونن به وويراانی کشيیدهه

 شدهه باشد به پرتگاهه مرگگ نزدديک می شودد. تشخيیص صحيیح

 گاهه که ااين بيیمارریی ميیکرووبی  آآنن سالل پيیش۴،٬ گیهه ااين گنديد

بيیش نبودد٬، اانجامم گرفت.

ززوواالل ططبقاتت متوسطززوواالل ططبقاتت متوسط

 چنيین ااررقامی که ترااکم سرمايه رراا نشانن می ددهھھھد٬، هھھھم

  متوسط رراا ددرر توليید وو سهھھم آآنن اازز ددررآآمد ملی یی ططبقه ییجذاابه

 که دداائماً ددرر حالل کاهھھھش ااست٬، به نمايش می گذاارردد. ااين ددرر

  مالکانن بزررگگ ییحالی ااست که مالکانن کوچک يا به ووسيیله

  قدررتشانن کاسته شدهه وو ییبلعيیدهه شدهه وو يا اازز ددررجه

 هھھھا رراا صرفاً تبديل ططورر کلی اازز بيین ررفته وو آآنن   ااستقاللشانن به 

 به نامی تحمل ناپذير اازز ررنج وو سختی وو نيیازز مبرمم کرددهه ااست.

 ررفت نظامم سرمايه دداارریی ددرر نيیز ااين حقيیقتی ااست که پيیش وو

 اافزاايش ااررتشی اازز تکنيیسيین هھھھا٬، مديراانن٬، کاررکنانن خدماتت٬،

 کاررمنداانن٬، ووکال٬، پزشکانن وو ددرر يک کالمم به ااصطالحح "ططبقاتت

 متوسط نوين"٬، نقش ددااشته ااست. ااين قشر که ررشدشش حتی
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  متوسط قديم که با مالکيیت ییاازز ماررکس پنهھھانن نبودد٬، با ططبقه

 اابزاارر توليید خودد دداارراایی ااستقاللل ااقتصاددیی یی تضميین شدهه وو

  ییملموسی بودد٬، ووجه مشترکک چنداانی نداارردد. ااين "ططبقه

 نوين" بيیشتر به ططورر مستقيیم به سرمايه دداارراانن متوسط 

 با کاررفرمايانن ددرر ووااحدهھھھایی   وواابسته ااست تا کاررگراانی که 

  کاررگر٬، ااضافه ییتر تماسس ددااررند وو ططبقه توليیدیی ددرر سطوحح بزررگگ

 ررااهه می گی ااجتماعی هھھھمهه توليید رراا با پيیامدشش يعنی تنزلل ززند

بيیند.

 « هھھھومر کنيینگز» ددااددستانن سابق کل کشورر کهکسی مانند 

 با دديدگاهه ماررکسيیزمم بسيیارر فاصله دداارردد٬، مطرحح می کند که

 می ددهھھھد که "ااططالعاتت حاصل اازز آآمارر وو ااررقامی معتبر٬، نشانن

 چيیزیی که بسيیارریی اازز ووااحدهھھھایی صنعتی کامالً ناپديد شدهه وو 

 پيیش آآمد٬، حذفف مترقيیانه یی تاجرهھھھایی کوچک به مثابه یی

 گی مرددمم آآمريکا بودد." ااما «سومباررتت» ووهه عاملی ددرر ززند

 بسيیارریی اازز هھھھم نظراانن پيیش وو پس اازز ااوو که نمی تواانستند

 ماررکس رراا تحمل کنند٬، مدعی هھھھستند که "تمرکز عمومی با

 گر وو ددهھھھقانن" هھھھنوزز تا کنونن ررخخ  صنعت ییناپديد شدنن ططبقه

 ندااددهه ااست. [ددرر نتيیجه] مشکل می تواانن گفت که کداامم يک

 دداارراایی ووززنه یی بيیشتریی ددرر ااين ززميینه اازز بحث يا ددرر برخورردد

 غيیرمسئوالنه وو يا ددرر ااعتقادد بد ااست. ماررکس مانند هھھھر
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 تئورريسيین دديگریی ااوولل با مجزاا کرددنن گراايشاتت بنيیاددين وو شکل

 خالصشانن٬، آآغازز کردد؛ ددرر غيیر ااين صوررتت ددررکک سرنوشت جامعه

 یی سرمايه دداارریی کامالً غيیرممکن می بودد. خودد ماررکس به هھھھر

 گی رراا ددرر پرتو تحليیلیهه حالل کامالً قاددرر بودد تا پديدهه هھھھایی ززند

 کامالً مسجل٬، به عنواانن محصولل تمرکز عواامل متغيیر وو متضادد

 بيیند. مطمئناً قواانيین «نيیوتونن» به خاططر ااين حقيیقتبه تارريخی 

 که نرخخ سرعت ااشيیایی ددرر حالت فروودد٬، ددرر شراايط مختلف متغيیيیر

 که مداارر سيیاررااتت [ددرر فضا] می توااند ددرر معرضض وو يا ااين بوددهه 

ااغتشاشش قراارر گيیردد٬، ااعتبارر خودد رراا اازز ددست نمی ددهھھھد.

 "سرسختی" ططبقاتت متوسط٬، به جابراایی ددررکک به ااصطالحح 

  ددااشته باشيیم که ااين ددوو گراايش موجودد که يکیااست به خاططر

 تباهھھھی ططبقاتت متوسط وو دديگریی تبديل ااين ططبقاتت تباهه شدهه به

 پروولتارريا باشد٬، نه با سرعتی يک نوااخت پيیموددهه شدهه وو نه به

 يک ااندااززهه ررشد می کند. چنيین ااست که ددرر پی برتریی فزاايندهه

 هھھھرچه ررووند تباهھھھی ططبقاتت متوسطیی ماشيین بر نيیروویی کاررگر٬، 

 هھھھا با سرعت دداامنه ددااررتر شودد٬، ررووند پروولتريزهه شدنن آآنن

 بيیشتریی [نسبت به ررووند تباهھھھی ااشانن] ااتفاقق می اافتد. ددرر

 حقيیقت٬، ددرر مقاططع خاصی ررووند ددوومی رراا می بايد کامالً متوقف

کرددهه وو يا حتی به عقب برگرددااند.
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 ددررست هھھھمانن ططورر که ااعمالل قواانيین فيیزيولوژژیی ددرر مورردد يک

 موجودد ززندهه ددرر حالل ررشد با ااعمالل هھھھميین قواانيین ددرر مورردد يک

 کامالً متفاووتت می ددهھھھد٬، موجودد ززندهه ددرر حالل ااحتضارر نتيیجه اایی

 هھھھميین ططورر هھھھم قواانيین ااقتصادد ماررکسيیستی ددرر مورردد نظامم

 سرمايه دداارریی ددرر حالل ررشد٬، نسبت به نظامم سرمايه دداارریی ددرر

 حالل ااحتضارر به ططورر متفاووتت ااعمالل می گردددد. ااين تفاووتت با

 ررووشنی خاصی خودد رراا ددرر رروواابط ددوو ططرفه یی بيین شهھھر وو ررووستا

 نشانن می ددهھھھد. جمعيیت ررووستاهھھھایی ااياالتت متحدهه که نسبت

 به کل جمعيیت ددرر حالل ررشد کشورر٬، ررشد کمتریی ددااشت٬، تا

  به ررشد مطلق خودد هھھھموااررهه اادداامه دداادد٬، تا هھھھنگامی١۱٩۹١۱٠۰سالل 

  سالل پس اازز آآنن٢۲٠۰،٬ ميیليیونن ررسيید. ددرر ططولل ٣۳٢۲که ااين ررقم به 

 ۴/٣۳٠۰برخالفف ررشد سريع کل جمعيیت کشورر٬، ااين ررقم به 

  ميیليیونن نفر اازز جمعيیت۶/١۱ميیليیونن کاهھھھش يافت٬، يعنی ددرر حدوودد 

  ميیليیونن ررسيید٨۸/٣۳٢۲ ااين ررقم به ١۱٩۹٣۳۵آآنن کم شد. ااما ددرر سالل 

  ميیليیونن اافزاايش نشانن دداادد. ااين٬۴/٢۲، ١۱٩۹٣۳٠۰که ددرر مقايسه با 

 چرخش که ددرر نگاهه ااوولل اانسانن رراا متحيیر می کند٬، نه گراايش

 ررشد جمعيیت شهھھرنشيین رراا به خرجج جمعيیت ررووستانشيین وو نه

  ططبقاتت متوسط رراا تکذيب می کند٬، وولی هھھھم ییگراايش تجزيه

 ططورربه ررووشنی بر فرووپاشی نظامم سرمايه دداارریی به ززمانن٬، 

 می گذاارردد. اافزاايش جمعيیت ررووستائيیانن ددرر       کلی٬، اانگشت
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 گیهه  رراا می تواانن به سادد١۱٩۹٣۳٠۰- ١۱٩۹٣۳۵ بحراانن حادد  ییططولل ددووررهه

  ميیليیونن نفر اازز جمعيیت2با ااين حقيیقت توضيیح دداادد که نزدديک به 

  ميیليیونن نفر اازز جمعيیت بيیکارر وو2گوييیم٬، به شهھھریی يا ددقيیق تر 

  شهھھریی به ررووستاهھھھا رروویی آآووررددند تا بر رروویی ززميین هھھھاییییگرسنه 

 نزدد خويشانن وو نزدديکانن ررهھھھا شدهه٬، به کارر مشغولل شدهه وو يا به

  شهھھریی براايش ییخودد ررفته تا نيیروویی کارر خودد رراا که ددرر جامعه

  توليید ااقتصادد ططبيیعی به کارر ااندااززند وو ییجايی نبودد٬، ددرر ززميینه

 گی یی گرسنه سانن با شکمی نيیمه گرسنه به جایی  بدين

مطلق٬، به حيیاتت خودد اادداامه ددهھھھند.

 ااين٬، مسأله بر سر برقراارریی یی ثباتت براایی کشاووررززاانن بنابر

 کوچک وو پيیشه وورراانن نيیست٬، بلکه مسأله بيیشتر بر سر شراايط

 هھھھا ااست. ططبقه یی متوسط نه تنهھھا اازز آآنن فروومايه وو تحقيیرآآميیز

 گونه تضميینی براایی آآيندهه ااشش برخورردداارر نيیست٬، بلکه ياددگارر هھھھيیچ

 مفلوکک وو مصيیبت بارریی اازز گذشته ااست. نظامم سرمايه دداارریی که

 کلی عاجز می باشد٬، آآنن ططورربه  متوسط  ییددرر برچيیدنن ططبقه

 رراا به باالترين ددررجه اازز اانحطاطط وو پريشانن حالی ررساندهه ااست.

 اازز پرددااخت ااجاررهه ززميینش وو بهھھرهه وورریی اازز سودد  ددهھھھقانن نه تنهھھا 

 سرمايه اایی که به کارر ااندااخته محروومم می باشد که حتی اازز

 مزدد خودد نيیز محروومم ااست. به بخش قابل توجهھھی اازز ددست

 هھھھميین نحو نيیز ددرر جامعه یی شهھھریی اانسانن هھھھایی کوچک اازز



militaant.                                                        نشر ميیليیتانت com
 گیهه گی محروومم بوددهه وو بيین مرگگ وو ززندهه خودد ددرر ززند    سهھھم 

  متوسط تنهھھا به ددليیل به فقر کشاندهه ییتقال می کنند. ططبقه

  ددرر ااين مورردد نيیز هھھھر بحثی بر عليیهشدنش پروولتريزهه نمی شودد.

 ماررکس٬، هھھھمانن ااندااززهه مشکل ااست که ددفاعع اازز نظامم سرمايه

دداارریی.

بحراانن صنعتیبحراانن صنعتی

 ددرر پايانن قرنن گذشته وو آآغازز قرنن حاضر٬، ررووند شکوفايی نظامم

 سرمايه دداارریی به قدرریی فوقق االعاددهه بودد که بحراانن هھھھایی سيیکلی آآنن٬،

 "ااذذيت ااتفاقی" به نظر می ررسيید. ددرر ططولل سالل هھھھايی کهبيیشتر يک 

  جهھھانن نسبت به سرمايه دداارریی یی خوشش بيینی تقريباً ددرر هھھھمهّجو

 ووجودد ددااشت٬، منتقدين ماررکس به ما ااططميینانن می ددااددند که پيیش

 ررفت شرکت هھھھا٬، سنديکاهھھھا (سرمايه دداارریی) وو کاررتل هھھھا ددرر سطح

 با برنامه یی باززاارر رراا اارراائه ددااددهه وو غلبه یی ملی وو بيین االمللی٬، کنترلل

 ططبق نظر «سومباررتت» هھھھمه نهھھايی بر بحراانن هھھھا رراا گوااهھھھی می ددهھھھد.

  مکانيیزمم هھھھایی خوددِ سرمايه یی بحراانن هھھھا قبل اازز جنگ٬، به ووسيیلهیی

 دداارریی "برچيیدهه شدهه بودد"٬، به ططورریی که "مشکل بحراانن٬، اامرووزز ما رراا

 براایی مدتی بی اانتهھھا ررااحت می گذاارردد." ااما ااکنونن تنهھھا ددهه سالل پس

 پوچچ وو مسخرهه به نظر می آآيد٬، ددرر حالی که ددرر  اازز آآنن٬، ااين حرفف هھھھا 

 ماررکس ددرر مقيیاسس کامل وو با تمامم  گويی هھھھایی  ددوورراانن خوددِ ما پيیش

 می شودد. ددرر موجوددیی  تلخ بوددنش پديداارر  ییقدررتت وو با ووجودد هھھھمه
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 که خونش ززهھھھرآآلودد گشته باشد٬، هھھھر مرضض ااتفاقی گراايش به پيیداا

 کرددنن کاررااکتریی مزمن می يابد؛ با ااين ترتيیب٬، حتی ددرر موجودد ددرر حالل

 نظامم سرمايه دداارریی اانحصارریی هھھھم بحراانن هھھھا شکل غدهه هھھھایی   فسادد 

بدخيیم وويژهه اایی رراا به خودد می گيیرند.

 عجيیب وو جالب ااين جا ااست که ررسانه هھھھایی سرمايه دداارریی که

  ییتا ووجودد اانحصاررااتت رراا اانکارر کند٬، براایی رردد نيیمه نيیمه کاررهه می کوشد

 آآناررشيیزمم سرمايه دداارریی مجبورر ااست به هھھھميین اانحصاررااتت ررجوعع کند.

  نيیويوررکک تايمز به ططعنه ااين ططورر برددااشت می کند که: ااگر ییررووززنامه

 قراارر باشد شصت فاميیل ددرر ااياالتت متحدهه حيیاتت ااقتصاددیی رراا ددرر ددست

 «ااين نشانگر آآنن می باشد که نظامم سرمايه دداارریی آآمريکا٬، خودد گيیرند٬،

 گی" ساززمانن ددهھھھی تميیزیی دداارردد.» ااينبرنامه به ددوورر اازز هھھھرگونه "بی 

 ااصلی رراا نادديدهه می گيیردد.  ییبحث٬، مسأله

  هھھھيیچ يک اازز ززميینه هھھھایی یینظامم سرمايه دداارریی هھھھرگز قاددرر به توسعه

 ططورر که تمرکز ثرووتت٬، باعث مربوطط به خودد نبوددهه ااست. ددررست هھھھمانن

 نمی شودد٬، اانحصارر هھھھم نمی توااند  متوسط ییاازز بيین ررفتن ططبقه

 باعث اازز بيین ررفتن ررقابت گردددد٬، بلکه سواارر آآنن شدهه وو آآنن رراا خردد می

کند.

  فاميیل نه تنهھھا ددرر سطح "برنامه"هھھھایی جدااگانه یی60هھھھيیچ يک اازز ااين 

 ددرر برنامه هھھھایی خودد ددرر سطوحح مختلف وو متغاير هھھھم عالقه خودد٬، بلکه 

 هھھھا تنهھھا به هھھھنگ کرددنن شعباتت مختلف ااقتصاددیی ندااررند. آآنن آآاایی به هھھھم

 می کنند که به خرجج ساير باال برددنن سودد اانحصاررااتت باند خودد فکر

 باندهھھھا وو هھھھمه یی ملت به ددست می آآووررند. برخورردد چنيین برنامه هھھھايی
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  نهھھايی تنهھھا باعث عميیق تر شدنن آآناررشيیزمم ااقتصادد ییددرر محاسبه

 می گردددد. هھھھرجج وو مرجج وو دديکتاتورریی یی اانحصارریی رراابطه یی ددوو   ملی

 خصوصی ندااررند٬، بلکه مکمل هھھھم بوددهه وو اازز هھھھم دديگر تغذيهبه ططرفه 

می کند.

 که  ددرر ااياالتت متحدهه آآمريکا يک سالل پس اازز ااين١۱٩۹٢۲٩۹بحراانن 

 «سومباررتت» علناً وو با بی تفاووتی شديد "علم" خودد رراا ددرر رراابطه با

 ووقوعع پيیوست. ااقتصادد آآمريکا ااززبه  بحراانن عرضه ددااشت٬،  ییمسأله

 گی غوللهه ددررماند  خودد به ااعماقق  ییااووجج شکوفايی یی بی سابقه

 آآسايی پرتابب شد. ددرر ددووررهه یی ماررکس هھھھيیچ کس نمی تواانست

 ددرر ااين اابعادد رراا به ذذهھھھن خودد ررااهه ددهھھھد! ددررآآمد ملی ااياالتت تکانی 

  ميیليیارردد ددالرر ررسيید٬، ااما۶٩۹ به ١۱٩۹٢۲٠۰سالل   متحدهه براایی ااووليین بارر ددرر 

  ددررصد می٢۲٧۷  ميیليیارردد ددالرر تنزلل کردد که براابر۵٠۰ددرر سالل بعد آآنن 

  شکوفايی مجددد سالل هھھھایی بعد وو نهھھايتاً ددرر ساللییشودد. ددرر نتيیجه 

 ٨۸١۱ملی يک بارر دديگر به باالترين ررقم خودد٬، يعنی  ٬، ددررآآمد١۱٩۹٢۲٩۹

  ميیليیارردد ددالرر تنزلل کردد که بيیش۴٢۲ به ١۱٩۹٣۳٢۲ميیليیارردد ددالرر ررسيید٬، ااما ددرر 

  محاسبه برااساسس معيیاررهھھھایی کارر وو ددررآآمد ییپايه  ددررصد بودد! بر ۵٠۰اازز 

 ٩۹ ميیليیونن بيیکارر ووجودد ددااشت٬، ددرر ططولل ٬٢۲، ززمانی که تنهھھا ١۱٩۹٢۲٩۹سالل 

  ميیليیونن۴٣۳ تعداادد بيیکارراانن به ١۱٩۹٣۳٠۰- ١۱٩۹٣۳٨۸سالل يعنی بيین سالل هھھھایی 

  ميیليیارردد ددالرر تنزلل ددااشته ااست. ااگر١۱٣۳٣۳نفر ررسيیدهه وو  ددررآآمد ملی تا 

ااين هھھھمه آآناررشی نيیست٬، پس معنی ااين کلمه چه می توااند باشد؟
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"تئورریی فرووپاشی""تئورریی فرووپاشی"

  متوسط وو بوررووکرااتت هھھھایی ااتحادديه هھھھایی ییفکراانن ططبقه  ررووشن

 ووررددهھھھایی نظامم آآ ددست کاررگریی ددرر اافکارر وو ررووحيیه تا حد ززياددیی شيیفته

 آآغازز جنگ جهھھانی سرمايه دداارریی ددرر سالل هھھھایی بعد اازز مرگگ ماررکس تا

  ررووند تدرريجی ("تکامل")٬، گويی براایی هھھھميیشه ییشدهه بوددند. نظريه

  اانقالبب به عنواانن ياددگارر ددوورراانن بربريت ییپايداارر بودد٬، ددرر حالی که نظريه

  تمرکز هھھھرچه ییبه شمارر می آآمد. پيیش بيینی هھھھایی ماررکس ددرر باررهه

  تعميیق یی تشديد تناقضاتت ططبقاتی٬، ددررباررهه ییبيیشتر سرمايه٬، ددررباررهه

  فرووپاشی یی فاجعه آآميیز نظامم سرمايه دداارریی٬، اازز ییبحراانن وو ددررباررهه

 ططريق ااصالحح بخشی اازز آآنن وو ددقيیق تر کرددنش ترميیم نيیافت٬، بلکه اازز

 توززيع عاددالنه تر    ییططريق پيیش بيینی هھھھایی با کيیفيیت مخالف ددررباررهه

  ررفوررمم یی  نرمم کرددنن تناقضاتت ططبقاتی وو ددررباررهه ییددررآآمد ملی٬، ددررباررهه

  سرمايه دداارریی ددرر تقابل قراارر گرفت. «ژژاانن ژژاائوررهه» ییتدرريجی یی جامعه

  آآنن عصر کالسيیک٬، ااميیدوواارر بوددددموکرااتتبا ااستعدااددترين فردد سوسيیالل 

 توااند ررضايت ااجتماعی رراا جايگزين ددموکرااسی یی سيیاسیبه که 

 گويی هھھھایی دديگر هھھھم اازز هھھھميین نمايد. ااين جوهھھھر ررفرميیزمم بودد. پيیش

می ماند؟ جوهھھھر برخورردداارر بودد. پس چه باقی 

 حيیاتت نظامم سرمايه دداارریی یی اانحصارریی ددرر ززمانن ما٬، مجموعه اایی اازز

 . هھھھر يک بحراانن فاجعه اایی ااست. نيیاززبحراانن هھھھایی ززنجيیرهه اایی ااست

 (نظامم سرمايه دداارریی) به ررهھھھايی اازز ااين فجايع ددووررهه اایی با کمک

 برقراارریی یی ماليیاتت گمرکی٬، توررمم٬، اافزاايش مخاررجج حکومت وو قرضض

 می  هھھھایی آآنن٬، ززميینه رراا براایی بحراانن هھھھایی عميیق تر وو گسترددهه تر آآماددهه
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 کند. مباررززهه براایی به ددست آآووررددنن باززاارر٬، مواادد خامم وو ااستعماررااتت٬، فجايع

 نظامی رراا ااجتنابب ناپذير می کند. ااين هھھھمه٬، شراايط رراا براایی فجايع

 اانقالبی آآماددهه می کند. تواافق با «سومباررتت» بر سر ااين که نظامم

 سرمايه دداارریی کهھھن٬، به ططرفف "آآرراامم تر٬، متيین تر وو منطقی تر شدنن"

 می رروودد٬، ووااقعاً کارر آآسانی نيیست؛ مناسب تر ااين ااست که گفته

 شودد که ( نظامم سرمايه دداارریی) ددرر حالل اازز ددست ددااددنن آآخرين بقايایی

 خودد می باشد. ددرر هھھھر صوررتت شکی نيیست    ااستدالالتت منطقی 

 ررفت صلح جويانه غالب که "تئورریی یی فرووپاشی" بر تئورریی یی پيیش

گشته ااست.

گی سرمايه ددااررییگی سرمايه دداارریی  ههههپوسيیدپوسيید

  آآغازز جنگ یی معيینی که تقريباً تا مرحله یی اانسانن تا مرحله

 ررفت کرددهه وو به بهھھایی هھھھر چند گراانن جهھھانی باشد٬، ررشد وو پيیش

 که باززاارر بر جامعه تحميیل کرددهه بودد٬، خودد رراا اازز ططريق بحراانن هھھھایی

 جزئی وو عمومی غنی کردد. ددرر آآنن عصر٬، مالکيیت خصوصی بر

 شمارر میبه اابزاارر توليید٬، هھھھنوزز به ططورر نسبی فاکتورریی مترقی٬، 

 آآمد. ااما ااکنونن دديگر کنترلل کوررکورراانه یی قانونن ااررززشش٬، کارراايی

 بن بست ررفت اانسانن به خودد رراا اازز ددست ددااددهه ااست. پيیش

 ررغم آآخرين موفقيیت هھھھایی فکریی ددرر ززميینهعلی ررسيیدهه ااست. 

 ددرر حالل ررشد نيیستند.   نيیرووهھھھایی مولد ماددیی دديگر  تکنيیک٬،یی
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 ررکودد        ااين اافت٬،  ییررووشن ترين وو بی عيیب ترين نشانه

  صنعت ساختمانن ساززیی ااست که نتيیجه یی ییجهھھانی ددرر ززميینه

 توقف سرمايه گذاارریی هھھھایی تاززهه ددرر بخش هھھھایی پايه اایی یی

 ااقتصادد می باشد. سرمايه دداارراانن٬، دديگر به ررووند آآيندهه نظامم خودد

 نمی تواانند ااعتقادد ددااشته باشند. ساختمانن ساززیی اایی که به

  حکومت به ررااهه اافتاددهه ااست٬، به معنایی اافزاايش ییووسيیله

 ملی یی "تعديل نشدهه" ااست. خاصه ماليیاتت وو اانقباضض ددررآآمد

 که٬، بخش عمدهه یی ططرحح هھھھایی ساختمانن ساززیی حکومت ااين

مستقيیماً براایی ااهھھھداافف جنگی به کارر می رروودد.

 ااين حالت تحليیل ررفتن٬، کاررااکتریی بدخيیم وو خفت آآوورریی به

 دديرينه ترين محدووددهه فعاليیت اانسانن می ددهھھھد که ددرر رراابطه با

  اامر کشاووررززیی می باشد.نيیاززهھھھایی حيیاتی یی اابتداايی ااوو ددرر

 حکومت هھھھایی سرمايه دداارریی که دديگر اازز مواانعی که ماليیاتت

 خصوصی٬، ددرر ااررتجاعی ترين فرمم خودد٬، يعنی ززميین دداارریی یی

 خردد٬، بر سر ررااهه پيیش ررفت کشاووررززیی می گذاارردد٬، خشنودد نمی

 باشند٬، به ندررتت نيیست که با ددررخوااست هھھھايی مبنی بر محدوودد

 تصنعی یی توليید٬، اازز ططريق ااقدااماتت قانونی وو ااجراايی کهکرددنن 

 گراانن ددرر ااصنافف ددرر حاللصنعت خودد می توااند باعث ووحشت 

 تنزلل گردددد٬، موااجه می شوند. ددرر تارريخ ااين ططورر ثبت خوااهھھھد شد

 که پرقدررتت ترين کشورر سرمايه دداارریی به کشاووررززاانن سوبسيید
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 دداادد تا توليید کشاووررززیی یی خودد رراا کاهھھھش ددهھھھند؛ يا به عباررتت دديگر

 تقليیل مصنوعی یی ددررآآمد ملی اایی که خودد نقدااً ددرر حالل تنزلل

 ررغمعلی ااست. نتايج حاصل اازز ااين٬، اامریی بديهھھی ااست: 

 اامکاناتت ووسيیع توليید حاصل اازز تجربه وو علم٬، ددرر حالی که شمارر

 گانن وو ااکثر اانسانن هھھھا با سرعتی بيیشتر اازز کل جمعيیتگرسنه 

 ززميین ددرر حالل اافزاايش ااست٬، ااقتصادد کشاووررززیی اازز ددرروونن کرهه یی 

 بحراانن به فسادد کشيیدهه شدهه بيیروونن نخوااهھھھد آآمد. محافظه

 به چنيین سطحی اازز کارراانن٬، ددفاعع اازز نظم ااجتماعی اایی رراا که 

 جنونن مخربب تنزلل کرددهه٬، سيیاست عقاليی می خواانند وو مباررززهه

 یی سوسيیاليیستی عليیه چنيین جنونی رراا به ددنيیایی خيیالی یی

مخربب محکومم می کنند.

 نوين نوينیییی  فاشيیزمم وو معاملهفاشيیزمم وو معامله

 اامرووززهه ددوو ررووشش براایی نجاتت نظامم سرمايه دداارریی اایی که به ططورر

  جهھھانن ددرر براابر هھھھم قراارر ییتارريخی محکومم به فنا ااست٬، ددرر پهھھنه

  نوين٬، ددرر تمامم ااشکالل خودد. ییگرفته ااست: فاشيیزمم وو معامله

  نابوددیی یی ساززمانن هھھھایی ییفاشيیزمم٬، برنامه خودد رراا بر پايه

  حکومتووددنن کاملددکاررگریی٬، نابوددیی یی ررفرمم هھھھایی ااجتماعی وو زز

 ددموکرااتيیک٬، به منظورر جلوگيیریی اازز قيیامم ددرر مباررززهه یی ططبقاتی

 ططبقه یی کاررگر٬، بنا می نهھھد. ددوولت فاشيیستی به ططورر ررسمی
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 خفت کاررگراانن وو به  فقر نشاندنن ططبقه یی متوسط رراا تحت

 عنواانن نجاتت "ملت" وو "نژاادد"  -االفاظظ مغروورراانه اایی که ددرر پناهه آآنن

 هھھھا٬، نظامم سرمايه دداارریی پوسيیدهه سربلند     می کند- ددرر برنامه

یی خودد قراارر می ددهھھھد.

  ییددموکرااسی نوين ددرر پی نجاتت  ییسيیاست معامله

 اامپرياليیستی٬، اازز ططريق ااررضاء کرددنن ااشراافيیت کاررگریی وو

 ددهھھھقانی٬، ددرر اابعادد کلی یی خودد تنهھھا شامل حالل ملت هھھھایی

 ااين٬، اازز ااين رروو شکل عالی سيیاست بسيیارر ثرووتمند شدهه وو بنابر

 آآمريکايی ااست. حکومت سعی کرددهه تا بخشی اازز هھھھزينه یی

 به گرددنن اانحصاررااتت ااندااخته وو به ااين ترتيیب٬، ااين سيیاست رراا 

 مزددهھھھا وو کم کرددنن ساعاتت کارر هھھھا ددرر باال برددنن ددست مشوقق آآنن

 هھھھم باال ررفته وو توليید  گردددد٬، تا به ااين نحو٬، قدررتت خريد مرددمم 

 ززبانن   ااين گفتارر رراا به  گسترشش يابد. «لئونن بلُومم» کوشيید تا

 کوددکانن مدااررسس اابتداايی یی فراانسویی ترجمه کند. چه تالشش

  اایی! سرمايه دداارر فراانسویی هھھھم مانند سرمايه دداارربيیهھھوددهه

 آآمريکايی٬، نه براایی توليید که براایی کسب سودد٬، توليید می کند.

  ییهھھھميیشه آآماددهه    ااوو براایی باال برددنن سهھھم خودد اازز توليید ملی٬، 

 محدوودد کرددنن توليید وو حتی اازز بيین برددنن محصوالتت توليید شدهه

ااست.



militaant.                                                        نشر ميیليیتانت com
  نوين متناقض ااست٬، ززيراا ددرر حالی که یی معامله ییبرنامه

 سرمايه دداارریی پند وو ااندررزز ددرر مورردد مزاايایی نجيیب ززااددگانن براایی 

 می کند٬، حکومت به يابی رراا موعظه ووفورر وو فرااوواانی٬، بر کم

 توليیدکنندگانن سوبسيید می ددهھھھد تا توليیدااتت خودد رراا کاهھھھش

 آآيا ااغتشاشش اازز ااين بيیشتر ممکن ااست؟ حکومت ددهھھھند.

 می کند: آآيا شما بهھھتر می منتقدين خودد رراا ااين چنيین مجابب

 بريد؟ ااما ااين هھھھمه تنهھھا به ااينبه  پيیش بهتواانيید مسائل رراا 

 معنی ااست که تحت سيیستم سرمايه دداارریی ووضعيیت (مرددمم)

نوميیداانه ااست.

 ااين ططورر  نوين٬، بازز هھھھم ناساززگارریی خودد رراا یی معامله ییبرنامه

 برووزز می ددهھھھد که ددرر عيین حالل که براایی سرمايه دداارراانن با نفوذذ

 کند که فرااوواانن بوددنن کاال بهھھتر اازز کمبودد آآنن ااست٬، بهمی موعظه 

 هھھھا سوبسيید می پرددااززدد تا توليیدااتت خودد رراا کاهھھھش ددهھھھند. آآيا آآنن

 سرددررگمی اازز ااين هھھھم بيیشتر ممکن ااست؟ حکومت٬، منتقدين

 می کند: آآيا شما بهھھتر اازز ااين می تواانيید خودد رراا با ااين بيیانن قانع

  نظامم ییبه عباررتت دديگر می گويد که بر پايه عمل کنيید؟ 

سرمايه دداارریی٬، براایی ااين ووضعيیت ررااهه حلی ووجودد نداارردد.

  سالل گذشته۶،٬ به بعد٬، يعنی٬، ددرر ططولل ١۱٩۹٣۳٣۳اازز سالل 

 حکومت فدرراالل وو ااياالتت وو نهھھاددهھھھایی شهھھریی٬، به بيیکارراانن چيیزیی ددرر

  ميیليیارردد ددالرر کمک کرددهه ااند؛ مبلغی کامالً ناکافی که۵٠۰حدوودد 
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 مزددهھھھایی اازز ددست ررفته گر بخش کوچکی اازز ددست نمايانن

 بهااست٬، ااما براایی ددررآآمد ملی ددرر حالل کاهھھھش٬، ميیزاانی هھھھنگفت 

   که نسبتاً سالل ااحيیایی١۱٩۹٣۳٣۳شمارر می آآيد. ددرر ططولل سالل 

 ااقتصاددیی به شمارر می آآيد٬، بدهھھھکارریی ددوولت ااياالتت متحدهه ددوو

  ميیليیارردد ددالرر گذشت وو٣۳٨۸ميیليیارردد ددالرر اافزاايش پيیداا کردد وو اازز مرزز 

  ميیليیارردد ددالرر بيیش اازز باالترين سطح ددرر١۱٢۲به عباررتت دديگر تنهھھا 

  ااين مبلغ اازز١۱٩۹٣۳٩۹پايانن جنگ جهھھانی ررسيید. ددرر اابتداایی سالل 

  ميیليیارردد ددالرر هھھھم باالتر ررفت وو پس اازز آآنن چه؟ بدهھھھکارریی۴٠۰مرزز 

 یی ملی االبته بارر سنگيینی بر ددووشش آآيندگانن خوااهھھھد بودد. ااما

  نوين تنهھھا به ااين علت که ثرووتت عظيیمی توسط نسل ییمعامله

 تنهھھا يک  هھھھایی پيیشيین اانباشته شدهه بودد٬، اامکانن پذير گشت. 

 ملت بسيیارر ثرووتمند می تواانست خودد رراا ددررگيیر سيیاستی فوقق

 کند. ااما حتی چنيین ملت ثرووتمندیی هھھھم وو نامعقولل  االعاددهه 

 گی کند.هه نسل هھھھایی گذشته ززند  نمی توااند تا اابد به خرجج 

 گیساخته ووررددهھھھایی  آآ نوين با تمامم ددست ییسيیاست معامله

 ااشش وو آآنن هھھھمه اافزاايش حقيیقی یی قرووضض ملی که به بارر آآووررددهه

 ااست٬، به ططورر ااجتنابب ناپذيریی به عکس االعمل ووحشيیانه یی

 نظامم سرمايه دداارریی وو اانفجارر وويراانن کنندهه اایی ددرر ددنيیایی اامپرياليیزمم

منجر خوااهھھھد شد.

١۱٩۹٣۳٩۹آآوورريل  ترووتسکی


